Výzva k podání nabídek (dále jen „zadávací dokumentace“)
v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění
(dále jen „ZVZ“)

Zadavatel:
Typ zadavatele:

Dotovaný zadavatel dle § 3 ZVZ

Název zadavatele:

GENERI BIOTECH s.r.o.

Sídlo:

Machkova 587, 500 11 Hradec Králové

IČ:

63221667

DIČ:

CZ63221667

Osoba oprávněná jednat:

PharmDr. Radovan Haluza, jednatel

Zadavatel si Vás dovoluje vyzvat k podání cenové nabídky na akci:

Název zakázky:
„Real-time qPCR cykléru s teplotním gradientem, pro IVD s příslušenstvím“
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Identifikační údaje zadavatele
Název zadavatele:

GENERI BIOTECH s.r.o.

Sídlo:

Machkova 587, 500 11 Hradec Králové

IČ:

63221667

DIČ:

CZ63221667

Osoba oprávněná jednat:

PharmDr. Radovan Haluza, jednatel

Identifikační údaje zástupce zadavatele
Název:

Ing. Petr Vlášek

Sídlo:

Selicharova 1419/1, 500 12 Hradec Králové

IČ:

74836994

E-mail:

vlasek.zakazky@gmail.com

Telefon:

+420 607 965 711

Údaje o uchazečích
Uchazeči jsou povinni vyplnit přílohu č. 1 této zadávací dokumentace – krycí list.
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Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky
Jedná se o veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle
§ 38 ZVZ na dodávky.
Veřejná zakázka bude spolufinancovaná z fondů EU (OPPI).
Předmětem veřejné zakázky je dodávka dvou přístrojů „real-time qPCR cyklér s teplotním
gradientem pro IVD s příslušenstvím“. V nabídce musí být zahrnuta doprava, instalace
přístroje a zaškolení obsluhy. Cykléry budou dodány ve dvou etapách. V první etapě
bude dodán první cyklér a v další etapě bude dodán druhý cyklér.

Minimální parametry přístroje:
•

kapacita vzorků minimálně 96 jamek s možností rozšíření na 384 jamek,

•

objem vzorku 1–50 µl,

•

otevřený systém - možnost použití spotřebního materiálu včetně reagencíí od
různých výrobců,

•

musí být kompatibilní s destičkami s objemem jamek 100 µl,

•

průměrná rychlost ohřevu/ochlazování minimálně 3 °C/s,

•

teplotní rozmezí alespoň 0–100 °C,

•

teplotní přesnost do ± 0,3 °C,

•

teplotní uniformita do ± 0,5 °C,

•

vyhřívané víko nad 100 °C,

•

teplotní gradient vyhřívaného bloku,

•

rozdíl teplotního gradientu alespoň 1-20°C,

•

software pro analýzu dat,

•

sběr dat i po přerušení komunikace s PC,

•

multiplex – detekce min. 5 barev v jedné zkumavce,

•

minimální rozmezí excitace/emise 460–700 nm,

•

detekce minimálně těchto fluoroforů: SYBR Green I, FAM, HEX, Cy5,

•

software pro analýzu HRM,

•

stolní počítač součástí dodávky.

CPV kód: 38000000-5
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Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Celková maximální hodnota veřejné zakázky je 1.900.000,-- Kč bez DPH.

Zadavatel k tomuto uvádí, že hodnota veřejné zakázky je tvořena ze dvou hodnot (dvou
etap) a to:
•

První etapa, jejíž maximální hodnota je 950.000,-- Kč bez DPH,

•

Druhá etapa, jejíž maximální hodnota je 950.000,-- Kč bez DPH.

Zadavatel k tomuto uvádí, že celková hodnota veřejné zakázky je stanovena jako
maximální, tzn. nabídky převyšující tuto hodnotu, budou ze zadávacího řízení vyloučeny.
Dále zadavatel uvádí, že uchazeči nesmí podat nabídky, které budou obsahovat
nabídkové ceny, které převyšují jednotlivé hodnoty.
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Termíny plnění zakázky
Cykléry budou dodány ve dvou etapách. V první etapě bude dodán první cyklér a v další
etapě bude dodán druhý cyklér. První etapa nejpozději do pěti (5) týdnů od podpisu
smlouvy, druhá etapa nejpozději do 52 týdnů od podpisu smlouvy
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Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů uchazeče:
Uchazeči musí v souladu se ZVZ předložit pro splnění kvalifikačních předpokladů
následující dokumenty:

