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Poptávka - VÝzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro vereinou
zakázku malého rozsahu dle fi 6 a fi 18 odst. 3 zákona c. 137/2006 Sb., ve
znení pozdejších predpisu (dále ien ..zákon")

Verejný zadavatel tímto vyzývá k podání nabídky a k prokázání kvalifikace

Název verejné zakázky malého rozsahu (dále jen verejná zakázka):

Záznamová a snímací technika - KAMERY

1. Identifikacní údaie vereiného zadavatele

Název:
Sídlo:

Týká se
Adresa:
IC:
DIC:

Univerzita Karlova v Praze

Praha 1, Ovocný trh 3/5, PSC 116 36
1. lékarské fakulty
Praha 2, Katerinská 1660/32, PSC 121 08
00216208
CZ00216208

Osobou oprávnenou jednat jménem zadavatele je:
Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, dekan 1. lékarské fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Kontaktní osobou zadavatele je:
Prof.MUDr. Alois Martan, DrSc., tel: 224967477, e-mail: alois.martan@lf1.cuni.cz
Ing. František Vanek, tel: 224967449, e-mail: frantisek.vanek@vfn.cz
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2. Informace o predmetu verejné zakázkY malého rozsahu

2.1. Vecný rozsah

Predmetem plnení verejné zakázky malého rozsahu (dále jen verejná zakázka) je:

Záznamová a snímací technika - KAMERY

pomocná kamera s príslušenstvím a profi-kamera s príslušenstvím,
CPV: 32333200-8.

technické požadavky zadavatele na predmet plnení:

= následující predmet plnení musí být kompatibilní se soucasnou strižnou ,

t.j. strihovým systémem Edius S (strižna HD-l00, ctecka karet P2) :

A) Pomocná kamera s príslušenstvím

* požadavky: hmotnost kamery max 250g, bezpáskový režim, full-HO, náhradní
baterie, záznamové karty pro 5 hodin záznamu v HO-kvalite, kompatibilní stativ s
výsuvem do 2,6m, hlava stativu s nosností 10kg, dve studiová svetla 1000W vcetne
stativlJ

B) Hlavní záznamová proti-kamera s príslušenstvím

* velká kamera s 3xCCO 1/3" - 16:9, bezpásková režim, min. dva XLR vstupy, HO i
50 záznam, šírka objektivu minimálne 28mm, predsádka 1.5X kompatibilní s
kamerou, záznamová média pro 5 hodin záznamu v HO kvalite, náhradní baterie,
lehký stativ s výsuvem min. l.5m vcetne hlavy, externí úložiste záznamlJ 10TB s
rozhraním USB, klopový mikrofon na XLR

Soucástí plnení verejné zakázky je i odzkoušení predmetu plnení a zaškolení
obsluhy.

2.2. Predpokládaná cena verejné zakázky
Predpokládaná hodnota verejné zakázky ciní Kc 300 000,- bez DPH.

2.3. Doba plnení verejné zakázky
Zadavatel požaduje, aby vybraný uchazec dokoncil plnení verejné zakázky do 2
týdnu od uzavrení príslušné smlouvy. Závazek uchazece (dodavatele) je splnen
dodáním predmetu plnení, jeho otestováním, odzkoušením a prevzetím bezvadného
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plnení zadavatelem na základe Prejímacího protokolu podepsaného zadavatelem a
uchazecem (dodavatelem).

2.4. Místo plnení verejné zakázky
Místem plnení verejné zakázky je:
Univerzita Karlova v Praze, l.1ékarská fakulta, Gynekologicko-porodnická
klinika, Apolinárská 18, Praha 2, 12800, posluchárna gyn.por.kliniky ,
prízemí.

2.5. Obchodní podmínky
Zadavatel stanovuje dále uvedené obchodní podmínky pro plnení verejné zakázky.
Veškeré dále uvedené obchodní podmínky jsou stanoveny jako minimální a uchazeci
tak mohou nabídnout zadavateli podmínky výhodnejší.
Nesplnení kterékoliv minimální obchodní podmínky stanovené zadavatelem, posoudí
zadavatel jako nesplnení zadávacích podmínek s následkem vyloucení príslušného
uchazece.

a) Platební podmínky
Zadavatelem nebude poskytnuta záloha. Úhrada bude provádena v ceské mene.

Úhrada za predmet plnení verejné zakázky bude uchazecem fakturována po rádném
dodání predmetu plnení, jeho instalaci v míste plnení, jeho otestování a odzkoušení a
prevzetí bezvadného plnení zadavatelem. Úhrada bude zadavatelem provedena na
základe vybraným uchazecem vystaveného danového dokladu (faktury).

Splatnost faktury (danového dokladu) bude 30 dna od jejího dorucení zadavateli.

b) Smluvní pokuty
Uchazec prokáže tuto obchodní podmínku zadavatele zapracováním níže uvedené
minimální úrovne smluvních pokut za prípadná nedodržení smluvních závazka do
návrhu smlouvy.

