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1. PREAMBULE
1.1. Tato zadávací dokumentace je vypracována jako souhrn údajů, požadavků a technických podmínek
zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro vypracování a podání
nabídky (dále jen „zadávací dokumentace“) na plnění Smlouvy.
1.2. Tato veřejná zakázka je souladu s ustanovením § 14 odstavce 1 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále také jen „ZZVZ“), veřejnou zakázkou na dodávky, a v souladu
s ustanovením § 25 ZZVZ nadlimitní veřejnou zakázkou zadávanou v souladu s ustanovením § 56 ZZVZ, v
otevřeném řízení.
1.3. Podáním nabídky do tohoto zadávacího řízení účastník plně a bez výhrad akceptuje zadávací podmínky
včetně případného vysvětlení, změny nebo doplnění zadávacích podmínek. Zadavatel předpokládá, že
účastník před podáním nabídky pečlivě prostuduje všechny zadávací podmínky a že se jimi bude řídit. Proto
zadavatel důrazně doporučuje, aby se účastníci před podáním nabídky podrobně seznámili se
zadávací dokumentací a prostřednictvím požadavků na vysvětlení zadávací dokumentace si ještě před
předložením prohlášení účastníka o splnění kvalifikace a podáním nabídky vyjasnili případné nejasnosti.
Pokud účastník neposkytne včas všechny požadované informace a dokumenty nebo pokud jeho nabídka
nebude v každém ohledu odpovídat zadávacím podmínkám, může tato skutečnost mít za důsledek vyloučení
účastníka ze zadávacího řízení. K pozdějším námitkám nebude brán zřetel. Poskytnutá zadávací
dokumentace se stává majetkem dodavatele a nemusí být zadavateli vrácena. Dodavatel smí zadávací
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dokumentaci použít pouze pro účely zpracování prohlášení účastníka o splnění kvalifikace a nabídky pro toto
zadávací řízení.
1.4. Upozornění!
V souladu se zvyšujícími požadavky na kybernetickou bezpečnost dochází ke zpřísnění pravidel pro
elektronickou komunikaci. Chtěli bychom Vás upozornit, že od 2.4.2020 není možné podat nabídky, žádosti
o účast, předběžné nabídky, žádosti o účast v DNS a další zprávy do zakázek uveřejněných na profilu
zadavatele Masarykovy univerzity bez toho, aniž byste měli ověřenou identitu organizace v systému E-ZAK.
Proto doporučujeme, abyste si vyřídili ověření identity co nejdříve. Ověření identity je možné pomocí datové
schránky či přes uživatelskou podporu E-ZAK v souladu s uživatelskou příručkou pro dodavatele systému EZAK: https://zakazky.muni.cz/data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf
1.5. Zahájení zadávacího řízení – Oznámení o zakázce
Zadavatel zahájil zadávací řízení v souladu s ustanovením § 56 odstavce 1 ZZVZ odesláním oznámení o
zahájení zadávacího řízení k uveřejnění, čímž vyzval neomezený počet dodavatelů k podání nabídky.
V souladu s ustanovením § 28 odst. 1 písm. b) ZZVZ je Oznámení o zahájení zadávacího řízení nedílnou
součástí zadávací dokumentace. Zadavatel je povinen uveřejnit oznámení o zahájení zadávacího řízení
způsobem uvedeným v § 212 ZZVZ. Odkaz na uveřejněný formulář Oznámení o zahájení zadávacího řízení
je uveřejněný a neomezeným dálkovým přístupem a bezplatně k dispozici na profilu zadavatele na adrese
této veřejné zakázky.
1.6. Poskytnutá zadávací dokumentace se stává majetkem dodavatele a nemusí být zadavateli vrácena.
Dodavatel smí zadávací dokumentaci použít pouze pro účely zpracování prohlášení účastníka o splnění
kvalifikačních předpokladů a nabídky pro toto zadávací řízení.
1.7. Tato veřejná zakázka je zadávána elektronicky pomocí elektronického nástroje E-ZAK.
1.8. Zveřejnění zadávací dokumentace na profilu zadavatele
Zadávací dokumentace se skládá z těchto níže uvedených dokumentů, které jsou všechny nedílnou součástí
zadávací dokumentace. Jedná se o tyto dokumenty:
příloha A

Obchodní podmínky (dále také jen „příloha A“)

•

Předloha návrhu Rámcové dohody

•

předloha Přílohy č. 1 návrhu Rámcové dohody – tvoří ji „Technické podmínky a Technická
specifikace nabízeného plnění“

•

předloha Přílohy č. 2 návrhu Rámcové dohody „Položkový rozpočet“

•

předloha Přílohy č. 3 návrhu Rámcové dohody „Vzor výzvy – objednávky“

příloha B
•

(dále také jen „příloha B“)
Formulář nabídky

Zadávací dokumentace je v kompletní podobě včetně všech příloh uveřejněna a neomezeným dálkovým
přístupem bezplatně k dispozici na adrese veřejné zakázky.
1.9. Formulář nabídky
a) Zadavatel přílohou zadávací dokumentace předkládá dodavatelům vzorový dokument
„Formulář nabídky“ obsahující předvyplněné požadavky zadavatele, kterými je podmiňována
účast dodavatelů v zadávacím řízení.
b) Splnění veškerých požadavků zadavatele, tj. požadavků na předmět veřejné zakázky, na
kvalifikaci či na předložení údajů rozhodných pro hodnocení, prokáží dodavatelé předložením
formuláře nabídky včetně příslušných příloh nebo jiných rovnocenných dokladů na které
odkazuje zadávací dokumentace nebo Formulář nabídky.
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1.10. Předběžné tržní konzultace
Zadavatel se s ohledem na charakter předmětu veřejné zakázky rozhodl využít možnosti předběžných tržních
konzultací ve smyslu § 33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Zadavatel zpracoval zadávací podmínky rovněž na základě předběžných tržních konzultací. Zadavatel
v souladu se ZZVZ tímto identifikuje části zadávací dokumentace, které vyvstaly na základě provedených
tržních konzultací:
Předběžných tržních konzultací se za zadavatele zúčastnili:
1) Za zadavatele: Ing. Marek Buriška, MDDr. Petr Kučera, doc. MUDr. Lenka Roubalíková, Ph.D., prof.
MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D.
2) Za dodavatele tyto společnosti:
HENRY SCHEIN s.r.o., Černokostelecká 2085/24, Strašnice, 100 00 Praha 10, IČ: 05324271 (dále jen
„HS“), JPS s.r.o., Lucemburská 1024/1, Vinohrady, 130 00 Praha 3, IČ: 49681508 (dále jen „JPS“),
SpofaDental a.s., Markova 238, Holínské Předměstí, 506 01 Jičín, IČ: 63999447 (dále jen „SD“)
Informace, které jsou výsledkem předběžné tržní konzultace:
•