7.1

Základní kvalifikační předpoklady
Základních kvalifikační předpoklady dle § 53 ZVZ splňuje uchazeč:

a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch
organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké
skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku,
podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně
případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném
činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu;
jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická
osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li
statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele
právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak
její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby;
podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím
své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle
uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní
kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České
republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata
souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů
nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li
o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak
její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním
orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba,
musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán
nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či
žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační
složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob
rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad
musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi
svého sídla, místa podnikání či bydliště,
c) který v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé
soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,
d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo
insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční
návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů
insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela
nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních
předpisů,
e) který není v likvidaci,
f)

který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České
republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění,
a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště
dodavatele,
h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení
a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v
zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
i)

který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu
nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů,
je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle
zvláštních

právních

předpisů;

pokud

dodavatel

vykonává

tuto

činnost

prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost
dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,
j)

který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a

k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění
výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.

Uchazeč prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů:
Zadavatel

požaduje

prokázání

splnění

základních

kvalifikačních

předpokladů

dodavatele dle § 53 odst. 1 písm. a) až k) ZVZ předložením čestného prohlášení podle
§ 62 odst. 3 ZVZ, z jehož obsahu musí být zřejmé, že dodavatel splňuje příslušné
základní

kvalifikační

předpoklady

požadované

veřejným

zadavatelem.

Čestné

prohlášení bude podepsáno osobou oprávněnou jednat za uchazeče. Vzor čestného
prohlášení je uveden v příloze č. 2. zadávací dokumentace.

Podává-li nabídku zahraniční právnická osoba prostřednictvím organizační složky,
doloží uchazeč čestná prohlášení či prosté kopie požadovaných dokumentů
i za vedoucího organizační složky, jakož i za statutární orgán nebo všechny členy
statutárního orgánu zahraniční osoby. Pokud některé úkony má činit za uchazeče
statutárním orgánem pověřený zástupce, doloží uchazeč čestné prohlášení za tohoto
pověřeného zástupce, jakož i za statutární orgán nebo všechny členy statutárního
orgánu této osoby.

7.2

Profesní kvalifikační předpoklady
Zadavatel požaduje prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů dodavatele
dle § 54 písm. a) a b) ZVZ předložením čestného prohlášení podle § 62 odst. 3 ZVZ,
z jehož obsahu musí být zřejmé, že dodavatel splňuje příslušné profesní kvalifikační
předpoklady požadované veřejným zadavatelem a to přesně:
a)

výpis z obchodního rejstříku, či výpisu z jiné evidence, pokud je v ní zapsán.

b)

oprávnění

k

odpovídajícímu

podnikání

podle

plnění

zakázky,

zvláštních
zejména

právních
doklad

předpisů

v rozsahu

prokazující

příslušné

živnostenské oprávnění či licence.
c)
Vzor čestného prohlášení je uveden v příloze č. 2. zadávací dokumentace.
Je-li zájemce zapsán v systému certifikovaných dodavatelů podle ZVZ, může prokázat
splnění kvalifikace platným certifikátem; tento certifikát nahrazuje prokázání kvalifikace
zájemce v rozsahu v něm uvedených údajů.
Je-li zájemce zapsán v seznamu kvalifikovaných dodavatelů podle ZVZ, může prokázat
splnění kvalifikace výpisem ze seznamu; výpis ze seznamu nahrazuje prokázání
kvalifikace zájemce v rozsahu v něm uvedených údajů.

7.3

Technické kvalifikační předpoklady
Zadavatel

požaduje

prokázání

splnění

technických

kvalifikačních

předpokladů

předložením čestného prohlášení podle § 62 odst. 3 ZVZ, z jehož obsahu musí být
zřejmé, že dodavatel splňuje příslušné technické kvalifikační předpoklady požadované
veřejným zadavatelem a to přesně:
Technické kvalifikační předpoklady uchazeč prokáže dle § 56 odst. 1 písmena e) ZVZ
předložením:
a) popisu nabízeného zboží. Z popisu musí být zřejmé, že nabízené zboží splňuje
požadavky vymezené v zadávací dokumentaci. Uchazeč pro prokázání vyplní
přílohu č. 2. této zadávací dokumentace. S této přílohy musí být zřejmé, že
nabídka splňuje požadavky stanovené touto zadávací dokumentací. V této
příloze musí být minimálně uvedeny parametry a výrobce nabízeného zboží.