Název položky

Smluvní pokuta pri nedodržení závazného termínu
dokoncení plnení (minimálne % z ceny predmetu plnení)
za každý den prodlení
Smluvní pokuta za prodlení pri odstranení zárucních vad za
každÝ den orodlení

Minimální
hodno

0,2

1.000,- Kc

c) Zárucní doba
Uchazec prokáže tuto obchodní podmínku zadavatele zapracováním níže uvedené
minimální délky zárucní doby do návrhu smlouvy.

Zadavatel požaduje minimální délku zárucní doby 24 mesíca.

d) Servisní zajištení
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Po dodání do místa plnení musí být zajišteno otestování a odzkoušení predmetu
plnení, zaškolení obsluhy pracovníkem dodavatele. Pro dodané zarízení zajistí
dodavatel servis a to tak, aby prípadná oprava (odstranení vad) v zárucní i pozárucní
dobe byla dodavatelem zahájena do dvou pracovních dmJ vcetne a ukoncena
nejpozdeji do dvou týdnu od reklamace závady respektive od oznámení závady a
vznesení požadavku na opravu.

Servisním místem se stanovuje Univerzita Karlova v Praze, 1. lékarská fakulta,
Gynekologicko-porodnická klinika, Apolinárská 18, Praha 2. Na této adrese je
dodavatel povinen prevzít reklamované zboží k prípadné oprave (odstranení vady) a
na tomtéž míste predává zpet zboží, na kterém byla vada odstranena popr. náhradní
zboží, byla-Ii vada odstranena dodáním nového bezvadného zboží.

Doba od uplatnení práva z odpovednosti za vady (oznámení vady dodavateli) až do
doby, kdy zadavatel po skoncení opravy zboží prevzal, se do zárucní dOby nepocítá.
Dojde-Ii k výmene zboží, zacne bežet zárucní doba znovu od prevzetí nového zboží.
Totéž platí, dojde-Ii k výmene soucástky, na kterou byla poskytnuta záruka.

Uchazec uvede nekolik komunikacních kanáhJ (alespon telefon, e-mail a fax), na
nichž garantuje odezvu na reklamaci vad týž den behem obvyklé pracovní doby.

2.6. Návrh smlouvy
Uchazec je povinen predložit v nabídce návrh kupní smlouvy vcetne všech príloh.
Návrh smlouvy musí být ze strany uchazece podepsán uchazecem ci jeho statutárním
orgánem nebo osobou príslušne zmocnenou; originál nebo úredne overená kopie
zmocnení musí být v takovém prípade soucástí nabídky uchazece. Predložení
nepodepsaného textu smlouvy není predložením návrhu této smlouvy. Nabídka
uchazece se tak stává neúplnou a zadavatel vyloucí takového uchazece z další úcasti
na verejné zakázce.

Uchazecem predložený návrh smlouvy musí po obsahové i formální stránce
bezvýhradne odpovídat veškerým požadavkum uvedeným v zadávacích
pOdmínkáCh.

Návrh smlouvy rovnež musí akceptovat ustanovení obecne závazných právníCh
predpisli, které se vztahují na provádení této verejné zakázky.

2.7. LhtJta pro pOdání nabídek vcetne adresy, na kterou mají být posílány

Nabídky jsou uchazeci povinni podat písemne a to v rádné a uzavrené obálce,
oznacené "Záznamová a snímací technika - KAMERY!" a nápisem "NABÍDKA
NEOTEVÍRAT'.

Nabídky vcetne dokladli k prOkázání splnení kvalifikace v listinné podobe je možno
pOdávat:

• osobne do podatelny Univerzita Karlova v Praze, 1. lékarská fakulta, Praha 2,
Katerinská 32, a to v pracovních dnech v úredních hodinách Po-Ct od 08:00
hod do 12:00 hod. a od 14:00 do 15:00 a Pá od 8:00 do 12:00 hod.

• doporucene poštou na adresu Univerzita Karlova v Praze, 1. lékarská fakulta,
Praha 2, Katerinská 32, PSC121 08.
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Lhuta pro podání nabídek koncí dne: 8.6.2010 v 15:00 hodin.

Zadavatel doporucuje uchazec6m preferovat osobní podání nabídky vcetne doklad6
k prokázání splnení kvalifikace.

2.8. Lhuta pro vyhodnocení nabídek koncí dnem: 18.6.2010.

2.9. Zadávací Ihuta/ po kterou jsou dodavatelé vázáni nabídkami, ciní 45 dní ode
dne skoncení lhuty pro pOdání nabídek.

3. Požadavky na prokázání kvalifikace

3.1. Základní kvalifikacní predpoklady
Zadavatel požaduje splnení základních kvalifikacních predpoklad6 analogicky dle § 53
odst. 1 zákona, a to cestným prohlášením.

3.2. Profesní kvalifikacní predpoklady
Zadavatel požaduje, aby splnení profesních kvalifikacních predpoklad6 prokázal
dodavatel predložením:

3.2.1. výpisu z obchodního rejstríku, pokud je v nem zapsán, ci výpisu z jiné
obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,

3.2.2. dokladu o oprávnení k podnikání podle zvláštních právních predpis6 v
rozsahu odpovídajícím predmetu verejné zakázky, zejména dokladu
prokazujícího príslušné živnostenské oprávnení.