Předpokládaná hodnota zakázky: informaci poskytli HS, JPS, SD

•

Druh smluvního vztahu – prostřednictvím rámcové dohody: informaci poskytli HS, JPS, SD

•

Délka trvání rámcové dohody: informaci poskytli HS, SD

•

Lhůta pro dodání zboží: informaci poskytli HS, JPS, SD

•

Délka záruční doby: informaci poskytli HS, JPS, SD

•

Rozsah plnění na které se vztahuje záruka (BTK, servis po dobu záruky): informaci poskytli HS,
JPS, SD

•

Lhůta pro nástup na záruční opravy: informaci poskytli HS, JPS, SD

•

Lhůta pro odstranění vad a realizace oprav:
o

bez nutnosti použít náhradní díly: informaci poskytli HS, JPS, SD

o

s použitím náhradních dílů: informaci poskytli HS, JPS, SD

•

Dostupnost náhradních dílů: informaci poskytli HS, JPS, SD

•

Vnitřní paměť s možností uložení nastavení křesla: informaci poskytli JPS

•

Separátor amalgámu: účinnost: informaci poskytli JPS

•

Operační světlo: zdroj světla a intenzita osvětlení: informaci poskytli JPS

2. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY, PODMÍNKY PLNĚNÍ
2.1. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Jedná se o veřejnou zakázku na dodávky.
Předmětem veřejné zakázky je zajištění dodávek Stomatologických souprav pro klinickou výuku
studentů pro pracoviště Stomatologická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity.
Předmět veřejné zakázky je dále podrobně specifikován a bude dále realizován za obchodních a technických
podmínek vymezených v návrhu Rámcové dohody v příloze A zadávací dokumentace, které jsou nedílnou
součástí této zadávací dokumentace.
Účel veřejné zakázky:
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Účelem veřejné zakázky je zajistit realizaci postupné obměny dosluhujících stomatologických souprav
určených pro klinickou výuku studentů zubního lékařství, umístěných na pracovišti Stomatologické kliniky,
společném pracovišti LF MU a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, nacházející se v areálu Fakultní
nemocnice u sv. Anny v Brně, Pekařská 664/53, Staré Brno, 656 91 Brno, budova S2, primárně se jedná
o výukové sály č.1 a č. 2 v 5. patře této budovy.
Vzhledem ke skutečnosti, že na stomatologických soupravách bude realizována klinická výuka studentů,
je pro zadavatele důležité, aby na výukovém sále byly typově stejné (modelově totožné) stomatologické
soupravy, proto aby bylo možné udílet jednotné pokyny všem studentům současně a koordinovat tak
postup výuky.
Vzhledem ke skutečnosti, že stomatologické soupravy budou instalovány na společné pracoviště LF MU
a FNUSA, kdy budova a místnosti (místo plnění) jsou v majetku FNUSA, tedy dodávka bude realizována
do objektu, jenž je v majetku jiného subjektu, než je zadavatel, je naprosto nezbytné, aby byly
stomatologické soupravy plnohodnotně a plně kompatibilně napojeny na stávající rozvody - inženýrské
sítě (elektřina, voda, vzduch, odpad) bez nutnosti realizace jakýchkoliv stavebních úprav. Dodavateli bude
v případě potřeby umožněno pouze uchycení pacientského křesla do podlahy dané místnosti. Podrobné
informace o technických omezeních souvisejících s plněním této veřejné zakázky jsou uvedeny
v dokumentu „Technické podmínky a technická specifikace nabízeného plnění“, která tvoří přílohu č. 1
návrhu Rámcové dohody.
Tyto skutečnosti uvedené výše byly zadavatelem zohledněny v technických podmínkách této veřejné
zakázky. Zadavatel tímto apeluje na dodavatele, aby rovněž nabízený model stomatologických křesel
dostatečně reflektoval zamýšlený účel této veřejné zakázky, pro který je zadávána.
Výsledkem zadávacího řízení bude uzavření rámcové dohody mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem.
Rámcová dohoda bude uzavřena s jediným účastníkem s tím, že v ní budou obsaženy a vymezeny všechny
podmínky plnění veřejných zakázek zadávaných na základě uzavřené rámcové dohody.
Požadavky na prokázání splnění kvalifikace, požadavky na způsobilost dodavatele pro plnění veřejné zakázky
a ostatní podmínky pro plnění této veřejné zakázky a požadavky zadavatele na zpracování nabídky jsou
rovněž uvedeny v zadávací dokumentaci.
Veřejná zakázka není rozdělena na části. Účastník je oprávněn podat svou nabídku pouze na celý předmět
této veřejné zakázky.
Zadavatel nepřipouští varianty nabídek - variantní řešení. Za variantní řešení je považováno i uvedení více
číselných vyjádření než jedno pro hodnotící kritérium.
Každý účastník může podat pouze jednu nabídku. Účastník, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí
být současně osobou, jehož prostřednictvím jiný účastník v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.
Klasifikace předmětu veřejné zakázky je vymezena CPV kódem:
Druh dodávky

CPV kód

Zubolékařské pracovní stanice

33192400-6

Zubolékařská křesla

33192410-9

Zubolékařské nástroje a přístroje
a přístroje podspecializací
Zubolékařské přístroje

a nástroje

33130000-0
33126000-9

Podrobnou definici a vymezení předmětu plnění této veřejné zakázky stanoví obchodní podmínky a technické
podmínky, které jsou nedílnou součástí této zadávací dokumentace.