Zadavatel si vyhrazuje právo vyžádat si doplňující informace o uchazeči.

7.4

Způsob prokázání kvalifikace

V souladu s § 62 odst. 3 ZVZ prokazuje uchazeč splnění kvalifikačních předpokladů
předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že kvalifikační
předpoklady požadované zadavatelem splňuje.

Uchazeč může využít vzor pro prokázání kvalifikačních předpokladů uvedený
v příloze č. 2. zadávací dokumentace.

Zadavatel výslovně upozorňuje uchazeče na skutečnost, že vítězný uchazeč bude
v souladu s ustanovením § 62 odst. 3 ZVZ povinen před uzavřením smlouvy
předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících
splnění kvalifikace s tím, že splnění kvalifikace musí být prokázáno nejpozději ke
dni podání nabídek. Vítězný uchazeč musí před uzavřením smlouvy předložit
doklady k prokázání základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 3 ZVZ.

7.5

Prokazování kvalifikace subdodavatelsky
Zadavatel umožňuje prokázání kvalifikace subdodavatelky. Na uchazeče, který bude
prokazovat kvalifikaci subdodavatelsky, se vztahují ustanovení § 51 odst. 4 ZVZ.
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Zadávací podklady
Podkladem pro vypracování cenové nabídky je tato zadávací dokumentace a její přílohy.

8.1

Změna podmínek zadávací dokumentace
Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených zadávací
dokumentací, a to buď na základě žádostí uchazečů o vyjasnění zadávací dokumentace,
nebo z vlastního podnětu. Změnu obsahu zadávací dokumentace zadavatel oznámí
všem uchazečům o veřejnou zakázku, kteří si vyzvedli zadávací dokumentaci a zveřejní ji
na profilu zadavatele, tam kde je umístěna zadávací dokumentace. Změna bude
provedena písemnou formou.

8.2

Doplňující informace
Žádosti o poskytnutí dodatečných informací ze strany uchazečů musí být doručeny emailem zástupci zadavatele (telefonické dotazy nebudou akceptovány!!). E-mail budou
zasílána na vlasek.zakazky@gmail.com a v předmětu e-mailu bude uvedený „Žádost
o doplňující informace k veřejné zakázce: „Real-time qPCR cykléru s teplotním
gradientem, pro IVD s příslušenstvím“.
Zástupce zadavatele přijme žádosti o dodatečné informace, pokud mu budou doručeny
nejpozději pět (5) pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zástupce
zadavatele poskytne dodatečné informace nejpozději do tří (3) pracovních dnů po
doručení žádosti. Dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti doručí zástupce
zadavatele i všem ostatním uchazečům, kteří požádali o poskytnutí zadávací
dokumentace nebo kteří byli vyzvání k podání nabídky a zveřejní ji na profilu zadavatele,
tam kde je umístěna zadávací dokumentace.
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Technické podmínky
a) Dodávky musí ve všech ohledech splňovat požadavky technické specifikace
stanovené v zadávací dokumentaci. Dílo bude realizováno v souladu s platnými
zákony ČR a ČSN a dle závazných a doporučených předpisů a metodik.

Dodávky musí plně vyhovovat technickým podmínkám obsaženým v zadávací
dokumentaci a musí být ve v souladu s plány, s množstevními údaji, mírami a
pokyny.
Technické podmínky stanoví zadavatel odkazem na následující dokumenty podle
uvedeného pořadí:
•

české technické normy přejímající evropské normy nebo jiné národní technické
normy přejímající evropské normy,

•

evropská technická schválení,

•

obecné technické specifikace stanovené v souladu s postupem uznaným členskými
státy Evropské unie a uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie,

•

mezinárodní normy, nebo

•

jiné typy technických dokumentů než normy, vydané evropskými normalizačními
orgány.

•

pokud se v zadávací dokumentaci vyskytnou obchodní názvy některých výrobků
nebo dodávek, případně jiná označení mající vztah ke konkrétnímu dodavateli, jedná
se o vymezení předpokládaného standardu a uchazeč je oprávněn navrhnout jiné,
technicky a kvalitativně srovnatelné řešení. V nabídce pak musí na tuto skutečnost
uchazeč upozornit, popsat tu část, kde toto jiné řešení použil a prokázat vymezením
technických parametrů řešení, které použil, že jím navržené materiály nebo výrobky
jsou technicky a kvalitativně srovnatelné nebo lepší.