3.3. Technické kvalifikacní predpoklady
Zadavatel požaduje prokázání kvalifikacních predpoklad6 dle § 56 odst. 1
písmoa) a kvalifikacního predpokladu dle § 56 odst. 1 písmo c)

3.3.1. Dodavatel prokáže technický kvalifikacní predpoklad dle § 56 odst. 1 a)
predložením seznamu významných dodávek realizovaných dodavatelem v posledních
3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnení. Seznam musí mít podobu cestného
prohlášení. Za významnou dodávku zadavatel považuje dodávku záznamové nebo
snímací techniky v hodnote alespon 300 tis CZK.
3.3.2. Dodavatel prokáže technický kvalifikacní predpoklad dle § 56 odst. 1 písmoc)
doložením popisu technického vybavení a opatrení používaných dodavatelem k
zajištení jakosti ve forme cestného prohlášení.

4. Kritéria pro hodnocení verejné zakázky
Základním hodnotícím kritériem pro zadání verejné zakázky je ekonomická

výhodnost nabídky.
Dílcí kritéria jsou razena podle významu, který jim zadavatel prisuzuje:

1. Výše nabídkové ceny
2. Kompatibilita se stávající technikou (viz odst. 2.1.)
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3. Servisní podmínky
4. Délka zárucní doby

váha 10%
váha 20%

v rámci kritéria 1) bude hodnocena výše nabídkové ceny, vždy s prihlédnutím
k predpokládané hodnote verejné zakázky

v rámci kritéria 2) bude hodnocena nejvyšší kompatibilita se stávající technikou

v rámci kritéria 3) a 4) budou hodnoceny nabídnuté servisní podmínky a délka
zárucní doby nabídnutá nad požadovanou minimální dobu uvedenou v cásti
"Obchodní podmínky". Pri hodnocení servisních podmínek bude hodnoceno také:
garantovaná doba odezvy, dostupnost podpory, popis postupu rešení
reklamace/servisního zásahu, servisní sít, dostupnost náhradních dílu.

Hodnotící komise neprovede hodnocení nabídek, pokud by mela hodnotit nabídku
pouze jednoho uchazece (analogicky dle § 79 odst. 6 zákona).

S.Další podmínky vereiné zakázky
5.1 Uchazeci sami ponesou veškeré své náklady spojené s úcastí v zadávacím

rízení.

5.2 Jednotliví uchazeci jsou povinni zdržet se jakýchkoliv jednání, která by mohla
narušit transparentní a nediskriminacní prubeh zadávacího rízení. Každý
uchazec muže poslat jen jednu nabídku.

5.3 Varianty nabídky
5.3.1 Zadavatel nevylucuje varianty nabídky.
5.3.2 V rámci jedné nabídky zadavatel umožnuje uvést dve varianty pro každou

položku. Pro hodnocení bude vždy vybrána položka nejlépe odpovídající
potrebám zadavatele.

5.4 Požadovaná struktura cenové nabídky
5.4.1 Uchazec stanoví nabídkovou cenu pro každou položku absolutní cástkou v

ceských korunách. Nabídková cena bez DPH bude stanovena jako nejvýše
prípustná a neprekrocitelná.

5.5 Oznámení o výberu nejvhodnejší nabídky bude písemne zasíláno pouze
víteznému uchazeci, jeho elektronická verze bude uverejnena na stránkách
www.lf1.cunLcz, oddíl úrední deska, oddíl verejné zakázky.

5.6 Zadavatel si dále vyhrazuje
5.6.1 odmítnout všechny predložené nabídky;
5.6.2 zrušit zadávací rízení bez uvedení duvodu;
5.6.3 nevracet podané nabídky;
5.6.4 upresnit podmínky zakázky;
5.6.5 vyloucit ze souteže uchazece, jehož nabídka nebude splnovat podmínky

stanovené ve výzve;
5.6.6 vyžádat si od uchazece písemné doplnení nabídky a overit si informace,

uvedené uchazecem v nabídce;
5.6.7 že uchazeci podáním nabídky nevznikají žádná práva na uzavrení smlouvy se

zadavatelem;
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5.6.8 že výberem nejvhodnejší nabídky uchazeci nevzniká právní vztah, zadavatel si
vyhrazuje právo jednat o smlouve a upresnit její konecné znení

5.6.9 že uchazec nemá nárok na úhradu nákladiJ, které mu vznikly v souvislosti s
úcastí v souteži.

5.6.10 projednat platební a jiné podmínky navržené uchazecem v návrhu smlouvy,
který bude nedílnou soucástí nabídky.

~~rviProf. MUDr. omáš Zima, DrSc., MBA
dekan 1. lékarské fa ulty Univerzity Karlovy v Praze

Univerzita Karlova v Praze
1. lél<afsllá fakulta
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