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V Ě C 

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace ve smyslu § 38 z.č. 
137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) – 
zjednodušené podlimitní řízení 
 
 
Veřejný zadavatel tímto vyzývá k podání nabídky a k prokázání kvalifikace 
 
 
1. Identifikační údaje veřejného zadavatele 
 
Název: Univerzita Karlova v Praze 
Sídlo: Praha 1, Ovocný trh 3/5, PSČ 116 36 
  
Týká se 1. lékařské fakulty 
 
  
Adresa: Praha 2, Kateřinská 1660/32, PSČ 121 08 
IČ: 00216208 
DIČ:  CZ00216208 
 
 
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele 
Osobou oprávněnou jednat jménem zadavatele je: 
Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA , děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy 
v Praze 
 
Kontaktní osoba zadavatele 
Kontaktní osobou zadavatele je: Prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.,  tel. č.: 224965826, 
Ústav biochemie a experimentální onkologie, 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy 
v Praze, U Nemocnice 5, 128 53 Praha 2   
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2. Druh a předmět veřejné zakázky 
 
Druh veřejné zakázky 
Podlimitní veřejná zakázka na dodávky. 
 
Předmět plnění veřejné zakázky 
Předmětem plnění veřejné zakázky je: „Mikrodisekční zařízení“,  CPV: 33100000-1  
dle technické specifikace uvedené v zadávací dokumentaci. 
 
 
3. Podmínky poskytnutí zadávací dokumentace 
Zadávací dokumentace je uchazečům poskytnuta spolu s výzvou k podání nabídky a 
k prokázání kvalifikace. Zároveň je vyvěšena na profilu zadavatele na webových 
stránkách fakulty – www.lf1.cuni.cz, oddíl úřední deska, oddíl veřejné zakázky. 
 

4. Lhůta a místo pro podání nabídek 
Nabídky a doklady k prokázání splnění kvalifikace je možno podávat osobně do 
podatelny Univerzity Karlovy v Praze, 1. lékařské fakulty na adrese Praha 2, 
Kateřinská 1660/32, 121 08, a to v pracovních dnech v úředních hodinách od 8:00 
hod. do 12:00 hod.  
 
Uchazeči mohou podat nabídku a doklady k prokázání splnění kvalifikace rovněž 
doporučeně poštou na adresu Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, Praha 
2, Kateřinská 1660/32, 121 08, a to tak, aby byla do konce lhůty pro podání nabídek  
doručena. Zadavatel doporučuje uchazečům preferovat osobní podání nabídky a 
dokladů k prokázání splnění kvalifikace.  
 
Lhůta pro podání nabídek končí dne:   1.9. 2011,  08:30  hod. 
 
 
5. Požadavky na prokázání kvalifikace 
 

Základní kvalifikační předpoklady 
 
Zadavatel požaduje splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 ost. 1 
zákona a to čestným prohlášením podepsaným osobou oprávněnou jednat jménem či 
za uchazeče. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel splňuje 
příslušné základní kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem. 

Profesní kvalifikační předpoklady 
 
Zadavatel požaduje splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle §54 
předložením kopie: 
- výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné 
evidence, pokud je v ní zapsán, 
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- dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu 
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu prokazujícího příslušné 
živnostenské oprávnění či licenci. 

 

Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady 

Pojistná smlouva 

Uchazeč prokáže tento kvalifikační předpoklad předložením prosté kopie pojistné 
smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
dodavatelem třetí osobě.  

Konkrétně pak zadavatel požaduje doklad o pojištění, za který zadavatel považuje 
výhradně pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení pojišťovny o existenci pojištění 
odpovědnosti uchazeče za škody způsobené při výkonu jeho podnikatelské činnosti. 
Zadavatel přitom stanoví, že ke splnění zadávacích podmínek je nutné, aby pojistná 
částka předmětného pojištění činila alespoň 2 mil. Kč. 

 

Technické kvalifikační předpoklady 

Zadavatel požaduje k prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů 
dodavatele předložením níže uvedených dokladů prokazujících dále popsané 
skutečnosti: 

Seznam obdobných významných dodávek 
Uchazeč prokáže tento kvalifikační předpoklad předložením seznamu obdobných 
významných dodávek, které on sám realizoval v posledních 3 letech. Za obdobnou 
významnou dodávku se považuje dodávka nad 2 mil. Kč. Seznam je dodavatel 
povinen předložit ve formě čestného prohlášení, kde uvede následující údaje: 

a) název kupujícího 
b) předmět dodávky 
c) doba plnění dodávky 

 
Zadavatel v této souvislosti dále stanoví, že ke splnění kvalifikace požaduje doložení 
alespoň 3 obdobných dodávek specifikovaných výše. 
 

Popisy a fotografie zboží určeného k dodání 

Uchazeč prokáže tento další kvalifikační předpoklad předložením podrobných popisů 
a fotografií nabízeného zboží (v českém nebo anglickém jazyce). 
 
 
 
 
 



6. Kriteria pro zadani vereine zakazkv 
Hodnoceni nabidek provede hodnotici komise podle zakladm'ho hodnoticiho kriteria 
ekonomicke vyhodnosti nabidky a nfze uvedenych dilcich hodnoticich kriteru: 

1. Vyse nabidkove ceny 50% 
2. Jakostni a funkcni vlastnosti pnstroje 40% 
3. Zarucni a pozarucni podminky 10% 

Z PfUoha 

Pfflohu c.l teto vyzvy tvori zadavaci dokumentace. V pffpade rozporu mezi textem 
vyzvy a textem v zadavaci dokumentaci je rozhoduji'ci zneni zadavaci dokumentace. 

Prof. MUDr. Tomas Zin^/DrSc., MBA 
dekan l.lekarsk^fakulty 
Univerzity Karlovy v Praze 
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