Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
Praha - Ruzyně
Drnovská 507, 161 06 Praha 6 – Ruzyně
IČO/DIČ: 000 27 006 / CZ00027006
E-mail: cropscience@vurv.cz

Tel.:
Tel.:

+420 233022111 (ústředna)
+420 233311480 (ředitel)

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
v zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky ve smyslu § 27, písm. b) a §
31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“):
Dodávka přístroje pro automatizované měření komplexní kvality preparátů DNA a RNA

Zadavatel Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. vyzývá tímto zájemce k podání nabídky na výše
uvedenou zakázku:
Druh veřejné zakázky:

zakázka malého rozsahu na dodávky ve smyslu § 27, písm.
b) a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek (dále jen „ZZVZ“) a dle Směrnice ředitele VÚRV,
v.v.i. č. 5/2017 (stavební práce)

Identifikační údaje zadavatele:
název zadavatele:

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

sídlo, místo podnikání:
IČO:
DIČ:
stát:
právní forma zadavatele:

Drnovská 507/73, 161 06 Praha 6 – Ruzyně
00027006
CZ00027006
CZ
661

osoba oprávněná za
zadavatele jednat:

Ing. Jiban Kumar, Ph.D., ředitel

kontaktní osoba zadavatele:

Ing. Pavel Vrátný
e-mail: vratny@vurv.cz
tel.:
+420 233 022 486
mob.: 601 322 132

Tato veřejná zakázka malého rozsahu je zadávána v souladu s ustanovením § 31 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, postupem, na nějž se neaplikují ustanovení
zákona, avšak za dodržení zásad vymezených v ustanovení § 6 zákona, v souladu s postupem
stanoveným interní směrnicí zadavatele o zadávání veřejných zakázek.

1. Předmět veřejné zakázky
1. Předmětem veřejné zakázky je dodávka přístroje pro zajištění automatizovaného měření
komplexní kvality preparátů DNA a RNA.
2. Přesná specifikace předmětu zakázky včetně podmínek pro jeho provedení vyplývá z Technické
specifikace, která je uvedena v přílohách zadávací dokumentace.
3. Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky za předmět plnění je 1 074 000,- Kč bez DPH.

2. Poskytnutí zadávací dokumentace
1. Kompletní zadávací dokumentaci s přílohami v editovatelné podobě lze získat na profilu
zadavatele – viz. https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1067.html
2. Účastník zadávacího řízení sdělí zadavateli jednu elektronickou adresu (e-mail) a jednu poštovní
adresu, na kterou bude zasíláno případné vysvětlení, změna či doplnění zadávací dokumentace.

3. Místo a doba plnění veřejné zakázky
1. Místem plnění veřejné zakázky areál Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i., Praha, na
adrese Drnovská 507/73, Praha 6 – Ruzyně.
2. Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky – do 3 měsíců ode dne podpisu smlouvy.
Kontaktní osoba ve věci prohlídky místa plnění:

Ing. Pavel Vrátný
tel.: + 420 233 022 486
mob.: 601 322 132
e-mail: vratny@vurv.cz

4. Lhůta a místo pro podávání nabídek
1. Lhůta pro podání nabídek začíná dnem uveřejnění výzvy k podání nabídek v zadávacím řízení
a končí dne 10. 5. 2019 v 10:00 hodin odevzdáním nabídek.
2. Nabídky musí být podány v písemné formě v českém jazyce, elektronická forma podání nabídek
se nepřipouští. Za elektronickou formu podání nabídky není považováno požadované CD
s elektronickou verzí návrhu smlouvy.
3. Každá nabídka musí být podána v jedné, řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné
zakázky, tj. „DODÁVKA PŘÍSTROJE PRO AUTOMATIZOVANÉ MĚŘENÍ KOMPLEXNÍ
KVALITY PREPARÁTŮ DNA A RNA, na obálce musí být rovněž uvedena adresa, na kterou je
možné zaslat oznámení v případě pozdního doručení nabídky. Kromě toho musí být obálka
označena nápisem: „SOUTĚŽ, NEOTEVÍRAT“.
4. Nabídky mohou být podávány poštou prostřednictvím držitele poštovní licence, případně
osobně na adresu zadavatele zakázky, tj. VÚRV, v.v.i., Drnovská 507/73, 161 06 Praha 6 –
Ruzyně, nebo osobně tamtéž, do podatelny, v době: 7:30-8:00, 9:30-11:30, 12:00-14:30
hod., oproti potvrzení o převzetí nabídky.
5. V případě, že uchazeč nabídky pošle poštou, je povinen na obálku uvést zřetelně: „PONECHAT
V PODATELNĚ!“.
6. V poslední den lhůty pro podání nabídek je možné odevzdat nabídky pouze na adrese
zadavatele, a to od 7:30 do 8:00 a 9:30 do 10:00 hodin v podatelně.
7. Účastník zadávacího řízení je odpovědný i v případě poštovního podání za včasné doručení
zásilky! Na nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek se pohlíží, jako by nebyly
podány. Zadavatel bezodkladně vyrozumí účastníka zadávacího řízení o tom, že jeho nabídka
byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

5. Datum a místo otevírání obálek s nabídkami
Otevírání obálek s nabídkami (neveřejné) bude zahájeno ihned po uplynutí lhůty pro podání
nabídek, to je dne 10. 5. 2019 od 10:01 hodin na adrese Výzkumný ústav rostlinné výroby,
v.v.i., Drnovská 507/73, Praha 6 – Ruzyně.

6. Požadavky na splnění kvalifikace
1. Kvalifikaci splní účastník zadávacího řízení, který:
- splní základní způsobilost,

- splní profesní způsobilost a
- technickou kvalifikaci.
2. Podrobné informace o požadavcích na prokázání kvalifikace účastníků zadávacího řízení jsou
uvedeny v zadávací dokumentaci.
7. Pravidla pro hodnocení nabídek
1. Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena.
2. Podrobné informace o pravidlech pro hodnocení podaných nabídek jsou uvedeny v zadávací
dokumentaci.

8. Zadávací lhůta
Účastník zadávacího řízení je vázán svou nabídkou 90 dnů následujících po skončení lhůty pro
podání nabídek.

V Praze dne 24. dubna 2019
………………………………………………………
Ing. Jiban Kumar, Ph.D., v.r.
ředitel

Digitálně podepsal Ing. Jan

Ing. Jan Grundza Grundza
Datum: 2019.04.24 08:44:37 +02'00'

