
  

 

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK K ZAKÁZCE 

ZADÁVACÍ PODMÍNKY 

 

Název zakázky 
Dodání certifikovaných sad k odběru biologického vzorku a zpracování testů 
COVID-19 

  

 

1. Identifikační údaje zadavatele 

Název zadavatele Základní škola a Mateřská škola J. A. Komenského 

Sídlo U Dělnického cvičiště 1/100, Praha 6 

IČ / DIČ 48133817 / CZ48133817 

Právní forma Příspěvková organizace 

 

2. Osoby zadavatele 

Osoba oprávněná jednat za 
zadavatele ve věci zakázky 

Ing. Ivana Koubková 

Kontaktní osoba Helena Jiříková 

Kontaktní telefon 233 351 684 

Kontaktní email hospodarka@jakomenskeho.cz 

 

3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) 

  Dodání certifikovaných sad k odběru biologického vzorku a zpracování testů 

 

4. Předpokládaná hodnota zakázky bez DPH  

 

5. Popis (specifikace) předmětu zakázky 

Předmětem veřejné zakázky je dodávka certifikovaných sad k neinvazivnímu odběru biologického vzorku 

slin- cucání tampónu pro preventivní testování COVID-19 pomocí RT-PCR testů dle předchozího požadavku 

zadavatele obsaženého v příslušné objednávce a zajištění zpracování a vyhodnocení testů pro děti s využitím 

metody laboratorní analýzy více vzorků dohromady („poolování“) včetně logistiky předání materiálu z/do 

laboratoře po odběru 1x za 14 dní v pátek z/do základní školy, přičemž 1. dodávka proběhne v den před vlastním 

testováním. Podmínkou je zpracování dodaných vzorků laboratoří, která disponuje systémem managementu 

kvality v souladu s mezinárodní normou ČSN EN/IEC 15189: 2015 pro provádění neinvazivních RT-PCR testů, 

služba musí být provedena validovanou metodou testování a garantované minimální 200 a maximální množství 

350 testovacích sad na 1 testování. Aktuální počet požadovaných testů bude 1x za 14 dní emailem sdělen 

kontaktní osobou do laboratoře nejpozději ve středu daného týdne a požadované množství testů dodáno 

nejpozději ve čtvrtek. 

1. testování – dodání sad čtvrtek 20. května 2021, testování pátek 21. května 2021 ráno 

2. testování – dodání sad čtvrtek 3. června 2021, testování pátek 4. června 2021 ráno 

3. testování – dodání sad čtvrtek 17. června 2021, testování pátek 18. června 2021 ráno 

 

 

6. Doba a místo plnění zakázky 

Doba plnění zakázky Květen – červen 2021 

Místo plnění zakázky Praha 6 

 

7. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny 
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- Uchazeč musí prokázat kvalifikační předpoklady dokladem o oprávnění k podnikání – živnostenský list, 

koncesní listina, včetně výpisu z obchodního rejstříku a dále doklady prokazující certifikaci testovacích 
sad a akreditaci laboratoře, kde budou zpracovávány výsledky. 

- Uchazeč stanoví nabídkovou cenu jako „cenu nejvýše přípustnou“.  
- Nabídková cena bude uvedena v Kč bez DPH včetně dopravy, logistiky a vyhodnocení testů, množství 

vzorků bude uvedeno v počtu vzorků zpracovávaných dohromady při laboratorní analýze. 
- V nabídkové ceně musí být zahrnuty veškeré ostatní náklady spojené s dodávkou.  
- Nabídková cena je osvobozena od DPH. 
- Nabídková cena bude nejvýše přípustná po celou dobu plnění veřejné zakázky. 

 

8. Lhůta a místo pro podání nabídky a způsob předložení nabídky 

Lhůta pro podání nabídky 14. května 2021 do 12 hodin 

Místo pro podání nabídky Budova J. A. Komenského, U Dělnického cvičiště 1/100, Praha 6 

Způsob předložení nabídky  Písemně poštou, datová schránka: um98sz7, nebo emailem: 
hospodarka@jakomenskeho.cz, popřípadě písemně poštou na adresu školy 
v zalepené obálce“NEOTVÍRAT“.  

