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Pravidla pro zadávání veřejných zakázek na dodávky odborné literatury 

na Masarykově univerzitě, Fakultě sociálních studií 

Verze č. 1/2014 s účinností ode dne uvedeného v elektronickém podpisu osoby oprávněné jednat za zadavatele 

 

Název zadavatele:  Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií 

Právní forma zadavatele: Veřejná vysoká škola 
Sídlo:     Joštova 218/10, 602 00 Brno 
IČ:    00216224 
DIČ:     CZ00216224 
Zastoupen:    Ing. Pavlínou Kadlčkovou, DiS., tajemnicí Fakulty sociálních studií 

Kontaktní osoby:  Mgr. Jitka Dofková, DiS., e-mail: dofkova@fss.muni.cz, tel. č.: 549 49 3819, a 
Mgr. Ivana Svěráková, e-mail: sverakov@fss.muni.cz, tel. č.: 549 49 3137 

 

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1) Zadavatel těmito pravidly pro zadávání veřejných zakázek na dodávky odborné literatury (dále jen 
„pravidla“) upravuje postup, podle kterého bude vybírat nejvhodnější uchazeče k jednotlivým veřejným 
zakázkám na dodávky odborné literatury (dále jen „veřejné zakázky“), jakož i obchodní podmínky, za 
nichž budou jednotlivé veřejné zakázky splněny.    

2) V souladu s § 12 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, 
(dále jen „ZVZ“) odpovídá předpokládaná hodnota každé veřejné zakázky předpokládané hodnotě pro 
veřejnou zakázku malého rozsahu. 

3) Veřejné zakázky jsou zadávány v poptávkových řízeních. Poptávková řízení nejsou v souladu s § 18 
odst. 5 ZVZ zadávacími řízeními podléhajícími režimu ZVZ ani výběrovými řízeními podléhajícími 
pravidlům jednotlivých dotačních titulů. 

4) Zadavatel se zavazuje v každém poptávkovém řízení dodržovat zásady dle § 6 ZVZ.  

5) Akviziční systém FSS 

a) Poptávková řízení probíhají prostřednictvím elektronického akvizičního systému pro zadávání veřejných 
zakázek na dodávky odborné literatury pro Masarykovu univerzitu, Fakultu sociálních studií, (dále jen 
„systém“) dostupného na https://zakazky.fss.muni.cz/.  

b) Odpovědi na případné otázky týkající se uživatelského ovládání systému poskytnou kontaktní osoby 
zadavatele. 

c) Veškeré úkony v rámci jednotlivých poptávkových řízení se provádějí elektronicky prostřednictvím 
systému, nestanoví-li zadavatel jinak.  

6) Podáním nabídky do poptávkového řízení uchazeč plně a bez výhrad vyjadřuje souhlas s pravidly, a to 
včetně obchodních podmínek.  

7) Pro účely poptávkových řízení se dodavatelem rozumí fyzická nebo právnická osoba, která dodává 
odbornou literaturu, a uchazečem dodavatel, který podal nabídku do poptávkového řízení. 
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8) Zadavatel je příjemcem dotací na realizaci jednotlivých veřejných zakázek, a to zejména z Operačního 
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 

9) Cílem poptávkových řízení je zadání veřejné zakázky uchazeči s nejvýhodnější nabídkovou cenou. 
Veřejná zakázka je zadána uzavřením smlouvy o plnění předmětu veřejné zakázky (dále také jen 
„smlouva“) s vybraným uchazečem. 

 

II. PŘEDMĚT VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A NABÍDKOVÁ CENA 

1) Předmět veřejných zakázek 

a) Předmětem jednotlivých veřejných zakázek je odevzdání požadovaného množství kusů konkrétního 
titulu odborné literatury (dále jen „titul“) za podmínek dále stanovených pravidly. Každý závazek 
odevzdat požadované množství kusů konkrétního titulu tak představuje samostatný předmět veřejné 
zakázky.   

b) Výčet odborných titulů, které jsou poptávány v rámci jednoho poptávkového řízení, je uveden ve 
formuláři pro zpracování nabídek (dále jen „formulář“). 

c) Prokázání splnění požadavků zadavatele na předmět veřejné zakázky 

1. Splnění požadavků zadavatele na předmět veřejné zakázky prokáže uchazeč tak, že ve formuláři u 
konkrétního titulu uvede odpovídající nabídkovou cenu. 