2.2. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA

Zadávací dokumentace

Strana 4 (celkem 14)

nadlimitní veřejná zakázka
„Stomatologické soupravy pro klinickou výuku studentů
pro LF MU - rámcová dohoda 2020-2023“
Zadávací dokumentace

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky za celou dobu trvání rámcové dohody činí 9 000 000 Kč bez daně
z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) a zahrnuje veškeré náklady spojené s předmětem této veřejné zakázky.
Předpokládané plnění z rámcové dohody:
V současné situaci zadavatel předpokládá, že po uzavření rámcové dohody s vybraným dodavatelem
provede první souhrnnou objednávku přibližně ve výši 3 200 000 Kč bez DPH.
Následně zadavatel předpokládá, že další výzvy k plnění - objednávky budou zasílány souhrnně 1x ročně,
přibližně ve výši 1 600 000 Kč bez DPH, a to vždy po schválení rozpočtu nadaný rok (ve 2. čtvrtletí daného
roku).
V průběhu plnění rámcové dohody pak zadavatel bude odebírat od dodavatele zboží dle svých aktuálních
potřeb, jenž vyvstanou v průběhu plnění rámcové dohody - v případě získání mimořádných finančních
prostředků v průběhu roku, např. z přiděleného projektu je možné, že během roku zadavatel zadá ještě jednu
další objednávku. Vzhledem k povaze činnosti zadavatele je možné, že reálné množství odebrané
zadavatelem na základě uzavřené rámcové dohody se může od předpokladu uvedeného v zadávací
dokumentaci lišit. Tato odlišnost nebude mít vliv na výši jednotkové ceny za jednotlivé druhy zboží. Zadavatel
tedy není povinen odebrat zboží dle uvedeného předpokladu v této zadávací dokumentaci - není povinen
realizovat předmět plnění přesně v rozsahu dle uvedených předpokládaných údajů, ale dle svých skutečných
aktuálních potřeb.

2.3. OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
Plnění veřejné zakázky je požadováno za obchodních a smluvních podmínek (včetně platebních podmínek)
specifikovaných v návrhu rámcové dohody obsaženém v příloze A zadávacích podmínek. Obchodní
podmínky jsou pro účastníka závazné a nemohou být žádným způsobem měněny či doplňovány.
Účastníci nejsou oprávněni měnit či doplňovat jiná ustanovení předlohy návrhu rámcové dohody, než ta, pro
která je to zadavatelem výslovně stanoveno.
Zadavatel nevyžaduje, aby byl návrh rámcové dohody předložen v nabídce

2.4. NABÍDKOVÁ CENA
a)

Nabídkovou cenou se pro účely této veřejné zakázky a hodnocení rozumí cena za 1 kus Setu
stomatologická souprava pro klinickou výuku studentů. Set/soubor stomatologické soupravy pro
klinickou výuku studentů jako celek zahrnuje - 1 kus Stomatologické soupravy, 2 kusy
Stomatologických ordinačních židlí a provádění bezpečnostně technických kontrol dle čl. I odst.
8 písm. g) návrhu rámcové dohody po celou dobu trvání záruky.

b)

Nabídkovou cenu účastník zpracuje na příslušných místech výhradně řádným vyplněním
cenových údajů ve „Formuláři nabídky“ a rovněž také zpracováním „Položkového rozpočtu“,
který tvoří jako příloha č. 2 nedílnou součást návrhu rámcové dohody.

c)

V případě, že bude v nabídce účastníka rozpor mezi hodnotou nabídkové ceny zapsanou ve „Formuláři
nabídky“ a hodnotou nabídkové ceny zapsanou v „Položkovém rozpočtu“, který tvoří jako nedílná
součást přílohu č. 2 návrhu Smlouvy, bude pro hodnocení nabídek použita nabídková cena zapsaná ve
„Formuláři nabídky“ a tato cena bude také závazná při případném uzavření rámcové dohody.

d)

Nabídková cena, resp. cena za 1 kus Setu stomatologická souprava pro klinickou výuku studentů, musí
být cenou pevnou, nezávislou na změně podmínek v průběhu trvání rámcové dohody. Nabídková cena
musí být stanovena i s přihlédnutím k vývoji cen v daném oboru včetně vývoje kurzu české měny k
zahraničním měnám až do doby dokončení předmětné veřejné zakázky. Set/soubor stomatologické
soupravy pro klinickou výuku studentů jako celek zahrnuje - 1 kus Stomatologické soupravy, 2
kusy Stomatologických ordinačních židlí a provádění bezpečnostně technických kontrol dle čl. I
odst. 8 písm. g) návrhu rámcové dohody po celou dobu trvání záruky.
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e)

Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádnému splnění předmětu plnění veřejné
zakázky, včetně všech nákladů souvisejících, tj. zejména nákladů na pořízení zboží včetně nákladů na
jeho výrobu, nákladů na dopravu zboží na místo plnění včetně případných nákladů na manipulační
mechanismy, nákladů na pojištění zboží, ostrahu zboží do jeho předání a převzetí, daně a poplatky
spojené s dodávkou zboží, nákladů na průvodní dokumentaci, nákladů na instalaci a uvedení zboží do
provozu.

f)

Zadavatel současně pro tuto veřejnou zakázku stanovuje maximální nabídkovou cenu v Kč bez
DPH:

450 000 Kč bez DPH za 1 kus Setu stomatologická souprava pro klinickou výuku
studentů
Set/soubor stomatologické soupravy pro klinickou výuku studentů jako celek zahrnuje - 1 kus
Stomatologické soupravy, 2 kusy Stomatologických ordinačních židlí a provádění
bezpečnostně technických kontrol dle čl. I odst. 8 písm. g) návrhu rámcové dohody po celou
dobu trvání záruky.

