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ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

Identifikace rámcové dohody 

Název: Dodávka mikin vyrobených z organické bavlny  

Druh rámcové dohody: Dodávky  

Režim veřejné zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu 

Adresa výběrového řízení: https://zakazky.muni.cz/vz00004486 

Identifikační údaje zadavatele 

Název: Masarykova univerzita  

Sídlo:  Žerotínovo nám. 617/9, 301 77 

IČ: 00216224 

Zastoupen:  Mgr. Martou Valešovou, MBA, kvestorkou 

1. PREAMBULE   

1.1. Rámcová dohoda je zadávána ve výběrovém řízení mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek. 

1.2. Dotace na realizaci rámcové dohody: 

☐ zadavatel usiluje o dotaci na realizaci rámcové dohody; název programu: název programu 

☐ 
zadavatel je příjemcem dotace na realizaci rámcové dohody; název programu: název 
programu 

☒ rámcová dohoda bude hrazena z vlastních zdrojů zadavatele. 

1.3. Výběrové řízení rámcové dohody je vedeno elektronicky pomocí elektronického nástroje E-ZAK. 

1.4. Kontaktní osobou zadavatele pro toto výběrové řízení je Ing. Lenka Jílková, tel. č. + 420 549 495 302 a 
e-mail lenka.jilkova@rect.muni.cz. 

1.5. Formulář nabídky 

a) Zadavatel přílohou zadávací dokumentace předkládá dodavatelům vzorový formulář nabídky 
obsahující předvyplněné požadavky zadavatele, kterými je podmiňována účast dodavatelů ve 
výběrovém řízení.  

b) Splnění veškerých požadavků zadavatele, tj. požadavků na předmět rámcové dohody, na 
kvalifikaci či na předložení údajů rozhodných pro hodnocení, prokáží dodavatelé předložením 
formuláře nabídky včetně příslušných příloh nebo jiných rovnocenných dokladů. 

2. PŘEDMĚT RÁMCOVÉ DOHODY, PODMÍNKY PLNĚNÍ 

2.1. Předmětem rámcové dohody jsou dodávky mikin vyrobených z organické bavlny. Tyto mikiny budou 
sloužit k propagaci Masarykovy univerzity a má podpořit odpovědné chování spotřebitelů k životnímu 
prostředí. 

2.2. Minimální požadavky na předmět rámcové dohody jsou vymezeny technickými, obchodními a jinými 

https://zakazky.muni.cz/vz00004486
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smluvními podmínkami, které jsou součástí přílohy zadávací dokumentace.  

2.3. Předpokládaná hodnota rámcové dohody činí 287 600,- Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen 
„DPH“).  

2.4. Výsledkem výběrového řízení bude uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem - mezi 
zadavatelem a vybraným dodavatelem. Rámcová dohoda bude uzavřena s jediným dodavatelem s tím, 
že v ní budou konkrétně vymezeny veškeré podmínky plnění.  

2.5. Předpokládaný objem zboží nakupovaného na základě rámcové dohody je stanoven v rozmezí od 
300 ks do 600 ks. 

3. HODNOCENÍ NABÍDEK 

3.1. Podané nabídky budou hodnoceny dle jejich ekonomické výhodnosti v níže uvedených kritériích: 

Kritérium Váha kritéria 

Nabídková cena 45 % 

Kvalita a zpracování nabízeného zboží  40 % 

Výrobní proces 15 % 

Nejvýhodnější nabídkou je ta, která získá nejvyšší celkový počet bodů, tj. součet bodových ohodnocení 
získaných v dílčích kritériích vynásobených vahou příslušného kritéria. 

3.2. Způsob hodnocení nabídek podle kritéria nabídková cena 

a) Nabídkovou cenou se rozumí cena za 1 ks mikiny.  

b) Nabídková cena bude stanovena v Kč bez DPH a bude uvedena ve formuláři nabídky. 

c) Při stanovení nabídkové ceny bude dodavatel vycházet z maximálního předpokládaného objemu 
zboží nakupovaného na základě rámcové dohody, tj. 600 ks. 

d) Nabídková cena bude hodnocena dle následujícího vzorce: 

Počet bodů  
             nabídka s nejnižší cenou 

=    ---------------------------------------------------  x  100 
                 hodnocená nabídka 

3.3. Způsob hodnocení nabídek podle kritéria kvalita a zpracování nabízeného zboží 

a) Hodnocení vzorku 

Zboží bude sloužit jako propagační předmět zadavatele, prostředek jeho prezentace a 
zviditelnění. Koneční uživatelé budou chodící reklamou zadavatele. Dodavatelé si uvědomují, že 
kvalita a zpracování nabízeného zboží musí odpovídat uvedenému účelu stejně jako postavení 
zadavatele, který je uznávanou výzkumnou a vzdělávací institucí v tuzemském i středoevropském 
měřítku. Zboží bude určeno pro každodenní nošení. Zadavatel usiluje o zboží vyrobené z vysoce 
kvalitního a uživatelsky příjemného materiálu co do nošení i údržby. Dodavatel bude klást důraz 
na vysokou kvalitu zpracování vyrobeného zboží. 