2. Uchazeč není oprávněn jakkoli upravovat výčet titulů nebo měnit množství kusů titulu ve 
formuláři.  

3. Uchazeč je oprávněn předložit v nabídce titul s odlišným ISBN oproti požadavku zadavatele, 
např. 10místné ISBN místo 13místného nebo jiné ISBN dotisku, je-li takový titul obsahově totožný 
s tím, jaký požadoval zadavatel.   

Využije-li uchazeč možnost předložit v nabídce titul s jiným ISBN, doporučuje zadavatel, aby tato 
skutečnost byla uvedena v poznámce k takovému titulu. 

4. Provede-li zadavatel v průběhu poptávkového řízení úpravy formuláře, prodlouží přiměřeně tomu 
lhůtu pro podání nabídek. 

2) Nabídková cena 

a) Nabídkovou cenou se rozumí cena za splnění předmětu veřejné zakázky. 

b) Nabídková cena bude stanovena v Kč bez DPH. 

c) Uchazeč není povinen uvést nabídkovou cenu u každého titulu uvedeného ve formuláři v rámci 
jednoho poptávkového řízení. Uchazeč uvádí nabídkovou cenu jen u těch titulů, které je schopen 
v požadovaném množství kusů a za podmínek stanovených pravidly odevzdat zadavateli. 

 

III. OBCHODNÍ PODMÍNKY 

1) Zadavatel stanovuje obchodní podmínky, za nichž budou jednotlivé veřejné zakázky splněny. 

2) Uchazeč se pro případ, že bude vybrán k příslušnému titulu jako nejvhodnější, zavazuje zadavateli tento 
odevzdat v souladu s níže uvedenými obchodními podmínkami.  

a) Předmět smlouvy 

1. Uchazeč se zavazuje odevzdat zadavateli titul, jehož specifikace a množství kusů jsou uvedeny ve 
formuláři, a umožnit mu nabýt vlastnické právo k tomuto titulu. 

2. Zadavatel se zavazuje titul převzít a zaplatit uchazeči cenu za splnění předmětu smlouvy, která 
odpovídá nabídkové ceně tohoto titulu uvedené v nabídce uchazeče.  
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3. Odevzdaný titul musí být nový a nepoužitý. 

b) Lhůta a místo odevzdání titulu 

1. Uchazeč se zavazuje odevzdat titul do 60 dnů ode dne uzavření smlouvy. 

2. Je-li u titulu ve formuláři uvedeno přesné datum jeho odevzdání, zaniká závazek k odevzdání 
takového titulu počátkem prodlení uchazeče. 

3. Ustanovení předchozího bodu se nepoužije, pokud zadavatel uchazeči bez zbytečného odkladu 
oznámí, že na splnění smlouvy i ve vztahu k takovému titulu trvá.  

4. Místem odevzdání titulu je sídlo zadavatele.   

c) Cena za splnění předmětu smlouvy 

1. Cena za splnění předmětu smlouvy (dále jen „cena“) odpovídá nabídkové ceně uchazeče. 

2. Cena je sjednána jako nejvýše přípustná a není ji možné překročit. Cena zahrnuje náklady uchazeče 
na veškeré dodávky a služby nezbytné pro řádné a včasné splnění předmětu smlouvy včetně všech 
nákladů souvisejících, tj. zejména náklady na opatření titulu uchazečem, náklady uchazeče spojené 
s odevzdáním titulu, zejména náklady na dopravu titulu do místa jeho odevzdání, poštovné, balné. 
V  ceně jsou rovněž zohledněny veškerá rizika a vlivy během plnění předmětu smlouvy. Cena je 
stanovena i s přihlédnutím k vývoji cen v daném oboru včetně vývoje měnových kurzů. 

3. Uchazeč je oprávněn k ceně připočíst DPH ve výši stanovené v souladu se zákonem č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZDPH“), a to ke dni 
uskutečnění zdanitelného plnění. 

d) Platební podmínky 

1. Cena bude zadavatelem hrazena na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“) vystaveného 
uchazečem po odevzdání titulu. 