Nabídka, jejíž nabídková cena bude vyšší než maximální stanovená cena za 1 ks Setu
stomatologická souprava pro klinickou výuku studentů bude ze zadávacího řízení
vyřazena.
g)

Překročení (nebo snížení) nabídkové ceny v Kč včetně DPH je možné pouze v případě, že v období
mezi předložením nabídky účastníka, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nejvhodnější, a podpisem
smlouvy na plnění dojde ke změnám sazeb DPH. V takovém případě bude celková nabídková cena
(cena vč. DPH) v podepisované rámcové dohodě upravena podle výše sazeb DPH platných v době
podpisu rámcové dohody.

h)

Platební podmínky předepsané zadavatelem pro tuto veřejnou zakázku jsou podrobně obsaženy v
obchodních podmínkách v příloze A zadávací dokumentace, resp. v návrhu rámcové dohody.

2.5. POLOŽKOVÝ ROZPOČET
a)

Nedílnou součástí nabídky bude položkový rozpočet předmětu veřejné zakázky (dále jen „rozpočet“),
který účastníci zpracují na základě vzoru předloženého v příloze zadávací dokumentace. Účastník
předloží položkový rozpočet jako součást nabídky a použije pro jeho zpracování vzor uvedený v příloze
č. 2 návrhu rámcové dohody v příloze A zadávací dokumentace (samostatný soubor xls.).

b)

Účastníci jsou povinni řádně ocenit všechny položky rozpočtu. Za řádné ocenění jednotlivých položek,
provedení příslušných součtů v Položkovém rozpočtu účastník plně odpovídá. Za nesoulad v součtech
jednotlivých položek, příp. rozpor s nabídkovou cenou uvedenou ve Formuláři nabídky odpovídá
účastník a tento nesoulad (rozpor) může mít za následek, že nabídka účastníka bude vyřazena a
účastník vyloučen ze zadávacího řízení.

c)

Žádná z položek v Položkovém rozpočtu nesmí být naceněna nabídkovou cenou ve výši 0 Kč. V
případě, že účastník nabídne v některé z položek nabídkovou cenu ve výši 0 Kč, vyhrazuje si
zadavatel právo nabídku účastníka vyřadit a tohoto účastníka vyloučit ze zadávacího řízení.

3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ
3.1 MÍSTO PLNĚNÍ
Místem plnění jsou prostory Stomatologické klinika Lékařské fakulty MU, společného pracoviště LF MU
a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, nacházející se v areálu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně,
Pekařská 664/53, Staré Brno, 656 91 Brno, budova S2, 5. patro, místnost bude zadavatelem upřesněna.
3.2 TERMÍNY PLNĚNÍ
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Zadavatel pro plnění veřejné zakázky stanoví následující termíny:
Termín zahájení plnění: ode dne nabytí účinnosti rámcové dohody, tj. dnem jejího zveřejnění v Registru
smluv dle zákona o Registru smluv
Lhůta pro plnění veřejné zakázky:
Rámcová dohoda bude uzavřena s vybraným dodavatelem do 30.8.2023 nebo do vyčerpání částky (tj.
poskytnutí plnění dodavatelem ve výši) 9 000 000 Kč bez DPH, podle toho co nastane dříve. V této lhůtě
bude zadavatel oprávněn zadávat vybranému dodavateli jednotlivé veřejné zakázky na dílčí plnění za
podmínek specifikovaných v rámcové dohodě, a to vždy písemnou Výzvou k poskytnutí plnění, jež je návrhem
na uzavření rámcové dohody a písemným potvrzením této Výzvy k poskytnutí plnění účastníkem, jež je
přijetím návrhu rámcové dohody.
Podrobnosti termínu, místa plnění a ukončení plnění jsou uvedeny v příslušných ustanoveních návrhu
rámcové dohody.
3.3 PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ
Zadavatel umožní dodavatelům prohlídku místa plnění předmětu veřejné zakázky, resp. místa, jež je
předmětem veřejné zakázky, (dále jen „prohlídka“). Součástí prohlídky místa plnění bude rovněž prohlídka
transportních tras v areálu. Seznámení s transportní trasou zadavatel dodavatel důrazně doporučuje.
V případě poškození důsledkem přepravy dodávky škodu hradí dodavatel.
Prohlídka se uskuteční dne 16.6.2020 v čase 12:00 h až 15:00 h. Přesný čas prohlídky a místo srazu bude
s jednotlivými dodavateli domluven individuálně prostřednictvím el. nástroje E-ZAK. Dodavatelé, kteří mají
zájem o prohlídku, nechť kontaktují kontaktní osobu zadavatele prostřednictvím el. nástroje E-ZAK na adrese
veřejné zakázky nejpozději do 15.6. 2020 do 12:00.
Prohlídky se mohou z provozních důvodů zúčastnit nejvýše dvě osoby za každého dodavatele. Účast na
prohlídce je na vlastní riziko účastníka prohlídky.
Vzhledem k současné situaci spojené s pandemii koronaviru, jsou dodavatelé povinni si na prohlídku na
vlastní náklady zajistit ochranné prostředky, a to pouze s ochrannými prostředky dýchacích cest v souladu
s usnesením vlády České republiky č. 106/2020 Sb. o přijetí krizového opatření, pokud bude v této době stále
platné
Sraz účastníků je v areálu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Pekařská 664/53, Staré Brno, 656 91 Brno
- u vstupu do budovy Stomatologické kliniky - budova S2.
Pokud z prohlídky místa plnění vzniknou požadavky na dodatečné informace k zadávacím podmínkám, je
dodavatel oprávněn vznést písemný požadavek na dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Pouze
písemné dodatečné informace zadavatele k zadávacím podmínkám mají závazný charakter. Požadavky
dodavatelů (bez identifikace tazatele) a dodatečné informace k zadávacím podmínkám zadavatel uveřejní
prostřednictvím el. systému E-ZAK na https://zakazky.muni.cz/.

