VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Technická univerzita v Liberci se sídlem Studentská 1402/2, 461 17 Liberec, IČ: 467 47 885 (dále jen
„zadavatel“), po posouzení veškerých předběžných nabídek doručených ve lhůtě stanovené zadávací
dokumentací k zavedení dynamického nákupního systému, tímto vyzývá zájemce zařazené v dynamickém
nákupním systému k podání nabídky na níže uvedenou veřejnou zakázku dle § 95 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“).
Zadávací dokumentace, obsahující vymezení předmětu veřejné zakázky a další informace, je součástí této
výzvy k podání nabídek.
Název dynamického nákupního systému:

005_MK_Dynamický nákupní systém pro dodávky výpočetní
techniky, elektroniky a příslušenství

Název zakázky:
85_Ve_Výpočetní technika TUL
Interní číslo veřejné zakázky:
15/9615/85
Část 1:
Název programu:
TAČR
Název projektu:
CK - Ekologicky šetrné nanotechnologie a biotechnologie pro čištění vod a
půd
Registrační číslo projektu:
TE01020218
Název programu:
TAČR
Název projektu:
Čištění skládkových výluhů kombinovanou membránovou technologii s
použitím biologických systémů předčištění
Registrační číslo projektu:
TH01030661
Část 2:
Název programu: Omega
Název projektu: Regionální cenový index jako indikátor reálných sociálních a ekonomických disparit
Registrační číslo projektu: TD020047
Zadavatel:

Technická univerzita v Liberci
sídlo: Studentská 1402/2, 461 17 Liberec I-Staré Město
IČ: 46747885; DIČ: CZ46747885
Zastoupena: prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs, rektor

Kontaktní osoba:
Internetová adresa
profilu zadavatele a
elektronického nástroje
E-ZAK :

RNDr. Ivana Večeřová; tel.: +420 485 353 044; e-mail: zakazky@tul.cz

https://zakazky.tul.cz/
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Preambule

Tato zadávací dokumentace je soubor dokumentů, údajů a požadavků zadavatele vymezujících podrobnosti
nezbytné pro vypracování a podání nabídek zájemců na výš uvedenou veřejnou zakázku zadávanou podle §
95 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), v
dynamickém nákupním systému (dále jen „zadávací dokumentace“).
Zadavatel současně upozorňuje zájemce na skutečnost, že zadávací dokumentace je souhrnem požadavků
zadavatele a nikoliv souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně platných norem, na které
zadávací dokumentace odkazuje, neboť jsou obecně známé. Uchazeč se tak musí při zpracování své nabídky
vždy řídit nejen požadavky obsaženými v zadávací dokumentaci, ale též ustanoveními příslušných obecně
závazných právních norem, zejména ZVZ.
Zadavatel doporučuje, aby se zájemce před podáním nabídky podrobně seznámil se zadávacími podmínkami
a vyjasnil si ještě před podáním nabídky případné nejasnosti.
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Předmět veřejné zakázky
Druh veřejné zakázky podle předmětu: Veřejná zakázka na dodávky.
Předmět zakázky: Specifikace předmětu plnění je uvedena v příloze č. 1 – Technická specifikace této ZD
včetně případných dalších požadavků, které musí zájemce splnit.
Veřejná zakázka je rozdělena na 2 části.
Uchazeč je oprávněn podat nabídku na jednu část, více částí nebo na všechny části veřejné zakázky ve
smyslu § 98 ZVZ.
Pokud zadavatel v zadávací dokumentaci odkazuje na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení,
specifická označení výrobků a služeb, které platí pro určitou osobu, příp. její organizační složku za příznačné,
patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, připouští
zadavatel použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných nebo lepších řešení.
Dodavatel ručí za to, že zařízení (včetně příslušenství - nabíječky, adaptéry apod.) vyhovuje platným
normám ČSN resp. harmonizovaným ČSN EN vztahujícím se k zařízení. K zařízení musí být dodán návod v
češtině, prohlášení o shodě.
CPV kód: viz příloha č. 1
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Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Nejvyšší přípustná hodnota zakázky v Kč (bez DPH):
 část 1 – 34 000, část 2 – 60 000,Nabídka, která překročí nejvyšší přípustnou nabídkovou cenu u předmětu VZ, nesplní zadávací podmínky
zadavatele a bude v souladu s § 76 odst. 1 ZVZ vyloučena.
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Způsob zpracování nabídkové ceny

Uchazeč je povinen doložit způsob zpracování nabídkové ceny, a to ve struktuře:
- cena bez DPH,
- DPH,
- cena s DPH.
Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady na plnění zakázky a musí být stanovena jako cena
maximální a nepřekročitelná.
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Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek:
Nabídky lze podávat do 15. 9. 2015 do 10:00 hodin.
Na nabídku podanou po tomto termínu se pohlíží, jako by nebyla podána.
Místo pro podání nabídek:
Nabídky,
prosím,
podávejte
https://zakazky.tul.cz/.
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elektronicky

prostřednictvím

E-ZAKu

na

internetové

Lhůta a místo pro plnění veřejné zakázky

Lhůta pro plnění zakázky:
část 1 - maximálně 14 dní od podpisu smlouvy
část 2 - maximálně 14 dní od podpisu smlouvy
Místo plnění zakázky:
část 1 – Technická univerzita v Liberci – CXI, Bendlova 1407/9, 461 17 Liberec
část 2 – Technická univerzita v Liberci, EF KEK, Studentská 1402/2, Liberec, PSČ 461 17
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adrese
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Zadávací lhůta