2. Splatnost faktury je 30 dní ode dne jejího doručení zadavateli. 

3. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu dle § 26 a násl. ZDPH. Zadavatel si vyhrazuje 
právo vrátit fakturu uchazeči bez úhrady, jestliže nebude splňovat požadované náležitosti. V tomto 
případě bude lhůta splatnosti faktury přerušena a nová 30denní lhůta splatnosti bude započata po 
doručení faktury opravené. 

4. Uchazeč je povinen vystavit fakturu ve 2 originálech. 

5. Fakturace na základě více smluv  

- Pokud byl uchazeč vybrán jako nejvhodnější u více titulů v rámci jednoho poptávkového řízení, 
na jejichž odevzdání byly uzavřeny smlouvy, je uchazeč oprávněn vystavit pro všechny tituly 
společnou fakturu. 

- Jsou-li ve sloupci „fakturace“ formuláře uvedeny pro jednotlivé tituly kódy fakturace, je uchazeč 
oprávněn vystavit společnou fakturu pouze pro ty tituly, které mají shodný kód fakturace. 

e) Záruka za jakost 

1. Uchazeč se zavazuje, že titul bude po záruční dobu odpovídat smlouvě; tzn., že bude způsobilý 
k použití pro obvyklý účel a že si zachová obvyklé vlastnosti. 

2. Záruční doba činí 24 měsíců a začíná běžet ode dne převzetí titulu zadavatelem. 

3. Neodpovídá-li titul smlouvě, má zadavatel právo zejména na 

- odstranění vady dodáním nového titulu bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady 
nepřiměřené, 

- přiměřenou slevu z ceny, 

- odstoupení od smlouvy. 
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Zadavatel je oprávněn zvolit si a uplatnit kterékoli z uvedených práv dle svého uvážení, případně 
zvolit a uplatnit kombinaci těchto práv. 

4. Požadavek na odstranění vad zadavatel uplatní u uchazeče, a to písemným oznámením (dále také 
jen „reklamace“). I reklamace odeslaná poslední den záruční doby se považuje za včas 
uplatněnou. 

5. Reklamované vady se uchazeč zavazuje odstranit v souladu s uplatněným právem zadavatele 
bezodkladně, nejpozději však do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne doručení reklamace. 

6. Uplatnění práv dle tohoto písmene zadavatelem, jakož i plnění jim odpovídajících povinností 
uchazeče není podmíněno ani jinak spojeno s poskytnutím jakékoli další úplaty zadavatele 
uchazeči, příp. jiné osobě. 

7. Zadavateli náleží i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění práv dle tohoto písmene. 

f) Ostatní podmínky 

1. Odevzdání novějšího vydání, příp. dotisku, titulu 

- Zadavatel i uchazeč jsou oprávněni navrhnout, aby bylo namísto titulu specifikovaného 
v nabídce uchazeče odevzdáno jeho novější vydání, příp. dotisk. Zadavatel i uchazeč jsou 
rovněž oprávněni navrhnout, aby byl namísto titulu specifikovaného v nabídce uchazeče 
odevzdán titul s jiným ISBN, příp. od jiného vydavatele, pokud jde o obsahově totožné tituly.  

- Postup dle předchozí odrážky je možný vždy jen po vzájemné dohodě zadavatele a uchazeče, 
a pokud nedojde k navýšení ceny.   

2. Uchazeč bere na vědomí, že podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve 
znění pozdějších předpisů, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Tato 
povinnost se týká vedle nabídky podané do poptávkového řízení všech souvisejících dokumentů, i 
když podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní tajemství, 
utajované skutečnosti) za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené zvláštními právními 
předpisy (např. § 11 písm. c) a d), § 12 odst. 2 písm. f) zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, 
ve znění pozdějších předpisů). Uchazeč prohlašuje, že obdobnou povinností smluvně zaváže také 
své případné subdodavatele, kteří se na plnění smlouvy budou podílet. 

3. Uchazeč bere na vědomí, že je povinen umožnit subjektům oprávněným k výkonu kontroly 
projektu, z jehož prostředků je plnění předmětu smlouvy hrazeno, provést kontrolu dokladů 
souvisejících s plnění smlouvy, a to po dobu danou právními předpisy České republiky k jejich 
archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a ZDPH) nejméně 
však do roku 2025. 