4. HODNOCENÍ NABÍDEK
4.1 Podané nabídky budou hodnoceny dle jejich ekonomické výhodnosti:

Základním hodnotícím kritériem pro zadání této veřejné zakázky je ekonomická výhodnost
nabídky - jako nejvhodnější nabídkou pro tuto veřejnou zakázku je nabídka s nejvyšší
hodnotou součtu vážených bodů.
Zadavatel pro hodnocení ekonomické výhodnosti stanovil tato jednotlivá dílčí hodnotící kritéria, jež jsou
včetně svojí váhy definována v následující tabulce:
Poř.
Č.

Kritérium

Zadávací dokumentace
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1.

Celková výše nabídkové ceny v CZK bez DPH
V rámci dílčího hodnotícího kritéria „Celková výše nabídkové ceny v CZK bez DPH“
bude zadavatel hodnotit celkovou výši nabídkové ceny v CZK bez DPH za 1 kus Setu
stomatologická souprava pro klinickou výuku studentů uvedenou na
příslušném místě ve Formuláři nabídky. Nejvhodnější v tomto dílčím hodnotícím kritériu
86 %
bude nabídka s nejnižší nabídkovou cenou v CZK bez DPH.
Set/soubor stomatologické soupravy pro klinickou výuku studentů jako celek
zahrnuje - 1 kus Stomatologické soupravy, 2 kusy Stomatologických ordinačních
židlí a provádění bezpečnostně technických kontrol dle čl. I odst. 8 písm. g)
návrhu rámcové dohody po celou dobu trvání záruky.
Maximální nabídková cena je 450 000,- Kč bez DPH.

2.

Technická úroveň: Vnitřní paměť pro možnost uložení nastavení pacientského
křesla
V rámci dílčího hodnotícího kritéria „Technická úroveň: Vnitřní paměť pro možnost
uložení nastavení křesla“ bude zadavatel hodnotit technickou úroveň nabízeného
plnění, tj. úroveň s jakou zboží (přístroj) nabízené účastníkem splňuje určený technický
parametr, zejména pro kolik uživatelů je možné do vnitřní paměti uložit nastavení
pacientského křesla.
Zadavatel stanovil minimální úroveň splnění tohoto technického parametru: vnitřní
paměť pro minimálně 2 ošetřující (uživatele)
Zadavatel přidělí body na základě následujícího bodového ohodnocení:
vnitřní paměť pro 2 a méně ošetřujících (uživatelů)

0 bodů

vnitřní paměť pro 3 ošetřující (uživatele)

2 body

vnitřní paměť pro 4 ošetřující (uživatele)

4 bodů

vnitřní paměť pro 5 ošetřující (uživatele)

6 bodů

vnitřní paměť pro 6 a více ošetřujících (uživatelů)

8 bodů

8%

Hodnotu (údaj) pro toto dílčí hodnotící kritérium účastník řádně vyplní na určené
místo a v určeném v rámci zpracování Formuláře nabídky a v rámci přílohy č. 1
návrhu Rámcové dohody v oddílu „Technická specifikace nabízeného plnění“.
Účastník u toho kritéria – technického parametru uvede přesnou hodnotu
parametru nabízeného přístroje pro toto kritérium.
3.

Technická úroveň: Rozsah pohybu křesla: minimální nastavitelná výška v sedáku
V rámci dílčího hodnotícího kritéria „Technická úroveň: Rozsah pohybu křesla:
minimální nastavitelná výška v sedáku“ bude zadavatel hodnotit technickou úroveň
nabízeného plnění, tj. úroveň s jakou zboží (přístroj) nabízené účastníkem splňuje
určený technický parametr.
Zadavatel stanovil minimální úroveň splnění tohoto technického parametru na
3%
minimální nastavitelnou výšku v sedáku: minimálně 370 mm a níže
Zadavatel přidělí body na základě následujícího bodového ohodnocení:
Rozsah pohybu křesla: minimální nastavitelná výška v sedáku
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350 mm až do 341 mm

2 body

340 mm a nižší

3 body

Hodnotu (údaj) pro toto dílčí hodnotící kritérium účastník řádně vyplní na určené
místo a v určeném v rámci zpracování Formuláře nabídky a rovněž v rámci přílohy
č. 1 návrhu Rámcové dohody v oddílu „Technická specifikace nabízeného
plnění“.
Účastník u toho kritéria – technického parametru uvede přesnou hodnotu
parametru nabízeného přístroje pro toto kritérium.
4.

Technická úroveň: Rozsah pohybu křesla: maximální nastavitelná výška v sedáku
V rámci dílčího hodnotícího kritéria „Technická úroveň: Rozsah pohybu křesla:
maximální nastavitelná výška v sedáku“ bude zadavatel hodnotit technickou úroveň
nabízeného plnění, tj. úroveň s jakou zboží (přístroj) nabízené účastníkem splňuje
určený technický parametr.
Zadavatel stanovil minimální úroveň splnění tohoto technického parametru na
maximální nastavitelnou výšku v sedáku: minimálně 800 mm a výše
Zadavatel přidělí body na základě následujícího bodového ohodnocení:
Rozsah pohybu křesla: minimální nastavitelná výška v sedáku
809 mm a nižší

