Výzva k podání nabídek
Číslo zakázky (bude doplněno
poskytovatelem dotace)1
Název programu:
Registrační číslo projektu
Název projektu:
Název zakázky:
Předmět zakázky
(služba/dodávka/stavební
práce):
Datum vyhlášení zakázky:
Název zadavatele:
Sídlo zadavatele:
Osoba oprávněná jednat
jménem zadavatele, vč.
kontaktních údajů (telefon a
emailová adresa)
IČ zadavatele:
DIČ zadavatele:

DHM
80004/2015/4
Dodávka mikroskopu
Předmětem veřejné zakázky je dodávka mikroskopu
27.04.2015
Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., dále jen
„Zadavatel“
Květná 170/8, 603 65 Brno
Doc. Ing. Marcel Honza, Dr.
honza@brno.cas.cz
68081766
CZ68081766

Kontaktní osoba zadavatele, vč. kontaktních údajů (telefon a emailová adresa):
Kontaktní osoba zadavatele, ÚBO AV ČR, v.v.i.:
Ing. Pavla Bártová
tel.: 608 406 412
bartova@ivb.cz
Lhůta pro podávání nabídek (data zahájení a ukončení příjmu, vč. času)
Lhůta pro podání nabídek je zadavatelem stanovena do 14.05.2015, do 12.00 hod. Do
uvedeného termínu musí být nabídka uchazeče doručena na níže uvedenou adresu.
Uchazeči jsou nabídkami vázáni po dobu 90 kalendářních dnů ode dne následujícího po
skončení lhůty pro podání nabídek.
Popis předmětu zakázky:
Předmětem zakázky je ,,80004/2015/3- Dodávka mikroskopu“,

Technická specifikace:
Badatelský stereomikroskop musí splňovat následující kritéria:
- Rozsah optického zoomu alespoň 10:1
- Modulární optický systém, např. Galileo
- Vestavěná aperturní clona, změna zvětšení plynulá nebo v krocích
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Číslo zakázky bude doplněno MŠMT/ZS (krajem) před zveřejněním.
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- Nezávislé koaxiální hrubé i jemné ostření
- Motorizace ostření s možností externího ovládání a se zachováním možnosti manuálního ostření na
těle mikroskopu
- Možnost nastavení rychlosti posuvu v ose z v min. 4 krocích
- Rozsah posuvu v ose z min. 80 mm
- PlanApochromatický objektiv:
o Zvětšení 1x s pracovní vzdáleností min. 80 mm
o celkový rozsah zvětšení min. 7x až 60x
- Revolverový nosič pro dva objektivy s možností umístění objektivu do axiální pozice pro
fotodokumentaci
- Naklápěcí trinokulární tubus s přepínáním dráhy světla 100% okuláry, 50% okuláry/50% kamera vč.
adaptéru pro připojení kamery
- Okuláry širokoúhlé se zvětšením 10x, oba s dioptrickou korekcí a gumovými očnicemi, zorné pole
min. FN 22.
- Stativ s LED světelným zdrojem pro pozorování v procházejícím světle ve světlém i temném poli a
v reliéfním kontrastu (šikmém osvětlení) s plynulou regulací intenzity světla
- LED zdroj dopadajícího světla se dvěma husími krky, intenzita světla ekvivalentní s min. 150W
halogenové žárovce, plynulá regulace intenzity světla, LCD display, možnost řízení manuálně,
pomocí PC nebo nožního spínače, elektronická závěrka
- Kruhový LED osvětlovač pro odražené světlo:
o s min. 40 LED segmenty
o s plynulou regulací intenzity světla
o s možností rozsvěcování a rotace jednotlivých segmentů kruhu
Digitální snímací zařízení musí splňovat následující kritéria:
- barevná digitální min. 16 MPxl CMOS kamera s úhlopříčkou snímacího prvku alespoň 1“
- rychlost snímání živého obrazu min. 30 snímků/s
- 14bit hloubka barev
- možnost zobrazení živého obrazu v režimu 1:1 pixel snímacího prvku : pixel monitoru
- možnost nahrávání videosekvencí v rozlišení min. 1920 x 1080 s rychlostí min. 23 snímků/s
- síťový adaptér
- samostatný zoom objektiv pro makrofotografii – ekv. 29-88 mm
- možnost provozu bez paměťové karty při ovládání z PC
- připojení přes standardní rozhraní USB 2.0
Software
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- plná podpora řízení kamery a motorizovaného stativu
- možnost vkládání kalibrovaného měřítka, měření délek
- podpora práce s více snímky a jejich úpravy, vyznačování zajímavých detailů a vkládání textových
poznámek, psaní komentářů ke snímkům
- automatické pořizování snímků v definovaném časovém intervalu s možností tvorby HD
videosekvencí
- uživatelské rozhraní v českém jazyce
- rozšiřitelnost pomocí přídavných modulů, např. pro skládání vícebarevných fluorescenčních obrazů
- přídavný softwarový modul pro automatizované vytváření snímků s extrémní hloubkou ostrosti plně
spolupracující s motorizovaným ostřením
- funkce pro úpravu snímků: oříznutí, otáčení, převracení snímku, změna rozměrů, úprava jasu a
kontrastu, úprava barevného vyvážení, úprava histogramu, filtry (zaostření, rozostření, negativ,
černobílý snímek, mediánový filtr), vyvážení černé a bílé barvy
- označení zajímavých míst pomocí čar, šipek, kružnic, elips, obdélníků a kreslení od ruky
- vkládání textových poznámek
PC
- procesor min. 2 jádrový, min. 2400 bodů
- paměť min. 4 GB RAM DDR3
- pevný disk HDD SATA III, min. 500 GB
- DVR-RW mechanika SATA
- OS Windows 7/8.1 CZ 64bit
- myš optická
- klávesnice
- monitor min. 24“ LCD, 1920×1080 DVI