3) Obchodní podmínky dle odst. 2) tohoto článku jsou pro uchazeče závazné a nemohou být žádným 
způsobem měněny tak, aby došlo ke změně ekonomické rovnováhy smlouvy ve prospěch uchazeče či 
jinému znevýhodnění zadavatele jako smluvní strany.  

4) Zadavatel předpokládá, že jednotlivé smlouvy budou uzavřeny do 14 dnů ode dne zahájení poptávkového 
řízení. Za den zahájení poptávkového řízení se považuje den odeslání formuláře dodavatelům. 

 

IV. ZPRACOVÁNÍ A PODÁNÍ NABÍDKY 

1) Požadavky na obsah a formu nabídky 

a) Nabídku uchazeč zpracuje na základě formuláře. 

b) Uchazeč v nabídce uvede délku trvání doby, po kterou je nabídkou vázán. Doba, po kterou je 
uchazeč nabídkou vázán, nesmí být nikdy kratší než 14 dní ode dne uplynutí lhůty pro podání 
nabídek. Neuvede-li uchazeč délku trvání doby, po kterou je nabídkou vázán, má se za to, že je 
nabídkou vázán po dobu 21 dní ode dne uplynutí lhůty pro podání nabídek. 

c) Nabídka se podává v elektronické podobě prostřednictvím systému. 
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2) Podáním nabídky potvrzuje uchazeč pravdivost a závaznost všech údajů a informací uvedených v nabídce. 

3) Každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku. 

4) Lhůta pro podání nabídek do jednotlivých poptávkových řízení je uvedena v systému. 

 

V. HODNOCENÍ NABÍDEK 

1) Zadavatel bude hodnotit nabídky podle základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny. 

2) Pro hodnocení bude rozhodující nabídková cena v Kč bez DPH. 

3) Zadavatel porovná nabídkové ceny uvedené v nabídkách, a to ve vztahu k jednotlivým titulům. Uchazeč, 
který v nabídce uvedl nejnižší nabídkovou cenu příslušného titulu, bude zadavatelem vybrán jako 
nejvhodnější k jeho odevzdání. 

4) Budou-li více uchazeči nabídnuty u konkrétního titulu stejné nabídkové ceny, bude jako nejvhodnější 
vybrán ten uchazeč, jehož nabídka byla doručena nejdříve. 

5) O výběru nejvhodnějšího uchazeče zadavatel rozhodne vyhotovením objednávky odborné literatury 
(dále jen „objednávka“). Nabídl-li uchazeč nejnižší nabídkovou cenu u více titulů, vyhotoví zadavatele 
pro všechny takové tituly jednu společnou objednávku.  

 

VI. UZAVŘENÍ SMLUV 

1) Nabídka uchazeče je souborem návrhů na uzavření smluv ve vztahu k těm titulům, u kterých uchazeč 
uvedl nabídkovou cenu. 

2) Doručením objednávky uchazeči je smlouva ve vztahu k příslušnému titulu uzavřena. Doručením 
společné objednávky jsou uzavřeny smlouvy ve vztahu ke všem titulům, které jsou v takové objednávce 
uvedeny.  

 

VII. ZRUŠENÍ POPTÁVKOVÉHO ŘÍZENÍ 

Zadavatel je oprávněn zrušit poptávkové řízení kdykoli, a to i bez uvedení důvodu. 

 

VIII. OSTATNÍ PODMÍNKY POPTÁVKOVÉHO ŘÍZENÍ 

1) Dostane-li se uchazeč do prodlení s odevzdáním byť i jediného titulu v rámci alespoň 3 poptávkových řízení 
zahájených v témže kalendářním roce, může zadavatel uchazeče vyloučit z účasti v až 3 následujících 
poptávkových řízeních. 

2) Není-li uvedeno jinak, jsou veškeré lhůty v pravidlech stanoveny v kalendářních dnech. 

3) Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo doplnění pravidel, a to i ve vztahu k jednomu konkrétnímu 
poptávkovému řízení. 

4) Uchazeč nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v poptávkovém řízení. 

 

 
 

 Ing. Pavlína Kadlčková, DiS., 
 tajemnice 

 


		2014-03-14T08:58:15+0100
	Ing. Pavlína Kadlčková, DiS.