Zboží bude nabízeno zejména na webových stránkách zadavatele a v Univerzitním shopu 
Scalanterie. Zadavatel předpokládá, že zboží si budou kupovat zejména studenti Masarykovy 
univerzity a její zaměstnanci. 

b) Kvalita a zpracování nabízeného zboží bude hodnocena na základě vzorku. Požadavky na 
vzorek jsou stanoveny v čl. 5.6 zadávací dokumentace. Vzorek dodavatelé předkládají 
s vědomím, že musí kvalitou, technickými vlastnostmi, funkcionalitami, jakostí a 
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zpracováním odpovídat zboží, které bude dodavatel poskytovat na základě rámcové 
dohody.  

c) Kvalita a zpracování nabízeného zboží bude hodnocena v těchto aspektech: 

1. Užitné a materiálové vlastnosti 

- stálobarevnost 

- pružnost a elastičnost 

- příjemnost na omak 

- tvarová stálost 

- nemačkavost 

- celkový estetický vzhled 

2. Způsob zpracování 

- střih a střihová souměrnost 

- celková kvalita šití a oděvního vypracování 

- konstrukce úpletu 

- povrchová úprava 

d) Nejlépe budou hodnoceny kvalita a zpracování nabízeného zboží, které budou maximálně 
vyhovovat či odpovídat účelu rámcové dohody dle bodu 1. tohoto písmene ve všech výše 
uvedených hodnocených aspektech. 

e) Hodnocení bude provedeno dle níže uvedené stupnice: 

Slovní hodnocení  
míry, jakou vzorek vyhovuje či odpovídá účelu rámcové 

dohody 
Body 

maximálně vyhovuje či odpovídá účelu rámcové dohody 100 

velmi dobře vyhovuje či odpovídá účelu rámcové dohody 99 - 75 

dobře vyhovuje či odpovídá účelu rámcové dohody 74 - 50 

dostatečně vyhovuje či odpovídá účelu rámcové dohody 49 - 25 

minimálně vyhovuje či odpovídá účelu rámcové dohody 24 - 1 

nelze vyhodnotit 0 

f) Přidělení bodů vzorku bude stručně odůvodněno. 

g) Jednotlivé hodnocené aspekty mají stejnou váhu. 

3.4. Výrobní proces 

a) Zadavatel přidělí účastníkovi 100 bodů, pokud prokáže, že při výrobním procesu nabízeného 
zboží jsou dodržena všechna následující kritéria:  

1. transparentní dodavatelský řetězec, 

2. vyplácení spravedlivé mzdy, 

3. bezpečné pracovní podmínky (dodržování relevantních standardů), 

4. zákaz nucené a dětské práce, 
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5. dodržování pracovní doby (přesčasy nepřesahují zákonně povolené limity), 

6. platné pracovní smlouvy. 

b) Splnění požadavků dle předchozího písmene účastník prokáže předložením: 

1. potvrzení o členství výrobce ve Fair Wear Foundation, nebo 

2. potvrzení o tom, že jsou výrobky dovážené a distribuované členskou organizací World Fair 
Trade Organization, nebo 

3. jiným důvěryhodným způsobem podloženým např. dalšími certifikáty či potvrzeními. 

c) Pokud účastník neprokáže splnění podmínek dle odst. 3.4 a), obdrží v tomto dílčím hodnotícím 
kritériu 0 bodů. 

4. KVALIFIKACE 

Dodavatelé jsou povinni prokázat kvalifikaci požadovanou zadavatelem. Požadavky na technickou 
kvalifikaci jsou zadavatelem stanoveny ve formuláři nabídky. 

5. DALŠÍ POŽADAVKY A DOPORUČENÍ KE ZPRACOVÁNÍ NABÍDEK 

5.1. Nabídka musí být v plném rozsahu zpracována v českém nebo slovenském jazyce. 

5.2. V případě rozporu mezi údaji uvedenými v dokumentech, 

a) jejichž předložení je zadavatelem v zadávacích podmínkách výslovně požadováno, a údaji 
uvedenými v ostatních dokumentech, které účastník v nabídce předložil, platí údaje uvedené v 
zadavatelem požadovaných dokumentech; 

b) jejichž předložení v nabídce zadavatel v zadávacích podmínkách nepožadoval, a údaji uvedenými 
v zadávacích podmínkách, mají přednost zadávací podmínky.  

Možnost přezkumu takových dokumentů zadavatelem tím není dotčena. 

5.3. Zadavatel není povinen k dokumentům a údajům, které účastník předložil v nabídce nad rámec 
povinností stanovených v zadávacích podmínkách, jakkoli přihlížet. 