10 Požadavky na jednotný způsob zpracování cenové nabídky
Nabídka

bude

zpracována

v českém

jazyce

v písemné

formě,

podepsána

oprávněným zástupcem uchazeče.
Nabídka bude odevzdána ve vytištěné, pevně spojené podobě tak, aby bylo
zabráněno ztrátě či výměně jednotlivých listů nabídky. Veškeré části nabídky budou po
spojení tvořit jeden celek. Takto spojená nabídka bude opatřena přelepkou s razítkem.
Strany budou očíslovány.
Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
Nabídka uchazeče se podává písemně v uzavřené obálce s výzvou. Tato obálka bude
zřetelně označena nápisem: „NEOTEVÍRAT – „Real-time qPCR cykléru s teplotním
gradientem, pro IVD s příslušenstvím“. Na obálce bude uvedena adresa uchazeče, na
niž je možné zaslat oznámení podle § 71 odst. 6 nebo 7 ZVZ.
Nabídka bude předložena v jednom originálním vyhotovení a v jedné kopii (originál
svazku musí být označen na titulní straně: „ORIGINÁL“, kopie nabídky jako „KOPIE“).

11 Struktura podané nabídky
Nabídka bude zpracována v následující struktuře (včetně dodržení číslování kapitol).

11.1 Krycí list nabídky
Pro zpracování Krycího listu nabídky uchazeč závazně použije vzor Krycího listu nabídky
(tvoří přílohu č. 1 této zadávací dokumentace) a chybějící požadované údaje do něj
doplní. Takto vyplněný Krycí list nabídky podepíše a vloží jako první list do nabídky.
Celková nabídková cena uvedená v Krycím listu bude obsahovat veškeré náklady na
splnění zakázky za celou dobu plnění veřejné zakázky. Celková nabídková cena bude
stanovena jako cena „nejvýše přípustná“.

11.2 Doklady prokazující kvalifikaci
Požadavky na prokázání kvalifikace v sekci 7. zadávací dokumentace.

11.3 Další požadavky dle ZVZ
Součástí nabídky musí být rovněž:
a) čestné prohlášení dle § 50 odst. 1 písm. c) ZVZ o své ekonomické a finanční
způsobilosti splnit tuto veřejnou zakázku. Toto čestné prohlášení bude podepsané
osobou oprávněnou jednat za uchazeče;
b) dle § 68 odst. 3 písm. a) ZVZ seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních
orgánů, kteří v posledních třech letech od konce lhůty pro podání nabídek byli
v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele. Seznam bude
podepsán osobou oprávněnou jednat za uchazeče;
c) dle § 68 odst. 3 písm. b) ZVZ seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá
hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, a to ve lhůtě pro podání nabídek. Seznam
bude podepsán osobou oprávněnou jednat za uchazeče. Seznam předloží pouze
uchazeč, který má formu akciové společnosti;
d) dle § 68 odst. 3 písm. c) ZVZ čestné prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel
a neuzavře zakázanou dohodu (bid rigging) podle zákona č. č. 143/2001 Sb., o ochraně
hospodářské soutěže. Toto čestné prohlášení bude podepsané osobou oprávněnou
jednat za uchazeče.
Uchazeč může použít vzor – příloha č. 3. této zadávací dokumentace.

11.4 Nabídková cena
Nabídková cena musí být uvedena jako cena nejvýše přípustná, včetně dopravy do místa
plnění a dalších vedlejších nákladů v celkovém členění bez DPH a s DPH.

Uchazeč odpovídá za kompletnost poskytovaných činností a je povinen i veškeré
činnosti, které nejsou výslovně uvedeny a souvisí s předmětem plnění, zahrnout do ceny.
Nabídková cena musí být platná až do celkového dokončení díla.
Nabídková cena bude obsahovat dopravu, instalaci přístroje a zaškolení obsluhy
Nabídková cena musí obsahovat i předpokládaný vývoj cen v daném oboru včetně
předpokládaného vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám až do doby dokončení
předmětné zakázky. Nabídková cena musí být platná až do doby ukončení díla.

11.5 Návrh servisní smlouvy
Uchazeč vloží do nabídky návrh servisní smlouvy podepsaný osobou oprávněnu jednat
jménem či za uchazeče v jednom vyhotovení. Návrh servisní smlouvy bude obsahovat
minimálně tyto ustanovení:
•

Prodávající se zavazuje, že po ohlášení závady a vznesení požadavku na opravu
bude oprava v záruční i pozáruční době zahájena do 48 hodin a ukončena do
5 pracovních dnů od nahlášení závady. Po překročení 5-ti denní lhůty, bude uživateli
zapůjčen náhradní přístroj. Náhradní přístroj může být v případě potřeby na
vyžádání uživatele poskytnut i dříve.

