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Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná mimo režim zákona

„Spektrometry pro LF MU“
Výzva k podání nabídek
Vážený pane, vážená paní,
Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Kamenice 753/5, 625 00 Brno, IČ 00216224, fakulta veřejné vysoké školy
podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, nezapsaná v obchodním rejstříku (dále jen
„zadavatel“) si Vás dovoluje vyzvat k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu, zadávané v souladu s
ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„ZZVZ“), postupem mimo režim ZZVZ.
Tato veřejná zakázka je zadávána prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK – zadávací dokumentace včetně
všech příloh je v elektronické podobě volně k dispozici ke stažení na: https://zakazky.muni.cz/vz00004502.

Veřejná zakázka je rozdělena na 2 samostatné části analogicky dle § 35 ZZVZ.
Dodavatel je oprávněn podat nabídku na plnění všech nebo jen některých částí veřejné zakázky nebo jen na
plnění jedné části veřejné zakázky. Nabídky pro každou část této veřejné zakázky budou zadavatelem
posuzovány a hodnoceny zcela samostatně a v souladu s tím bude i každá z částí zakázky zcela samostatně
zadána.
Veřejná zakázka je rozdělena na tyto samostatné části:
část č. 1 VZ Atomový absorpční spektrometr pro stanovení obsahu kovů a nekovů
část č. 2 VZ Zařízení pro scintilační detekci a kvantifikaci ionizujícího záření
Jedná se o veřejnou zakázku na dodávky.
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového přístrojového vybavení pro potřeby příslušných pracovišť LF MU,
podrobně specifikovaná v technických podmínkách zadavatele a provedená za obchodních podmínek specifikovaných v
příloze A zadávací dokumentace, tj. příslušném návrhu smlouvy a jejích přílohách.
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.
Podané nabídky budou pro každou jednotlivou část této veřejné zakázky hodnoceny samostatně dle jejich
ekonomické výhodnosti, a to podle nejnižší nabídkové ceny. Základním hodnotícím kritériem pro zadání každé
jednotlivé části této veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH - pro každou jednotlivou část této
veřejné zakázky bude jako nejvhodnější nabídka hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez
DPH.
Zadavatel si vyhrazuje právo:

Masarykova univerzita, Lékařská fakulta
Kamenice 753/5, 625 00 Brno, Česká republika
T: +420 549 49 2910, E: info@med.muni.cz, www.med.muni.cz
Bankovní spojení: KB Brno-město, ČÚ: 85636621/0100, IČ: 00216224, DIČ: CZ00216224
1/2




oznámit rozhodnutí o vyloučení účastníka jeho uveřejněním na profilu zadavatele. V takovém případě se
rozhodnutí o vyloučení účastníka považuje za doručené okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.
uveřejnit na svém profilu zadavatele oznámení o výběru nejvhodnější nabídky. V takovém případě se oznámení o
výběru nejvhodnější nabídky bude považovat za doručené všem dotčeným dodavatelům a všem dotčeným
účastníkům okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.

Zadavatel požaduje předložení nabídky nejpozději do 18. 5. 2017 do 13:00 hod.
Nabídka může být podána pouze v písemné podobě, a to buď:

a) v listinné podobě:
 na podatelnu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Kamenice 753/5, 625 00 Brno (kontaktní adresa),
prostřednictvím osoby, která provádí přepravu zásilek (kurýrní služba), nebo prostřednictvím držitele poštovní
licence podle zvláštního právního předpisu, nebo
 osobním podáním, po předchozí telefonické dohodě s kontaktní osobou zadavatele, kterou je Ing. Marek
Buriška, na adrese: Referát veřejných zakázek, Univerzitní kampus Bohunice, pavilon A17, místnost 313,
Kamenice 753/5, 625 00 Brno, tel. 549 49 3265.

b) v elektronické podobě:
 elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na https://zakazky.muni.cz/
Kontaktní osoba: Ing. Marek Buriška, telefon: 549 49 3265, e-mail: buriska@med.muni.cz.
S pozdravem

Ing.
Marek
Buriška

Přílohy: Zadávací dokumentace včetně příloh
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prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.
děkan LF MU
v.z. pro účely el. podpisu
Ing. Marek Buriška
manažer veřejných zakázek