0 bodů

810 mm až do 819 mm

1 bod

820 mm až do 829 mm

2 body

830 mm a vyšší

3 body

3%

Hodnotu (údaj) pro toto dílčí hodnotící kritérium účastník řádně vyplní na určené
místo a v určeném v rámci zpracování Formuláře nabídky a rovněž v rámci přílohy
č. 1 návrhu Rámcové dohody v oddílu „Technická specifikace nabízeného
plnění“.
Účastník u toho kritéria – technického parametru uvede přesnou hodnotu
parametru nabízeného přístroje pro toto kritérium.
4.2. Hodnocení nabídek bude provedeno dle ekonomické výhodnosti, pomocí dílčích hodnotících v sestupném
pořadí, dle výše uvedené tabulky. Výpočet bude proveden pro každé dílčí hodnotící kritérium samostatně.
4.3. Postup výpočtu hodnocení dle jednotlivých dílčích kritérií:
A. Pro výpočet hodnocení (resp. výpočet vážených bodů) dílčího kritéria s p.č. 1 – Celková výše
nabídkové ceny v CZK bez DPH bude použit níže uvedený výpočetní vztah, kdy nejvhodnější
nabídkou je ta nabídka, která nabídne pro dané kritérium nejnižší nabídkovou cenu v CZK bez DPH:
nejvhodnější nabídková cena
tzn. nejnižší nabídková cena
v CZK bez DPH
nabídková cena v CZK bez DPH
hodnocené nabídky
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Výsledné hodnoty pro dílčí hodnotící kritéria budou vyjadřovat počet vážených bodů pro dané dílčí
hodnotící kritérium. Takto vypočtené hodnocení bude stanoveno v bodech a zaokrouhleno na 3
desetinná místa.
B. Pro hodnocení dílčích kritérií s p.č. 2., 3. a 4., bude použit následující výpočetní postup:
Zadavatel na základě účastníkem řádně uvedených údajů pro dané kritérium přidělí účastníkovi body,
a to podle míry splnění daného kritéria/nabízené hodnoty – podle bodové stupnice hodnocení uvedené
pro každé dílčí kritérium v tabulce hodnocení uvedené výše.
Součet vážených bodů za všechna dílčí hodnotící kritéria, pak určí pořadí účastníka v celkovém hodnocení.
Nejvhodnější nabídkou pro tuto veřejnou zakázku je nabídka s nejvyšší hodnotou součtu vážených bodů.

5. TECHNICKÉ PODMÍNKY
5.1 Zadávací dokumentace obsahuje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona technické podmínky. Technické
podmínky jsou podrobně vymezeny v oddílu „Technické podmínky“ v příloze č. 1 návrhu Rámcové dohody.
5.2 Technické podmínky jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace a dle ustanovení § 89 ZZVZ a zadávací
dokumentace vymezují podrobně charakteristiky, technickou specifikaci a požadavky zadavatele na předmět
plnění. Technické podmínky jsou pro dodavatele závazné. Nesplnění nebo neprokázání splnění požadavků
zadavatele vymezených technickými podmínkami může mít za následek vyloučení dodavatele z další
účasti v zadávacím řízení.
5.3 Pokud se v technických podmínkách vyskytnou obchodní názvy některých výrobků nebo dodávek, případně jiná
označení či vyobrazení mající vztah ke konkrétnímu dodavateli, jedná se o pouhé vymezení předpokládané
charakteristiky a účastník je oprávněn navrhnout i jiné, technicky a kvalitativně srovnatelné řešení, které však
musí v plném rozsahu splňovat minimálně technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v této zadávací
dokumentaci, resp. v jejich přílohách.
5.4 ZPRACOVÁNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
5.4.1 Účastník prokáže splnění technických podmínek stanovených zadavatelem řádným vyplněním oddílu
Technická specifikace nabízeného plnění, který je součástí přílohy č. 1 návrhu smlouvy. Z údajů
uvedených účastníkem musí být zřejmé, že účastníkem nabízené zboží splňuje minimální technické
požadavky (technické podmínky) stanovené zadavatelem.
5.4.2 Pokud je zadavatelem u technického parametru požadován bližší popis nebo určení specifikace, pak je
účastník povinen uvést bližší popis, výčet vlastností, konkrétní údaj, konkrétní technický parametr nebo
rozmezí hodnot jím nabízeného zboží (nestačí uvést pouze ANO).
5.4.3 Součástí „Technických podmínek a Technická specifikace nabízeného plnění“ je i oficiální technická a
obrazová dokumentace zboží, tj. oficiální technický list výrobce, pokud nebude možné oficiální technický
list výrobce z objektivních důvodů zajistit, je možné doložit podrobnou kompletní technickou specifikaci
nabízeného přístroje. Tato technická dokumentace nenahrazuje technickou specifikaci.
5.4.4

Součástí přílohy č. 1 příslušného návrhu smlouvy budou pro Položku č. 1 Stomatologická souprava
dále tyto dokumenty:
•

•

Zadávací dokumentace

prohlášení o shodě - dle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně
zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a příslušných
prováděcích předpisů - doklad prokazující shodu nabízeného přístroje s technickými požadavky
stanovenými zvláštními právními předpisy (prohlášení o shodě) - - účastník prostou kopii tohoto
dokumentu doloží v rámci technické specifikace
Registrace přístroje jako zdravotnického prostředku na SUKL - účastník uvede registrační číslo,
případně doloží doklad o provedené registraci v rámci technické specifikace - účastník prostou
kopii tohoto dokumentu doloží v rámci technické specifikace
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•

dokument/ dokumenty prokazující, že se jedná o zdravotnický prostředek dle zák. č.
268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů s uvedením klasifikační třídy - účastník prostou kopii
tohoto dokumentu doloží v rámci technické specifikace

Technická a obrazová dokumentace a rovněž dokumentace, které budou součástí Přílohy č. 1 Smlouvy, mohou být
v anglickém jazyce bez překladu do českého nebo slovenského jazyka, stejně tak dokumentace předložená
účastníkem nad rámec požadavků stanovených zadavatelem v zadávací dokumentaci.

