Pravidla akvizice a dodávek odborné literatury Univerzitní knihovny
(dále jen „pravidla“)
Univerzitní knihovna (dále jen „zadavatel“) těmito pravidly upravuje postup, podle kterého
bude vybírat nejvhodnější uchazeče k jednotlivým dodávkám odborné literatury.
1. Akviziční systém
a) Poptávková řízení probíhají prostřednictvím elektronického akvizičního systému (dále jen
„systém“) pro zadávání zakázek na dodávky odborné literatury dostupného na
https://zakazky.knihovna.zcu.cz/index.php .
b) Odpovědi na případné otázky týkající se uživatelského ovládání systému poskytnou
kontaktní osoby zadavatele – akvizice@uk.zcu.cz
c) Veškeré úkony v rámci jednotlivých poptávkových řízení se provádějí elektronicky
prostřednictvím systému, nestanoví-li zadavatel jinak.
d) Podáním nabídky do poptávkového řízení uchazeč plně vyjadřuje souhlas s pravidly.
e) Dodavatelem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která dodává odbornou literaturu.
Dodavatel se registruje do adresáře dodavatelů, který spravuje Univerzitní knihovna.
Registrace je otevřená, dodavatel se registruje na jeden kalendářní rok. Uchazečem se rozumí
dodavatel, který podal nabídku do poptávkového řízení.
2) Předmět poptávkového řízení a nabídková cena
a) Předmětem poptávkového řízení je výčet odborných titulů, které jsou poptávány v rámci
jednoho poptávkového řízení. Ten je uveden ve formuláři pro zpracování nabídek.
b) Lhůta pro podání nabídek v poptávkovém řízení je stanovena na 5 dnů a začíná běžet dnem
následujícím po dni odeslání oznámení a zveřejnění poptávky. Do lhůty se počítají kalendářní
dny.
c) Podmínky splnění požadavků zadavatele na předmět poptávkového řízení
- splnění požadavků zadavatele prokáže uchazeč tak, že ve formuláři u konkrétního titulu
uvede odpovídající nabídkovou cenu
- uchazeč není oprávněn jakkoliv upravovat výčet titulů nebo měnit množství poptávaných
kusů ve formuláři, ale v případě potřeby úpravy (např. možného počtu kusů k dodání,
upřesnění díla podnázvem apod.) použije uchazeč poznámkové pole
- uchazeč je oprávněn předložit v nabídce titul s odlišným ISBN oproti požadavku zadavatele,
je-li takový titul obsahově totožný (např. 10místné ISBN místo 13místného, ISBN dotisku
apod.
- při potřebě dalšího upřesnění nebo doplnění informace k jednotlivým titulům, použije
uchazeč poznámkové pole v nabídkovém formuláři
d) Nabídkovou cenou se rozumí ceny za splnění předmětu poptávkového řízení. Cena bude
stanovena v Kč včetně DPH.
e) Uchazeč není povinen uvést nabídkovou cenu u každého titulu uvedeného ve formuláři
v rámci jednoho poptávkového řízení. Uvádí nabídkovou cenu jen u těch titulů, které je
schopen v požadovaném (případně jiném – specifikováno v poznámkovém bloku
nabídkového formuláře) množství kusů a za podmínek stanovenými pravidly odevzdat
zadavateli.
3) Cena a platební podmínky
a) Uvedená nabídková cena uchazeče je konečná a nelze ji po ukončení poptávkového řízení
překročit. Cena zahrnuje náklady uchazeče na veškeré dodávky a služby nezbytné pro splnění
předmětu poptávkového řízení, včetně nákladů souvisejících, tj. zejména náklady na opatření

titulu uchazečem, náklady spojené s odevzdáním titulu, náklady na dopravu, poštovné, balné
apod.
b) Cena bude zadavatelem hrazena na základě daňového dokladu vystaveného uchazečem po
odevzdání titulu.

4) Zpracování a podání nabídky
a) Nabídka se podává v elektronické podobě prostřednictvím elektronického akvizičního
systému pro zadávání zakázek na dodávky odborné literatury. Nabídku uchazeč zpracuje na
základě formuláře a uvede délku trvání doby, po kterou je nabídkou vázán. Tato doba nesmí
být nikdy kratší než 10 dní ode dne uplynutí lhůty pro zadávání nabídek. Neuvede-li uchazeč
délku trvání doby, po kterou je nabídkou vázán, má se za to, že tato doba činní 20 dnů od dne
uplynutí lhůty pro podání nabídek.
b) Podáním nabídky potvrzuje uchazeč pravdivost a závaznost uvedených údajů a informací.
c) Každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku.
d) Lhůta pro podání nabídek do jednotlivých poptávkových řízení je uvedena v systému.
5) Hodnocení nabídek
a) Zadavatel bude hodnotit nabídky podle základního hodnotícího kritéria: nejnižší nabídkové
ceny. Předchází tomu zadavatelem provedené porovnání cen uvedených v nabídkách, a to ve
vztahu k jednotlivým titulům.
b) Budou-li více uchazeči nabídnuty u konkrétního titulu stejné nabídkové ceny, bude jako
nejvhodnější vybrán ten uchazeč, který v rámci jedné poptávky nabídl nejvyšší počet titulů.
c) O výběru nejvhodnějšího uchazeče rozhodne zadavatel vyhotovením objednávky.

6) Ostatní informace
a) Zadavatel je oprávněn zrušit poptávkové řízení kdykoliv, a to i bez uvedení důvodu.
b) Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo doplnění pravidel, a to ve vztahu k jednomu
konkrétnímu poptávkovému řízení.
c) Uchazeč nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v poptávkovém řízení.