5.4. Nabídky lze zpracovat buď v elektronické, nebo listinné podobě. 

5.5. Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Účastník nesmí být současně osobou, jejímž 
prostřednictvím jiný účastník v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci. 

5.6. Vzorek 

a) Pro účely hodnocení podle kritéria kvalita a zpracování nabízeného zboží je účastník povinen 
předložit zadavateli 1 kus vzorku nabízeného zboží, který bude splňovat požadavky zadavatele 
uvedené v příloze zadávací dokumentace pro druh zboží: MIKINA unisex, a to libovolné velikosti, 
(v zadávací dokumentaci také jen „vzorek“). 

b) Společně se vzorkem dodavatel předloží: 

1. popis materiálu, složení a gramáž vzorku, 

2. vzorník barev dle požadavků zadavatele uvedených v příloze zadávací dokumentace. 
Vzorník barev bude předložen na elektronickém nosiči dat (CD či DVD se soubory v pdf 
formátu) nebo v listinné podobě. 

c) Nepředloží-li dodavatel vzorek včetně v předchozím písmenu uvedených požadavků, bude 
zadavatelem vyloučen z účasti ve výběrovém řízení. 

d) Vzorek bude účastníkům vrácen po ukončení výběrového řízení. 
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e) Zadavatel nepřipouští varianty nabídek. 

6. ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDEK A VZORKU 

6.1. Nabídky i vzorky je nutné podat nejpozději do 5. 5. 2017 10:00 hod. 

6.2. Nabídky v elektronické podobě se podávají prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na adrese 
výběrového řízení. 

6.3. Nabídky v listinné podobě a vzorky 

a) se podávají na podatelnu Rektorátu Masarykovy univerzity, Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno; 

b) musí být doručeny v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky;  

c) zadavatel doporučuje předložit vedle listinného vyhotovení  nabídky rovněž v jednom vyhotovení 
na elektronickém nosiči dat (CD či DVD se soubory v pdf formátu); 

d) zadavatel účastníkům doporučuje označit obálku s nabídkou následovně: 

NEOTVÍRAT – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 
Dodávka mikin vyrobených z organické bavlny; 

e) zadavatel účastníkům doporučuje označit obálku se vzorkem následovně: 

NEOTVÍRAT – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - VZOREK 
Dodávka mikin vyrobených z organické bavlny. 

7. OSTATNÍ PODMÍNKY 

7.1. Účastníci nemají právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve výběrovém řízení. 

7.2. V případě nejasností v zadávací dokumentaci jsou dodavatelé oprávněni po zadavateli požadovat 
vysvětlení zadávací dokumentace. Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace jsou dodavatelé povinni 
podávat výhradně prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK. 

7.3. Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo doplnění zadávací dokumentace, a to buď na základě 
žádostí dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace, nebo z vlastního podnětu. 

7.4. Zadavatel je oprávněn odmítnout všechny předložené nabídky, případně výběrové řízení bez uvedení 
důvodu zrušit, a to až do uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem. 

7.5. Elektronický nástroj E-ZAK 

a) Veškeré úkony v rámci výběrového řízení se provádějí elektronicky prostřednictvím elektronického 
nástroje E-ZAK, nestanoví-li zadavatel v zadávacích podmínkách nebo v průběhu výběrového 
řízení jinak. Zadavatel dodavatele upozorňuje, že pro plné využití všech možností 
elektronického nástroje E-ZAK je třeba provést a dokončit tzv. registraci dodavatele. 

b) Zadavatel dodavatelům doporučuje, aby kontaktní osobu zadavatele požádali o přiřazení 
k veřejné zakázce nebo aby průběžně sledovali adresu veřejné zakázky. 

c) Zavedl-li zadavatel dodavatele do elektronického nástroje E-ZAK, uvede u něj jako kontaktní 
údaje takové, které získal jako veřejně přístupné, nebo jiné vhodné kontaktní údaje. Je povinností 
každého dodavatele, aby před dokončením registrace do elektronického nástroje E-ZAK své 
kontaktní údaje zkontroloval a případně upravil či doplnil jiné. 

d) Veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK se považují za řádně 
doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta písemnosti v elektronickém 
nástroji E-ZAK. Na doručení písemnosti nemá vliv, zda byla písemnost jejím adresátem přečtena, 
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případně, zda elektronický nástroj E-ZAK adresátovi odeslal na kontaktní emailovou adresu 
upozornění o tom, že na jeho uživatelský účet v elektronickém nástroji E-ZAK byla doručena nová 
zpráva, či nikoli. 

e) Podmínky a informace týkající se elektronického nástroje E-ZAK včetně informací o používání 
elektronického podpisu jsou dostupné na: 

https://zakazky.muni.cz/data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf 

https://zakazky.muni.cz/data/manual/QCM.Podepisovaci_applet.pdf 

 

 

 

 

Mgr. Marta Valešová, MBA 
kvestorka 

(podepsáno elektronicky) 
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