6. KVALIFIKACE
Účastník je povinen v rámci nabídky prokázat splnění kvalifikace v souladu s požadavky zadavatele.
6.1 Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který prokáže splnění:
a)

základní způsobilosti v souladu s ustanovením § 74 odst. 1 ZZVZ. Je-li dodavatelem právnická
osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ splňovat tato právnická osoba a zároveň každý
člen statutárního orgánu.

b)

profesní způsobilosti dle § 77 ZZVZ, a to způsobem podle § 77 odst. 1 ZZVZ, a

c)

technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. b) a k) ZZVZ

Vybraný dodavatel předloží na výzvu zadavatele originály nebo ověřené kopie dokladů o kvalifikaci. Zadavatel
vyloučí dodavatele, který tyto doklady nepředloží.

ad c) TECHNICKÁ KVALIFIKACE
V souladu s ustanovením § 79 zákona technickou kvalifikaci splňuje účastník, který je schopen předložit:
•

dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ – seznam významných dodávek, tj. že v období za poslední 3
roky před zahájením tohoto zadávacího řízení realizoval min. 2 významné dodávky, kdy předmětem
každé této dodávky byla dodávka a instalace alespoň 3 kusů Stomatologických křesel na jedno
místo současně. Pořizovací cena těchto křesel včetně jejich příslušenství musí být v souhrnné hodnotě
minimálně 600.000 Kč bez DPH (do této částky se nepočítá hodnota dalších dodávek, které se netýkaly
dodávky Stomatologických křesel (např. hodnota ordinačních židlí) nebo jejich montáže).
Pořizovací cena každého jednoho kusu alespoň u tří z těchto Stomatologických křesel přitom musí být
minimálně ve výši 200.000 Kč bez DPH (do této částky se nepočítá hodnota dalších dodávek, které se
netýkaly dodávky Stomatologického křesla (např. hodnota ordinačních židlí) nebo jeho montáže).

•

dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. k) ZZVZ - vzorky, popisy nebo fotografie zboží určeného k dodání –
zadavatel požaduje předložení oficiální technické dokumentace přístroje včetně obrazové
dokumentace (např. technický list nebo kopie z katalogu nebo manuálu přístroje apod.). Pokud
nebude možné oficiální technický list výrobce z objektivních důvodů zajistit, je možné doložit
podrobnou kompletní technickou specifikaci nabízeného přístroje. Tato technická dokumentace
nenahrazuje technickou specifikaci. Technická dokumentace bude součástí nabídky.
Tato technická a obrazová dokumentace může být v anglickém jazyce bez překladu do českého nebo
slovenského jazyka, stejně tak dokumentace předložená účastníkem nad rámec požadavků stanovených
zadavatelem v zadávací dokumentaci.

Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat po dodavateli, aby písemně objasnil předložené informace či doklady
nebo předložil další dodatečné informace či doklady prokazující splnění kvalifikace.

7. DALŠÍ POŽADAVKY A DOPORUČENÍ KE ZPRACOVÁNÍ NABÍDEK
7.1. Nabídka musí být v plném rozsahu zpracována v českém nebo slovenském jazyce. Dokumenty vyhotovené
v jiném než českém nebo slovenském jazyce musí být opatřeny překladem do českého nebo slovenského
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jazyka, vyjma dokumentace předložené účastníkem nad rámec požadavků stanovených zadavatelem v
zadávací dokumentaci.
Součástí nabídky bude i oficiální technická a obrazová dokumentace zboží tj. oficiální technický list výrobce Pokud nebude možné oficiální technický list výrobce z objektivních důvodů zajistit, je možné doložit
podrobnou kompletní technickou specifikaci nabízeného přístroje. Tato technická a obrazová dokumentace
může být v anglickém jazyce bez překladu do českého nebo slovenského jazyka, stejně tak dokumentace
předložená účastníkem nad rámec požadavků stanovených zadavatelem v zadávací dokumentaci.
7.2. Předložením nabídky - zejména řádně vyplněného FORMULÁŘE NABÍDKY včetně příslušných příloh
a požadovaných dokumentů, na které formulář nabídky odkazuje nebo jsou požadovány v zadávací
dokumentaci, potvrdí účastník pravdivost, úplnost a závaznost všech údajů a svých tvrzení v nabídce
včetně údajů uvedených ve Formuláři nabídky.
7.4 V případě rozporu mezi údaji uvedenými v dokumentech,
a) jejichž předložení je zadavatelem v zadávacích podmínkách výslovně požadováno, a údaji uvedenými v
ostatních dokumentech, které účastník v nabídce předložil, platí údaje uvedené v zadavatelem
požadovaných dokumentech;
b) jejichž předložení v nabídce zadavatel v zadávacích podmínkách nepožadoval, a údaji uvedenými v
zadávacích podmínkách, mají přednost zadávací podmínky.
Možnost přezkumu takových dokumentů zadavatelem tím není dotčena.
Zadavatel není povinen k dokumentům a údajům, které účastník předložil v nabídce nad rámec povinností
stanovených v zadávacích podmínkách, jakkoli přihlížet.
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Účastník nesmí být současně osobou, jejímž
prostřednictvím jiný účastník v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

8. ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDEK, LHŮTA PRO PODÁVÁNÍ NABÍDEK
8.1. Nabídky je nutné podat nejpozději do 7. 7. 2020 do 13:00 hodin. Nabídky, které nebudou doručeny ve lhůtě
pro podání nabídek, se dle ustanovení § 28 odst. 2 ZZVZ nepovažují za podané a v průběhu zadávacího řízení
k nim nebude přihlíženo.
8.2. ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDEK
Zadavatel umožňuje podání nabídek pouze v elektronické podobě prostřednictvím elektronického
nástroje E-ZAK.
Nabídka podána účastníkem elektronicky musí být podaná prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK
dostupného na adrese veřejné zakázky.
8.3. Zadavatel si vyhrazuje právo pořídit si jakýkoli počet dalších kopií písemného vyhotovení nabídky.