Zadávací lhůta činí 45 dnů, která začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí
v den určený dle § 43 odst. 3 ZVZ.
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Požadavky na zpracování nabídky

Při zadávání této veřejné zakázky používá zadavatel i zájemce výlučně elektronické prostředky podle § 149
ZVZ. Nabídka tedy musí být podána zájemcem elektronicky, a to pomocí E-ZAKu dostupného na
https://zakazky.tul.cz/.
Návrh smlouvy musí být předložen alespoň v prosté kopii.
Nabídka musí být v plném rozsahu zpracována v elektronické podobě.
Nabídka bude zpracována v níže uvedeném členění:
1. Nabídka (popis předmětu, cenová nabídka, ostatní údaje jako dodací lhůta, záruční lhůta, technické
parametry atd.)
2. Návrhy smluv (viz přílohy č. 2.1; 2.2).
Jeden dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Dodavatel rovněž nesmí participovat ve veřejné zakázce
vícekrát než jednou, např. při společné nabídce více dodavatelů předkládajících jinou nabídku či jako
subdodavatel jiného dodavatele. Jeden subdodavatel však může být subdodavatelem více dodavatelů.
9

Požadavky na varianty nabídek

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.
10 Jazyk nabídky
Nabídka musí být podána v českém jazyce, popis technických parametrů se připouští i v angličtině.
11 Obchodní a platební podmínky
Obchodní podmínky:
Obchodní podmínky jsou obsaženy v závazných návrzích smluv (přílohy č. 2.1; 2.2).
Platební podmínky:
Platební podmínky jsou obsaženy v závazných návrzích smluv (přílohy č. 2.1; 2.2).
Návrh smlouvy:
Dodavatel vyplní textová pole určená k vyplnění a návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat za
uchazeče přiloží k nabídce. Dodavatel není oprávněn se od návrhu smlouvy odchýlit v neprospěch
zadavatele.
12 Technické podmínky
Technickými podmínkami se rozumí charakteristiky a požadavky na dodávku výše uvedeného předmětu
veřejné zakázky stanovené objektivně a jednoznačně způsobem vyjadřujícím účel využití požadovaného
plnění zamýšlený zadavatelem. Tyto technické podmínky jsou uvedeny přímo ve specifikaci předmětu
veřejné zakázky.
13 Posouzení nabídek, hodnotící kritéria a způsob hodnocení nabídek
Jediným hodnoticím kritériem je ve všech částech zakázky nejnižší nabídková cena (viz § 78
odst. 1 písm. b) ZVZ)
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V případě, se při hodnocení nabídek, z důvodu rovnosti nabídkových cen, umístí v pořadí dva či více
uchazečů na stejném místě, bude pořadí takových nabídek stanoveno dle termínu a času doručení
předmětných nabídek (výše v pořadí se umístí ta nabídka, která byla zadavateli doručena dříve než druhá
nabídka se shodnou nabídkovou cenou).
V případě, že se bude u 2 či více nabídek shodovat termín a čas doručení i nabídková cena, bude pořadí
takových nabídek určeno losem za přítomnosti notáře a příslušných uchazečů. Uchazeči budou písemně
pozváni na losování s tím, že pokud se nebudou chtít losování účastnit, písemně se omluví. Notářský zápis
z losování je přílohou zprávy o posouzení a hodnocení nabídek.
14 Dodatečné informace k zadávacím podmínkám
Žádosti o poskytnutí dodatečných informací ze strany uchazečů musí být doručeny písemně, prostřednictvím
E-ZAKu dostupného na internetové adrese https://zakazky.tul.cz/. Žádost musí být zadavateli doručena
nejpozději do 3 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
Zadavatel může v souladu s ustanovením § 49 odst. 4 ZVZ poskytnout zájemcům dodatečné informace k
zadávacím podmínkám prostřednictvím E-ZAKu i bez jejich předchozí žádosti.
15 Otevírání obálek s nabídkami
Jelikož nabídky mohou být doručeny výhradně elektronickými prostředky, otevírání obálek podle § 71 odst. 6
ZVZ se v souladu s § 72 odst. 4 ZVZ nebude konat. Otevírání nabídek provede v souladu s § 72 odst. 2 ZVZ
zadavatel. Protokol o otevírání obálek bude v souladu s § 73 odst. 4 ZVZ uchazečům zpřístupněn
elektronickými prostředky uveřejněním v E-ZAKu.
16 Další podmínky a vyhrazená práva zadavatele
 Zadavatel je oprávněn před uzavřením smlouvy zrušit zadávací řízení z důvodů stanovených v § 84
ZVZ.
 Náklady na vypracování nabídky zadavatel nehradí. Předložené nabídky zadavatel nevrací.
 Zadavatel si vyhrazuje právo před uzavřením smlouvy vyloučit některé položky z předmětu plnění
veřejné zakázky nebo omezit počet kusů v některých položkách předmětu plnění, a to především v
případě, že nebude uvolněna platba poskytovatele prostředků zadavateli nebo zadavatel nebude mít
dostatek finančních prostředků. Nelze proto v tomto případě uplatňovat nárok na náhradu škody.
V Liberci dne 7. 9. 2015

příloha č. 1 - Technická specifikace
přílohy č. 2.1; 2.2 - Návrhy smluv
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elektronicky podepsáno
_________________________________
RNDr. Ivana Večeřová