Pokud je v zadávací dokumentaci uvedeno jméno nebo obchodní označení konkrétního
výrobku nebo výrobce, jedná se pouze o způsob určení minimálních požadavků na kvalitu a
způsob provedení daného výrobku, a to příkladným odkazem na konkrétní výrobek či
výrobce s tím, že tento výrobek nebo výrobce není z tohoto důvodu zadavatelem jakkoliv
preferován či zvýhodněn. Pokud uchazeč bude nabízet jiný výrobek nebo jiného výrobce, je
povinen dodržet minimální požadavky na kvalitu a způsob provedení daného výrobku a je
zároveň zodpovědný za splnění všech požadovaných parametrů ostatních prací a dodávek.
Předpokládaná hodnota zakázky v Kč:
396 694,- Kč bez DPH, tedy, 480.000,00 Kč včetně DPH
Typ zakázky
Výzva k podání nabídek v řízení o zadání zakázky malého rozsahu podle § 12 odst. 3 zák. č.
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137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. Nejedná se o výběrové řízení dle Zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách
Lhůta a místo dodání (zpracování zakázky)/ časový harmonogram plnění/ doba trvání
zakázky:
Předpokládané zahájení plnění zakázky
15.5.2015
Předpokládané ukončení plnění zakázky
30.06.2015
Místa dodání/převzetí nabídky:
Místo podání nabídek:
Sekretariát
Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.
Květná 170/8
603 65 Brno
Nabídky budou doručeny do ukončení lhůty pro podání nabídek na adresu zadavatele.
Nabídky lze podávat prostřednictvím držitele poštovní licence nebo osobně v pracovní dny
od 9,00 hod. do 14,00 hod. Nabídky bude přebírat Ing. Pavla Bártová, nebo Novotná Jitka,
nebo jiná osoba pověřená Doc. Ing. Marcelem Honzou.
Potvrzení o předání nabídky:
Každý uchazeč, který ve stanovené lhůtě pro podání nabídek předloží nabídku osobně, obdrží
potvrzení o převzetí nabídky. Potvrzení bude obsahovat údaje o zadavateli, zastupujícím
zadavateli a uchazeči, pořadové číslo nabídky a údaje o datu a hodině doručení nabídky.
Doručené nabídky zaznamená zadavatel do seznamu nabídek podle pořadového čísla
nabídky, data a hodiny doručení.
Hodnotící kritéria:
Základním kritériem hodnocení je nejnižší nabídková cena.
Hodnocení bude provedeno následujícím způsobem:
Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100.
Každé jednotlivé nabídce je dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží
úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria.
Hodnotící kritéria nabídek – váha kritéria:
Č.
1.

