Kaplan & Nohejl
Advokátní kancelář
Římská 104/14, 120 00 Praha 2 - Vinohrady
tel.: +420 277 779 031, fax: +420 277 779 030
e-mail: akkn@akkn.cz, www.akkn.cz

V Praze dne 10.9.2012
Věc: Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace v řízení o zadání veřejné zakázky
Vážení,
obracím se na Vás jménem veřejného zadavatele Fyziologického ústavu AV ČR, v.v.i., se sídlem Vídeňská 1083,
142 20 Praha 4, IČ: 67985823, DIČ: CZ67985823, když si Vás tímto ve smyslu § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), dovoluji vyzvat k podání nabídky a k prokázání
kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení o zadání veřejné zakázky „Dodávka krmiva pro ústavní
zvěřinec“ (dále jen „zakázka“).

1.

Identifikační údaje veřejného zadavatele:
Název zadavatele:
Sídlo zadavatele:
IČ:
DIČ:
Právní forma:
Osoba oprávněná jednat:
Korespondenční adresa:
Profil zadavatele:

2.

Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.
Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4
67985823
CZ67985823
veřejná výzkumná instituce
RNDr. Lucie Kubínová, CSc., ředitelka
Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.
Vídeňská 1083
142 20 Praha 4
<https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilFUAVCR>

Identifikační údaje osoby zmocněné jednat jménem zadavatele ve všech věcech souvisejících se
zadáním veřejné zakázky

Osoba odpovědná za zadání veřejné zakázky:
Mgr. Lukáš Nohejl, advokát
AK Kaplan & Nohejl
se sídlem: Římská 104/14, Praha 2, PSČ: PSČ 120 00
IČ: 66254191
zapsaný v ČAK pod ev. č. 9656
Kontaktní osoba ve věci zadání veřejné zakázky:
Mgr. Tomáš Kaplan, advokát, ev. č. ČAK 9160, Mgr. Lukáš Nohejl, advokát, ev. č. ČAK 9656
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s., č.ú. 2106311738/2700, IBAN:CZ9127000000002106311738, SWIFT: BACX CZ PP
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Mgr. Kateřina Kociánová, advokátka
Římská 104/14, Praha 2, PSČ: PSČ 120 00
zapsaná v ČAK pod ev. č. 13193
Kontaktní adresou pro komunikaci související s řízením o zadání veřejné zakázky je: AK Kaplan &
Nohejl, Římská 104/14, 120 00 Praha 2 tel.: +420 277 779 031, fax: +420 277 779 030,
e-mail: katerina.kocianova@akkn.cz.

3.

Název zakázky
„Dodávka krmiva pro ústavní zvěřinec“

4.

Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky, době a místě jejího plnění
Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na dodávky
Použitý druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zákona o veřejných zakázkách.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 3.900.000,- Kč bez DPH (tj. 1.300.000,- Kč bez DPH ročně).

Předmět veřejné zakázky: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka krmiva pro ústavní zvěřinec
(laboratorní zvířata) po dobu tří let od podpisu smlouvy, včetně dopravy krmiva do místa plnění veřejné zakázky
a vykládky krmiva v místě plnění veřejné zakázky. Zadavatel předpokládá, že v průběhu jednoho roku plnění
odebere celkem 45 tun krmiva pro zvířata, a to v níže uvedeném předpokládaném množství pro jednotlivá
zvířata: Potkan laboratorní - dieta pro chov (30 tun), Potkan laboratorní - dieta udržovací (9,5 tuny), Myš
laboratorní - dieta pro chov (2,7 tuny), Myš laboratorní - dieta udržovací (0,3 tuny), Morče a králík laboratorní dieta udržovací (2,5 tuny). U chovných diet zadavatel požaduje obsah proteinů v min. výši 18% a
metabolizovatelné energetické složky min. 2 750 kCal/kg. U standardních (udržovacích) diet zadavatel požaduje
nízký obsah tuků (max. 4%) a metabolizovatelné energetické složky (max. 2 900 kCal/kg).
Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky je 3 roky ode dne podpisu smlouvy.
Místem plnění veřejné zakázky je sídlo zadavatele na adrese Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4.
Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je obsažena v zadávací dokumentaci a v jejích
přílohách, která tvoří přílohu č. 1 této výzvy.