Jazyk zpracování nabídky Čeština 

 

9.  Hodnotící kritéria a metoda hodnocení nabídek 

Nabídky, které budou předloženy ve lhůtě pro podání nabídek, budou úplné a v souladu s touto výzvou budou 
hodnoceny dle níže uvedených kritérií: 

 1. nejnižší jednotková nabídková cena 1 (jedné) testovací sady v Kč bez DPH včetně logistiky dovozu, 
odvozu z/do laboratoře a základní školy a vyhodnocení testů 80% 
V rámci kritéria budou nabídkám přiděleny body na základě níže uvedeného vzorce: 
(výše ceny minimální / výše ceny hodnocené) x 0,8 (váha kritéria) x 100 = počet bodů 
Veličina „výše ceny minimální“ znamená nabídku s nejnižší cenou bez DPH. 
Veličina „výše ceny hodnocené“ znamená posuzovanou nabídku. 

2. množství vzorků zpracovaných při laboratorní analýze dohromady („poolování“) 20% (uveďte, 

kolik vzorků najednou bude analyzováno, požadujeme co nejnižší počet) 
V rámci kritéria budou nabídkám přiděleny body na základě níže uvedeného vzorce: 
(množství vzorků minimální / množství vzorků hodnocené) x 0,2 (váha kritéria) x 100 = počet bodů 
Veličina „množství vzorků minimální“ znamená nabídku s nejnižším počtem vzorků. 
Veličina „množství vzorků hodnocené“ znamená posuzovanou nabídku. 
Celkové hodnocení: 
Celkové hodnocení předložených nabídek bude dáno součtem bodů za jednotlivá kritéria (přidělené body za 
nabídkovou cenu + přidělené body za velikost vzorku). 
Zakázka bude přidělena uchazeči s nejvyšším počtem bodů. V případě rovnosti bodových hodnot dvou či více 
nabídek, rozhoduje o celkovém pořadí nabídek pořadí v kritériu „CENA“ a v případě shody v tomto kritériu se 
bude posuzovat pořadí v kritériu „množství vzorků“. Pokud bude shoda i v tomto kritériu, rozhodne o pořadí 
nabídek los. K losování budou příslušní uchazeči přizváni. V případě losování musí zadavatel vyhotovit z tohoto 
losování záznam. 

 
 

10.  Závěrečná  ustanovení 
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- Zadavatel neposkytuje zálohy. 
- Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky. 
- Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky nebo výzvu zrušit bez udání důvodu kdykoliv 

do vystavení objednávky. 
- Zakázka může být ukončena v návaznosti na změnu státem distribuovaných testů, anebo se změnou 

povinnosti k zajištění testování žáků v ZŠ. 
- Zadavatel předložené nabídky nevrací. 
- Náklady spojené se zpracováním nabídky zadavatel uchazečům nehradí. 
- Uchazeč prohlašuje, že nic z této zakázky, resp. svojí nabídky, nepovažuje za důvěrné ani za obchodní 

tajemství.  
- Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva/objednávka podléhá povinnosti jejího uveřejnění 

prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném 
znění. Smluvní strany dále berou na vědomí, že tato smlouva/dodatek smlouvy/objednávka nabývá 
účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Dále platí, že nebude-li 
smlouva/objednávka uveřejněna ani do tří měsíců od jejího uzavření, bude od počátku zrušena. Tato 
smlouva/objednávka bude uveřejněna bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jejího 
uzavření. Smlouvu do registru smluv zveřejňuje ředitelka školy. 

              Platební podmínky: fakturováno bude dle skutečného počtu vyhodnocených testů dle předávacích 
              protokolů, splatnost faktury bude minimálně do 14 dnů po obdržení výsledků testů spolu    
              s předávacím protokolem. 

 
 

11. 5 2021 

Ing.  Ivana Koubková 

 