Název dílčího kritéria
Celková nabídková cena za celý předmět plnění bez DPH

Váha
dílčího
kritéria
100 %

Uchazeč doplní údaje uvedené výše týkající se hodnocení do závazného návrhu
smlouvy.
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Dodavatel není oprávněn podmínit jím navrhované podmínky, které jsou předmětem
hodnocení, další podmínkou. Podmínění nebo uvedení několika rozdílných hodnot
podmínek, které jsou předmětem hodnocení, je důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení
dodavatele ze zadávacího řízení.
Požadavky na prokázání splnění základní a profesní kvalifikace dodavatele:

1. Základní kvalifikační předpoklady
Základní kvalifikační předpoklady – Vymezení požadavku
Dodavatel splňuje základní kvalifikační předpoklady v rozsahu tak, jak je stanovuje zákon č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ustanovením § 53 písm.
a) až k).
Způsob prokázání splnění požadavku dodavatelem
Ke splnění těchto kvalifikačních předpokladů postačuje předložení čestného prohlášení
dodavatele – viz vzor příloha č. 1. Čestné prohlášení postačuje předložit v prosté kopii,
ovšem nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší
90 kalendářních dnů. Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat
jménem či za dodavatele; je-li doklad podepsán zmocněncem, doloží dodavatel originál nebo
úředně ověřenou kopii plné moci, která byla zmocněnci pro tento případ udělena.
2. Profesní kvalifikační předpoklady
Profesní kvalifikační předpoklady – Vymezení požadavku
Dodavatel splňuje profesní kvalifikační předpoklady v rozsahu, jak je stanovuje zákon č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ustanovením § 54 písm.
a) a b).
Způsob prokázání splnění požadavku dodavatelem
Ke splnění těchto kvalifikačních předpokladů postačuje předložit prostou kopii výpisu z
obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence,
pokud je v ní dodavatel zapsán, který není k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno
splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.
Dále dodavatel dokládá doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v
rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, zejména doklad prokazující příslušné
živnostenské oprávnění či licenci; postačuje prostá kopie výpisu ze živnostenského rejstříku
nebo kopie živnostenského listu.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby uchazeče:
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Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou
adresu.
Požadavek na písemnou formu nabídky (včetně požadavků na písemné zpracování
smlouvy dodavatelem):
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě. Požadavek na listinnou podobu je
považován za splněný tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat jménem
či za uchazeče.
Uchazeč ve své nabídce musí doložit minimálně níže uvedený rozsah požadavků:
a)
Krycí list nabídky – Příloha č.2 Výzvy k podání nabídek.
b)
Prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů dle kapitoly
„Požadavky na prokázání splnění základní a profesní kvalifikace dodavatele“
části 1. Základní kvalifikační předpoklady, této výzvy.
c)
Prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle kapitoly
„Požadavky na prokázání splnění základní a profesní kvalifikace dodavatele“
části 2. Profesní kvalifikační předpoklady této výzvy.
d)
Nabídková cena dle kapitoly „Požadavek na zpracování nabídky a způsob
zpracování nabídkové ceny.“
e)
Specifikace nabízeného plnění
f)
Podepsaný návrh smlouvy, jež je součástí zadávací dokumentace
g)
Další dokumenty dle uvážení uchazeče.
Požadavek na zpracování nabídky a způsob zpracování nabídkové ceny
Požadavek na zpracování nabídky:
a) Nabídka bude podána v neprůhledné, uzavřené a zcela neporušené obálce (obálkách),
či jiném obalu označeném na přední straně následovně: v levém horním rohu obálky
(obalu) bude poštovní adresa dodavatele, na kterou je možné v případě opožděného
podání nabídky zaslat oznámení že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro
podání nabídek. Uprostřed bude nápis „80004/2015/4- Dodávka mikroskopu “ a
dále nápis „Výběrové řízení – neotvírat“, v pravém dolním rohu bude adresa
zadavatele. Obálka (obal) bude opatřena na uzavření razítkem dodavatele, případně
podpisem statutárního orgánu dodavatele.
Nebude-li nabídka podána ve výše uvedené podobě, tj. nebude zřejmé, že se jedná o
nabídku dodavatele do výše uvedeného zadávacího řízení, bude taková skutečnost
zaznamenána v seznamu podaných nabídek spolu s popisem nedostatečné podoby
nabídky, a následně bude nabídka vyřazena a dodavatel vyloučen ze zadávacího
řízení.
b) Všechny podmínky a požadavky zadavatele vymezené zadávacími podmínkami