5.

Zadávací dokumentace, podmínky přístupu a poskytnutí zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace je poskytována dodavatelům v příloze této výzvy, a to v listinné podobě
samotná zadávací dokumentace (příloha č. 1) a přílohy k zadávací dokumentaci v elektronické podobě na CD
(příloha č. 2 – CD).
Zadávací
dokumentace
je
rovněž
ke
stažení
na
profilu
zadavatele:
<https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilFUAVCR>. Přílohy k zadávací dokumentaci jsou dostupné
na písemnou žádost adresovanou k rukám Mgr. Kateřiny Kociánové, advokátky, AK Kaplan & Nohejl, Praha 2,
Římská 104/14, PSČ: 120 00.

6.

Lhůta a místo pro podání nabídek, otevírání obálek s nabídkami

Nabídky uchazeči doručí poštou na kontaktní adresu osoby pověřené organizací zadávacího řízení: AK
Kaplan & Nohejl, k rukám Mgr. Kateřiny Kociánové, advokátky, adresa: Římská 104/14, 120 00 Praha 2.
Osobní doručení nabídek je možné na téže adrese v kanceláři advokátní kanceláře ve 3. n.p., a to v pracovních
Mgr. Tomáš Kaplan, advokát, ev. č. ČAK 9160, Mgr. Lukáš Nohejl, advokát, ev. č. ČAK 9656
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s., č.ú. 2106311738/2700, IBAN:CZ9127000000002106311738, SWIFT: BACX CZ PP
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dnech vždy od 9.00 do 16.00 hodin.
Nabídky je možné podat nejpozději do 10.10.2012 do 10:00. Nabídky doručené po tomto termínu
nebudou otevírány a posuzovány.
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 10.10.2012 od 10:30 v zasedací místnosti v sídle
advokátní kanceláře Kaplan & Nohejl, tj. na adrese Praha 2, Římská 104/14, PSČ: 120 00, ve 3. nadzemním
podlaží. Při otevírání obálek mají právo být přítomni zástupci uchazečů. Bližší podmínky stanoví zadávací
dokumentace.

7.

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace jsou obsaženy v zadávací dokumentaci, která tvoří přílohu
č. 1 této výzvy.

8.

Údaje o hodnotících kritériích

Zadavatel zvolil základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky ekonomickou výhodnost
nabídky. Jako dílčí hodnotící kritéria zadavatel zvolil:
a. Celková výše nabídkové ceny v CZK bez DPH (váha 35%),
b. Cena za 1 tunu diety pro chov pro potkana laboratorního včetně dopravy a baleného v CZK bez
DPH (váha 10%),
c. Cena za 1 tunu udržovací diety pro potkana laboratorního včetně dopravy a baleného v CZK bez
DPH (váha 10%),
d. Lhůta dodání (váha 5%),
e. Kvalita nabídnutého plnění
(váha 40%).
Bližší údaje o dílčích hodnotících kritériích jsou obsaženy v zadávací dokumentaci, která tvoří přílohu
č. 1 této výzvy.
9.

Závěrečná ustanovení

Přílohou této výzvy je zadávací dokumentace v listinné podobě (příloha č. 1) a přílohy k zadávací
dokumentaci na CD (příloha č.2).
S pozdravem,
V Praze dne 10.9.2012

Lucie Kubínová

Digitálně podepsal Lucie Kubínová
DN: c=CZ, o=Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i. [IČ
67985823], ou=FgÚ, Vídeňská 1083, Praha 4,
ou=82051540, cn=Lucie Kubínová,
serialNumber=P212045, title=vedoucí oddělení
Datum: 2012.09.11 13:07:00 +02'00'

____________________________________
Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.
RNDr. Lucie Kubínová, CSc., ředitelka
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