•

Prodávající se zavazuje zajistit pozáruční opravy včetně dodávky náhradních dílu po
dobu min. 5 let od ukončení výroby přístroje na základě platného ceníku servisních
prací.

•

Po uplynutí záruční doby je možné uzavřít navazující servisní smlouvu na
poskytování pozáručního servisu.

11.6 Návrh kupní smlouvy
Uchazeč vloží do nabídky doplněný návrh kupní smlouvy podepsaný osobou oprávněnu
jednat jménem či za uchazeče v jednom vyhotovení. Jako závazný vzor použije návrh
smlouvy uvedený v příloze č. 4. této zadávací dokumentace. Místa, která jsou vyznačena
XXXXXXXXXXX, uchazeč povinně vyplní.

11.7 Nabídka v elektronické podobě
Uchazeč vloží do nabídky CD nebo DVD na kterém bude celá nabídka (včetně
kvalifikační předpokladů) naskenovaná.

12 Místo a doba pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek končí dnem 12.09.2013 v 10:00 hodin. Všechny nabídky musí
být doručeny zadavateli do skončení lhůty pro podání nabídky.
Nabídky se podávají na doručovací adrese zadavatele:

GENERI BIOTECH s.r.o.
Machkova 587
Hradec Králové
500 11

Nabídky lze podávat písemně prostřednictvím držitele poštovní licence nebo osobně
u zadavatele v pracovních dnech od 09:00 do 13:00 hodin. V poslední den lhůty budou
nabídky přijímány pouze do 10:00 hodin.

13 Otevírání obálek s nabídkami
Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 12.09.2013 v 10:00 hodin v sídle
zadavatele. Otevírání obálek s nabídkami se mohou kromě zadavatele, zástupců
pověřené osoby a komise pro otevírání obálek zúčastnit rovněž uchazeči, jejichž Nabídky
byly řádně doručeny do konce lhůty (max. 1 zástupce za jednoho uchazeče).
Pokud se otevírání obálek zúčastní člen statutárního orgánu dodavatele, doloží tuto
skutečnost pouze výpisem z obchodního rejstříku dodavatele (případně obdobnou
listinou prokazující složení statutárního orgánu dodavatele) a předložením občanského
průkazu či jiného průkazu totožnosti; občanský průkaz předloží i dodavatel - fyzická
osoba.

14 Obchodní a platební podmínky
Viz příloha č. 4. této zadávací dokumentace.

15 Hodnotící kritéria
Jediným hodnotícím kritériem je celková nejnižší nabídková cena v Kč s DPH.

16 Rozhodnutí o vyloučení a oznámení o výběru
Zadavatel dle § 76 odst. 6 a § 81 odst. 4 ZVZ určuje, že rozhodnutí o vyloučení
a oznámení o výběru nejvhodnější nabídky uveřejní na profilu zadavatele. V tomto
případě se rozhodnutí o vyloučení a oznámení o výběru bere jako doručené okamžikem
uveřejnění na profilu zadavatele.
Adresa profilu zadavatele je: http://generi-biotech.profilzadavatele.cz/.
Zadavatel doporučuje uchazečům, aby po lhůtě pro podání nabídek kontrolovali výše
zmíněný profil zadavatele, kde rozhodnutí o vyloučení a oznámení o výběru bude
zveřejněno.
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17 Závěrečná ustanovení
Zadavatel může zrušit zadávací řízení dle ustanovení § 84 ZVZ.
Náklady na vypracování nabídky zadavatel nehradí. Předložené nabídky zadavatel
nevrací.
Zadavatel nepřiznává uchazeči právo na náhradu nákladů spojených s účastí
v zadávacím řízení. Rovněž zadavatel nepožaduje poplatky za to, že se uchazeč může
o veřejnou zakázku ucházet.
Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.
Zadávací lhůta běží do 30.11.2013.

V Hradci Králové dne 19.08.2013

Ing. Petr Vlášek
zástupce zadavatele
Přílohy:
Příloha č. 1.: Krycí list nabídky
Příloha č. 2.: Čestné prohlášení – kvalifikační předpoklady
Příloha č. 3.: Čestné prohlášení – ostatní
Příloha č. 4.: Návrh kupní smlouvy

