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1.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

Název veřejné zakázky:

Hybridní hmotnostní spektrometr

Evidenční číslo ve VVZ:

Z2018-027289

Název projektu:

Probiotické baktérie střevní mikroflóry jako základ
zdraví a pohody zvířat

Reg. č. projektu:

CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_025/0007404

Druh veřejné zakázky:

Dodávky

Režim veřejné zakázky:

Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího řízení:

Otevřené řízení

Název zadavatele:

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.

Sídlo zadavatele:

Hudcova 296/70, 621 00 Brno

IČO zadavatele:

00027162

Zastoupen:

Mgr. Jiřím Kohoutkem, Ph.D.

Adresa profilu zadavatele:

https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1632.html

2.

INFORMACE O LHŮTÁCH A MÍSTU PODÁNÍ NABÍDEK

Místo pro podání nabídek:

https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1632.html

Zahájení zadávacího řízení:

8.8.2018

Lhůta pro podání nabídek:

13.9.2018

Další informace lze získat:

U kontaktní osoby zadávacího řízení

3.

KONTAKTNÍ OSOBA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Smluvní zástupce zadavatele:

PMA tender s.r.o.

Kontaktní adresa:

Lipová 906/1, 602 00 Brno

IČO/DIČ:

03584607 / CZ03584607

Kontaktní osoba:

Jakub Špeta

Telefon:

+420 739 081 489

E-mail:

j.speta@pmadvisory.cz

Smluvní zástupce zadavatele se podílel na zpracování textové části zadávací dokumentace
v rozsahu stanoveném zadavatelem. Veškerá komunikace účastníka směřující k zadavateli,
vyjma podání nabídek, bude probíhat prostřednictvím kontaktní osoby zadávacího řízení.
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4.

PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

4.1.

PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Cílem zadávacího řízení je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem,
jejímž předmětem je dodávka technologie dle technické specifikace, která je přílohou
této zadávací dokumentace.

4.2.

MÍSTO PLNĚNÍ
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i., Hudcova 296/70, 621 00 Brno.

4.3.

DOBA PLNĚNÍ
Zahájení: ihned po podpisu kupní smlouvy
Dokončení: do 8 týdnů od podpisu kupní smlouvy

5.

KLASIFIKACE DLE CPV A PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA

5.1.

CPV
Hlavní CPV kód:
38000000-5 - Laboratorní, optické a přesné přístroje a zařízení (mimo skel)

5.2.

PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA
Předpokládaná hodnota činí 10 500 000 Kč vč. DPH.

6.

PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

6.1.

ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST
Způsobilým podle § 74 odst. 1 zákona není dodavatel, který
a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení
pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona nebo obdobný
trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se
nepřihlíží,
b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný
daňový nedoplatek,
c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo
na penále na veřejné zdravotní pojištění,
d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo
na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena
nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního
řádu země sídla dodavatele.
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Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odstavce 1 písm. a)
zákona splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Jeli členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle § 74
odstavce 1 písm. a) zákona splňovat
a) tato právnická osoba,
b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.
Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu
a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odstavce 1 písm. a) zákona
splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
b) české právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odstavce 1 písm. a) zákona
splňovat osoby uvedené v § 74 odstavci 2 zákona a vedoucí pobočky závodu.
Splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice prokazuje
dodavatel v nabídce předložením:
a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) zákona,
b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) zákona,
c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1
písm. b) zákona,
d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) zákona,
e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1
písm. d) zákona,
f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení
v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e)
zákona.
6.2.

PROFESNÍ ZPŮSOBILOST
Splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 zákona prokáže dodavatel předložením
výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis
zápis do takové evidence vyžaduje.
Splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 2 písm. a) zákona prokáže dodavatel
předložením živnostenského oprávnění pro předmět činnosti relevantní s předmětem
tohoto zadávacího řízení, případně výpisu ze živnostenského rejstříku, z kterého toto
oprávnění vyplývá. Relevantním oprávněním k podnikání se má na mysli zejména:
Velkoobchod a maloobchod.
Splnění profesní způsobilosti se prokazuje předložením příslušných dokladů.

6.3.

