1. DNS (Dynamický Nákupní Systém) na Přf JU
V rámci DNS máme v tuto chvíli zavedeny dvě velké veřejné zakázky (dále jen VZ), a to na
Chemikálie pro Přf JU (VZ0020699) a Spotřební laboratorní materiál pro Přf JU (VZ0021548). Obě tyto
VZ jsou zavedeny v délce trvání 3 let. V průběhu této doby se do DNS k těmto konkrétním VZ mohou
libovolně dohlásit další dodavatelské firmy, za předpokladu, že splňují požadavky a technické podmínky
uvedené v zadávací dokumentaci té konkrétní VZ.

Nakupování v rámci dynamického nákupního systému se týká všech chemických výrobků a v případě
Spotřebního materiálu konkrétně:
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2. Metodický postup DNS na PřF JU
V rámci VZ Chemikálie a Spotřební laboratorní materiál pro Přf JU, se budou pravidelně po
dobu již zmíněných 3 let, vypisovat jednotlivé dílčí zakázky/objednávky s konkrétním plněním dle
následujícího schématu.

2.1. Sběr dat v rámci sdílené tabulky
2.1.1. Jednotlivé položky tabulky
2.2. Zpracování dat, případné úpravy, finální kontrola
2.3. Výzva k podání nabídky
2.4. Lhůta pro podání nabídek dodavatelů
2.5. Posouzení a zhodnocení nabídek a následné rozhodnutí o výběru vítězné nabídky

Sběr dat v rámci
sdílené tabulky
(5 prac. dní/ 7
kal. dní)

Lhůta pro podání
nabídek
(10 kal. dní)

2.1.

Zpracování dat (5
prac. dní/ 7 kal.
dní)

Posouzení
nabídek a
rozhodnutí o
výběru (3 prac.
dny)

Výzva k podání
nabídky

Zadání zakázky =>
podpis smlouvy

Sběr dat v rámci sdílené tabulky

Pravidelně Vám bude zpřístupňována tabulka, kam budou vpisovány položky, které budete chtít
v rámci dílčích zakázek DNS objednávat. Bude zpřístupňována vždy dvakrát do měsíce a to po dobu 5
pracovních / 7 kalendářních dní. Na Vaši emailovou adresu Vám bude vždy včas zaslán odkaz na
aktuální tabulku a následně budete též informováni o blížícím se konci lhůty pro její vyplnění. Tabulka
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bude sdílena napříč všemi katedrami a ústavy a proto bude třeba dbát na její pečlivé vyplnění, aby
nedošlo ke znehodnocení zadaných dat ostatních uživatelů.
Tabulka bude zvlášť pro chemikálie a zvlášť pro Spotřební laboratorní materiál.

2.1.1.

Jednotlivé položky tabulky
 CPV kód (Common Procurement Vocabulary)
- Do této kolonky je třeba uvést specifický kód jednotlivé kategorie, do které Vámi
objednávané zboží spadá.
-> Pokud jej znáte/jste zvyklí zadávat – prosím VYPLNIT, pokud ne – doplníme
následně při zpracovávání podkladů
- Zde je odkaz na aktuální databázi CPV kódů (odkaz najdete též ve sdílené tabulce
pod textem „CPV kód“)
http://www.isvz.cz/ISVZ/Ciselniky/Strom.aspx?typ=1




Popis požadovaného produktu
- Co nejvíce konkretizovaný popis produktu, který chcete objednat
- Pro specifikaci produktu můžete uvést i název výrobce či dodavatele produktu,
číslo šarže (zvláštní pole) apod.
Financování
- Zdroj (dle FIS) – název konkrétní akce ve FIS
- Souhlas příkazce operace – NEVYPLŇUJETE do tabulky – příslušní určení příkazci
operací vyplňují Souhlas ve VERSO (do tabulky si doplníme po finalizaci přípravy
podkladů pro vyhlášení zakázky), slouží pro kontrolu a sledování, pod jakým číslem
je vaše objednávka ve VERSO/FIS vedena – přehled čerpání finančních zdrojů
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2.2.

Kontaktní osoba
- Jméno zadávajícího, případně kontaktní osoba, se kterou bude možno řešit další
následující kroky (opravy, doplnění informací, změny aj.)
Preferovaný dodavatel
- Pokud jste zvyklí určité zboží odebírat od vybraného dodavatele, uveďte název
firmy
Termín dodání
- Datum, do kdy je nutno objednávku doručit
Místo doručení
- Specifikovat místo doručení (nejlépe přímo adresu konkrétního pracoviště, kam
má být zásilka finálně doručena)
Množství (ks/ bal)
- Pokud jsou produkty po jednom kusu, uvádějte vždy jako počet kusů, pokud je
zboží dodáváno v baleních (např. špičky po 1000ks v balení) uvádějte pouze počet
balení
Předpokládaná cena zboží
- Uveďte předpokládanou cenu za zboží (např. dle katalogu vybraného dodavatele)
a to včetně 21% DPH

Zpracování dat, případné úpravy, finální kontrola

Po dokončení zadávání údajů do sdílené tabulky bude vyhrazeno 5 pracovních dní na zpracování
dat, případné doplnění – odebírání či přidávání nebo změny jednotlivých položek a též finální kontrolu
a potvrzení objednávky Příkazcem operace a Správcem rozpočtu. Následně bude vytvořena Zadávací
dokumentace k příslušné objednávce.

2.3.

Výzva k podání nabídky

Všem firmám, přihlášeným v DNS pro Chemikálie a Spotřební laboratorní materiál, bude odeslána
Výzva k podání nabídek.

2.4.

Lhůta pro podání nabídek dodavatelů

Dodavatelé mají 10 kalendářních dnů na zaslání cenových nabídek.

2.5.

Posouzení a zhodnocení nabídek a následné rozhodnutí o výběru vítězné nabídky

Po uplynutí 10tidenní lhůty, budou všechny obdržené nabídky posouzeny, a následně
vyhodnocena vítězná nabídka. Na tento krok bude vyhrazena lhůta 3 pracovních dnů –
z důvodu možné potřeby vyjádření odborníka či více osob pro vyhodnocení vítězné nabídky.
Vybranému dodavateli bude poté zakázka zadána.
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Zboží by následně mělo být dodáno do 10 kalendářních dnů (zatím ale lhůta pro dodání
není finálně stanovena).

3. Kalendářní harmonogram průběhu DNS
Harmonogram je platný od 1.5.2017 se stejnou následností i v navazujících měsících. Harmonogram
platí shodně jak pro Chemikálie, tak pro Spotřební laboratorní materiál.
První verze harmonogramu je taková, že v každém kalendářním měsíci bude sběr dat probíhat
dvakrát – dle harmonogramu – v rozpětí 14 dnů.
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