9. OSTATNÍ PODMÍNKY
9.1. Účastníci nemají právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení.
9.2. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. Zadavatel
je oprávněn zrušit zadávací řízení z důvodů stanovených zákonem. Za důvod hodný zvláštního zřetele ve
smyslu § 127 odst. 2 písm. d), pro který nelze na zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval,
bude přitom považována mj. absence nabídek s nabídkovou cenou umožňující zadavateli nepřekročit
finanční limit pro danou veřejnou zakázku.
9.3. Nabídky se účastníkům nevracejí a zůstávají zadavateli jako součást dokumentace o zadání veřejné
zakázky.
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9.4. Zadavatel je oprávněn v souladu s ustanovením § 122 odst. 4. ZZVZ jako podmínku pro uzavření smlouvy
u vybraného dodavatele, je-li právnickou osobou, zjistit údaje o jeho skutečném majiteli.
Nelze ji údaje o skutečném majiteli zjistit dle ustanovení § 122 odst. 4. ZZVZ, bude zadavatel postupovat
dle ustanovení odstavce § 122 odst. 5. ZZVZ.
9.5. VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
a) Dodavatel je oprávněn v souladu s ustanovením § 98 ZZVZ požadovat po zadavateli vysvětlení
zadávací dokumentace.
b) Zadavatel může v souladu s ustanovením § 99 ZZVZ změnit nebo doplnit zadávací dokumentaci nebo
poskytnout dodavatelům vysvětlení zadávací dokumentace i bez jejich předchozí žádosti elektronicky
prostřednictvím nástroje E-ZAK. Toto zadavatel zároveň poskytne všem ostatním účastníkům
zveřejněním na adrese veřejné zakázky
c) Zadavatel apeluje na dodavatele, aby žádost o vysvětlení zadávací dokumentace podávali výhradně
prostřednictvím elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek E-ZAK.
d) Upozornění zadavatele
Zadávací dokumentace je zveřejněna na adrese veřejné zakázky bez jakéhokoli omezení. Zadavatel
nemá možnost dodavatele, kteří si zadávací dokumentaci stáhli, evidovat. Zadavatel tedy dodavatelům,
kteří si stáhnou zadávací dokumentaci, v souvislosti s příp. žádostmi o vysvětlení zadávací dokumentace
doporučuje, aby kontaktní osobu zadavatele požádali o přiřazení k veřejné zakázce nebo aby
průběžně sledovali adresu veřejné zakázky.
9.6. V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy s vybraným
účastníkem, je příslušný účastník povinen o této změně zadavatele bezodkladně písemně informovat. V
případě, že dojde ke změně v kvalifikaci účastníka, je třeba postupovat dle příslušných ustanovení ZZVZ
9.7. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce účastníka u třetích osob. Dodavatel,
který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný
dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.
9.8. Pokud účastník podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo je
poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci,
zadavatel všechny nabídky podané takovým účastníkem vyřadí. Dodavatele, jehož nabídka byla vyřazena,
zadavatel bezodkladně vyloučí z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení účastníka včetně důvodu zadavatel
bezodkladně písemně účastníkovi oznámí.
9.9. Účastníci berou na vědomí, že podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném
znění, bude vybraný účastník osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Tato povinnost
se týká rovněž těch částí nabídek, smlouvy a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle
zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní tajemství, utajované skutečnosti) za předpokladu, že
budou splněny požadavky kladené právními předpisy [např. § 11 písm. c) a d), § 12 odst. 2 písm. f) zákona
č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, v platném znění]. Účastníci berou na vědomí, že obdobnou povinností
bude vybraný účastník povinen smluvně zavázat také své případné poddodavatele.
9.10. V souladu s ustanovením § 219 ZZVZ je vybraný dodavatel, se kterým bude uzavřena smlouva na plnění
této veřejné zakázky, povinen strpět uveřejnění uzavřené rámcové dohody včetně případných dodatků
zadavatelem a poskytnout plnou součinnost ke splnění povinností vyplývajících ze znění tohoto ustanovení
ZZVZ.
9.11. Zadavatel upozorňuje, že na základě ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), je povinen uveřejnit smlouvy uzavřené
na základě této VZ. Zadavatel upozorňuje účastníky, že pokud bude účastník trvat v rámci své podané
nabídky na nezveřejnění některé části smlouvy nebo jejich příloh, vyhoví jim zadavatel pouze v případě, že
požadavek účastníka vychází z platných právních předpisů a zadavatel bude povinen podle nich tuto žádost
akceptovat.
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9.12. Elektronický nástroj E-ZAK
a) Veškeré úkony v rámci zadávacího řízení se provádějí elektronicky prostřednictvím elektronického
nástroje E-ZAK, nestanoví-li zadavatel v zadávacích podmínkách nebo v průběhu zadávacího řízení
jinak. Zadavatel dodavatele upozorňuje, že pro plné využití všech možností elektronického
nástroje E-ZAK je třeba provést a dokončit tzv. registraci dodavatele.
b) Zadavatel dodavatelům doporučuje, aby kontaktní osobu zadavatele požádali o přiřazení k veřejné
zakázce nebo aby průběžně sledovali adresu veřejné zakázky.
c) Zavedl-li zadavatel dodavatele do elektronického nástroje E-ZAK, uvede u něj jako kontaktní údaje
takové, které získal jako veřejně přístupné, nebo jiné vhodné kontaktní údaje. Je povinností každého
dodavatele, aby před dokončením registrace do elektronického nástroje E-ZAK své kontaktní údaje
zkontroloval a případně upravil či doplnil jiné.
d) Veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK se považují za řádně
doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta písemnosti v elektronickém nástroji
E-ZAK. Na doručení písemnosti nemá vliv, zda byla písemnost jejím adresátem přečtena, případně,
zda elektronický nástroj E-ZAK adresátovi odeslal na kontaktní emailovou adresu upozornění o tom,
že na jeho uživatelský účet v elektronickém nástroji E-ZAK byla doručena nová zpráva, či nikoli.
e) Podmínky a informace týkající se elektronického nástroje E-ZAK včetně informací o používání
elektronického podpisu jsou dostupné na:
https://zakazky.muni.cz/data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf
https://zakazky.muni.cz/data/manual/QCM.Podepisovaci_applet.pdf
Zadavatel upozorňuje, že pro komunikaci v daném elektronickém nástroji není nutná registrace s el.
podpisem.
Dodavatel je povinen uvést takové kontaktní údaje, na kterých bude elektronickou korespondenci
zasílanou zadavatelem prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK řádně a včas přejímat. Za
správnost kontaktních údajů jakož i za řádné a včasné převzetí elektronické korespondence zaslané
zadavatelem prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK zodpovídá vždy dodavatel.
V Brně dne 28.5.2020

Ing.
Marek
Buriška
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