TECHNICKÁ KVALIFIKACE
Zadavatel požaduje prokázání technické kvalifikace podle ustanovení § 79 odst. 2
písm. b) zákona.
Splnění technické kvalifikace analogicky dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona prokáže
dodavatel předložením seznamu prací poskytnutých za poslední 3 roky před
zahájením výběrového řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a
dokončení nejvýznamnějších z těchto prací.
Požadovaná minimální úroveň:
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Minimálně tři zakázky srovnatelného charakteru, jejichž předmětem plnění byla
realizace obdobných dodávek, jako je předmět této zakázky, a to v minimální hodnotě
3.500.000,- Kč vč. DPH za každou zakázku. Dokládaná reference může být
samostatnou referenční zakázkou, nebo část předmětu plnění referenční zakázky –
tuto skutečnost musí uchazeč upřesnit.
Způsob prokázání:
Seznam dodávek poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením výběrového řízení
dle výše uvedené specifikace včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a
dokončení nejvýznamnějších z těchto prací. Součástí seznamu prací musí být popis
a cena díla, ze kterých musí výslovně vyplývat splnění minimálních požadavků
zadavatele, dále doba a místo provádění díla, kontakt na objednatele pro ověření
reference (jméno, telefon, e- Prokazování splnění kvalifikace v nabídce).
6.4.

PROKAZOVÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE V NABÍDCE
V souladu s ustanovením § 45 odst. 1 zákona předkládá dodavatel k prokázání
splnění kvalifikace kopie dokladů.
Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 a profesní způsobilost podle § 77
odst. 1 zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti
nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

6.5.

VÝHRADA DLE § 86 ODST. 2 ZÁKONA
Dodavatel nesmí nahradit předložení dokladů o kvalifikaci čestným prohlášením.

7.

OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
Zadavatel stanovil obchodní, platební a technické podmínky pro realizaci veřejné
zakázky, a to formou textu kupní smlouvy obligatorního charakteru, jejíž nedílnou
součástí jsou uvedené podmínky. Dodavatel vyplní v textu smlouvy údaje, které jsou
určeny k vyplnění. Smlouva bude podepsána (ve všech částech k podpisu určených)
osobou oprávněnou zastupovat dodavatele. Nabídka, která bude obsahovat
pozměněný obsah smlouvy mimo místa určená k vyplnění, může být ze soutěže
vyřazena a dodavatel vyloučen pro nesplnění podmínek zadání.

8.

ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
Dodavatel je povinen stanovit nabídkovou cenu absolutní částkou v Kč bez DPH,
samostatně DPH v Kč a absolutní částku v Kč včetně DPH.
Nabídková cena bude zpracována v souladu s touto zadávací dokumentací a jejími
přílohami v závazném návrhu smlouvy o dílo, který bude součástí nabídky.
Nabídková cena musí být stanovena jako nejvýše přípustná, kterou není možné
překročit nebo změnit, pokud to výslovně neupravuje tato zadávací dokumentace.
Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady dodavatele nutné k řádnému
a včasnému provedení zakázky. Nabídková cena obsahuje předpokládaný vývoj cen
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až do konce platnosti smlouvy, rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české
koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti.

9.

HODNOTICÍ KRITÉRIA
Zadavatel stanovil pro zadání zakázky základní hodnotící kritérium, kterým je
ekonomická výhodnost nabídky.
Základní hodnotící kritérium je:
Č.
dílčího
kritéria
1.
2.
3.

Popis kritéria

Váha v %

Nabídková cena za předmět plnění v Kč vč. DPH
Rozlišení
Způsob desorpce

75
20
5

1. kritérium: Nabídková cena za předmět plnění v Kč vč. DPH
U tohoto dílčího hodnotícího kritéria bude nejnižší nabízené hodnotě vč. DPH
přiděleno 100 bodů. Ostatní hodnocené nabídky získají bodovou hodnotu dle
následujícího vzorce:
počet bodů = 100 x

nejnižší nabídková cena za předmět plnění v Kč vč. DPH
hodnocená nabídková cena za předmět plnění v Kč vč. DPH

Výsledný počet bodů jednotlivých nabídek v tomto dílčím hodnotícím kritériu bude
následně přepočten jeho vahou (tj. x 0,75).
2. kritérium: Rozlišení
Hodnotit se bude hodnota rozlišení nabízeného předmětu plnění.
U tohoto dílčího hodnotícího kritéria bude nejvyšší hodnotě rozlišení přiděleno 100
bodů. Ostatní hodnocené nabídky získají bodovou hodnotu dle následujícího vzorce:
počet bodů = 100 x

hodnocená hodnota rozlišení
nejvyšší hodnota rozlišení

Výsledek bude zaokrouhlen dle matematických pravidel na dvě desetinná místa.
Výsledný počet bodů jednotlivých nabídek v tomto dílčím hodnotícím kritériu bude
následně přepočten jeho vahou (tj. x 0,2).
3. kritérium: Způsob desorpce
Nabídce s DESI desorpcí bude přiděleno 5 bodů a variantě MALDI 2,5 bodu.
V případě rovnosti nabídkových cen u nejlépe hodnocených nabídek o pořadí nabídek
rozhodne los. K losování budou přizváni zástupci dotčených účastníků.
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10.

DALŠÍ POŽADAVKY ZADAVATELE

10.1.

DOKLAD O OPRÁVNĚNÍ OSOBY, KTERÁ PODEPSALA NÁVRH SMLOUVY
Součástí nabídky bude doklad o oprávnění osoby, která podepsala návrh smlouvy
o dílo, zastupovat účastníka (např. výpis z obchodního rejstříku v prosté kopii, výpis
z obchodního rejstříku v prosté kopii + plná moc, která musí být doložena vždy
v originále nebo v ověřené kopii).

10.2.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O PODDODAVATELÍCH
Účastník je povinen v nabídce předložit čestné prohlášení, že zakázka nebude plněna
prostřednictvím poddodavatele.

10.3.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘÍSTROJE
Účastník je povinen dodržet technickou specifikaci zařízení, která je přílohou č. 1
k zadávací dokumentaci.

11.

POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

11.1.

OBECNÉ POŽADAVKY
Dodavatelé jsou povinni do nabídky zapracovat všechny požadavky zadavatele
vyplývající ze zadávacích podmínek a všechny skutečnosti vyplývající ze zákona.
Nabídka bude zpracována v českém jazyce.
Zadavatel nepřipouští variantní nabídky.
Nabídky se podávají elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje dostupného
na https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1632.html. Účastník je povinen se řídit
pravidly a pokyny stanovenými provozovatelem elektronického nástroje.
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, a to včetně
kontaktní adresy, telefonu a e-mailové adresy. Tato kontaktní osoba bude uvedena v
krycím listu dle závazného vzoru. Na e-mailovou adresu kontaktní osoby mohou být
doručovány dokumenty související se zadávacím řízením (např. žádost o objasnění
nebo doplnění údajů či dokladů, žádost o zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové
ceny apod.).
Za čas podání nabídky odpovídá dodavatel.
Všechny doručené a přijaté nabídky budou opatřeny pořadovým číslem, datem
a hodinou přijetí a budou zapsány do evidenčního archu podaných nabídek.
Nabídky, které budou doručeny po skončení lhůty pro podání nabídek, se nepovažují
za nabídky podané a v průběhu zadávacího řízení se k nim nepřihlíží.

11.2.

STRUKTURA NABÍDKY
Zadavatel doporučuje dodavatelům strukturovat nabídku následujícím způsobem:
- Krycí list nabídky
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- Obsah nabídky
- Doklady k prokázání splnění kvalifikace
- Doklad o oprávnění osoby, která podepsala návrh smlouvy, zastupovat dodavatele
(pokud nelze vyčíst z výpisu v obchodním rejstříku)
- Návrh smlouvy včetně přílohy
- Čestné prohlášení, že zakázka nebude plněna prostřednictvím poddodavatelů
- Technickou specifikaci zařízení
- Případné další dokumenty

12.

LHŮTY, OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK, PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ
Lhůta pro podání nabídek končí 13.9.2018 v 10:00.
Otevírání nabídek proběhne v souladu se zákonem neveřejně.
Zadávací lhůta trvá 4 měsíce. Zadávací lhůtou je lhůta, po kterou účastníci
zadávacího řízení nesmí ze zadávacího řízení odstoupit
Zadavatel nebude organizovat prohlídku místa plnění.

13.

DALŠÍ INFORMACE A VÝHRADY
V případě, že zadávací dokumentace včetně všech příloh obsahuje požadavky nebo
odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží
a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za
příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky
nebo označení původu, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu
a zadavatel umožní pro plnění zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky
obdobných řešení.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení v souladu se zákonem.
Dodavatel nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve veřejné zakázce.
Nabídky se dodavatelům nevracejí a zůstávají zadavateli jako součást dokumentace
o zadání zakázky.
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce dodavatele
u třetích osob.
Vybraný dodavatel, který je právnickou osobou, je povinen jako podmínku pro
uzavření smlouvy předložit doklady dle § 104 odst. 2 zákona.
Dodavatel je povinen na žádost zadavatele či příslušného kontrolního orgánu
poskytnout jako osoba povinná součinnost při výkonu finanční kontroly (viz 2 písm. e)
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole).

14.

POSKYTNUTÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Kompletní zadávací dokumentace je volně ke stažení na profilu zadavatele.
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Textová část zadávací dokumentace – „Hybridní hmotnostní spektrometr"

Zadávací dokumentace má následující přílohy:
Příloha č. 1 – Technická specifikace
Příloha č. 2 – Návrh kupní smlouvy
Příloha č. 3 – Editovatelné přílohy
- Krycí list nabídky
- Čestné prohlášení o poddodavatelích
V Brně dne 8.8.2018

_______________________________
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
Zastoupen
Public Market Advisory s.r.o.
JUDr. Michal Šilhánek
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