budou součástí návrhu smlouvy, takže návrh smlouvy bude odpovídat výzvě k podání
nabídek a nabídce uchazeče. Uchazeč je povinen plně respektovat obchodní
podmínky zadavatele. Pokud návrh smlouvy nebude odpovídat zadávacím
podmínkám a ostatním částem nabídky uchazeče, bude tato skutečnost důvodem
k vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení.
c) Nabídka bude předložena v jednom originále v českém jazyce.
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d) Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
e) Nabídka bude podána v souladu s ustanovením § 69 zákona na adrese pro podání
nabídek uvedené zadavatelem v oznámení o zahájení zadávacího řízení či výzvě.
f) Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou
řadou a nabídka bude zajištěna proti neoprávněné manipulaci.
g) Zadavatel požaduje, aby jednotlivé části nabídky resp. její přílohy byly odděleny
samostatnými listy (tzv. oddělovači), které umožní jednoduchou orientaci mezi
jednotlivými částmi nabídky. Oddělovače budou po pravé straně částečně přesahovat
listy a budou označeny čísly dle bodů obsahu nabídky přizpůsobené dle potřeb
uchazeče
h) Uchazeč závazně použije pořadí dokumentů specifikované v následujících bodech
těchto pokynů pro zpracování nabídky:
 Obsah nabídky. Nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísel stránek u
jednotlivých oddílů (kapitol).
 Krycí list nabídky. Pro sestavení krycího listu uchazeč závazně použije přílohu č.
1 – Krycí list nabídky (vzor). Na krycím listu budou uvedeny následující údaje:
název veřejné zakázky, základní identifikační údaje zadavatele a uchazeče (včetně
osob zmocněných k dalším jednáním), nejvýše přípustná nabídková cena
v členění podle zadávací dokumentace (viz článek 4. Požadavky na způsob
zpracování nabídkové ceny), datum a podpis osoby oprávněné jménem či za
uchazeče jednat.
i) Uchazeč v nabídce doloží návrh smlouvy, podepsaný osobou oprávněnou jednat
jménem či za uchazeče. Text smlouvy je součástí zadávací dokumentace.
j) Pokud jedná jménem či za uchazeče zmocněnec na základě plné moci, musí být
v nabídce za návrhem smlouvy předložena platná plná moc v originále nebo v úředně
ověřené kopii.
Variantní nabídky:
Každý uchazeč může v rámci zadávacího řízení předložit pouze jednu nabídku. Zadavatel
vyloučí ze zadávacího řízení uchazeče, který předložil více nabídek.
Podání variantních nabídek není v zadávacím řízení přípustné. Zadavatel vyloučí ze
zadávacího řízení uchazeče, který předložil variantní nabídku.
Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
- Zadavatel požaduje, aby uchazeč doložil v nabídce ocenění jednotlivých položek nabídkové
ceny, a vyplněním Krycího listu nabídkové ceny. Vyplněný Krycí list nabídkové ceny bude
součástí nabídky, a to v tištěné a datové formě. Uchazeč je povinen dodržet členění Krycího
listu nabídkové ceny a ocenit veškeré položky. Pokud uchazeč nedodrží položkovou skladbu
Krycího listu nabídkové ceny nebo neocení některou položku, bude zadavatel posuzovat
nabídku uchazeče jako nevhodnou ve smyslu ustanovení § 22 odst. 1 písm. a) zákona, která
nesplňuje požadavky zadavatele na předmět plnění veřejné zakázky.
- Nabídkovou cenou se rozumí cena stanovená uchazečem za celý předmět plnění veřejné
zakázky v Kč bez DPH, která zahrnuje v cenách jednotlivých položek veškeré související
náklady spojené s realizací předmětu plnění podle odst. „Předpokládaná hodnota zakázky
nesmí překročit hodnotu 480.000,00 vč. DPH.
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- Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady uchazeče na kvalitní zhotovení celého
předmětu plnění specifikovaného zadávací dokumentací, zejména veškeré náklady spojené
s úplným a kvalitním provedením a dokončením celého předmětu plnění, jak je specifikován
zadávací dokumentací včetně veškerých rizik a vlivů (včetně inflačních a kurzových) během
realizace předmětu plnění, a zahrnuje též veškeré související náklady, jako jsou: náklady na
dopravu, montáž, předání, zprovoznění, zaškolení obsluh, vyhotovení požadovaných
dokladů, provedení požadovaných zkoušek, provozní náklady, náklady na autorská práva,
pojištění, daně, cla a jakékoliv další výdaje spojené s realizací předmětu plnění.
- Nabídková cena bude uvedena ve skladbě cena v Kč bez DPH, sazba a výše DPH, cena
v Kč vč. DPH. Uchazeč zapíše nabídkovou cenu do Krycího listu nabídkové ceny a do textu
smlouvy. V případě, že bude v nabídce rozpor mezi hodnotou nabídkové ceny zapsané
v Krycím listu nabídkové ceny a mezi hodnotou nabídkové ceny zapsané v textu smlouvy,
bude pro hodnocení nabídek použita nabídková cena zapsaná v textu smlouvy.
- Uchazeči z EU a třetích zemí musí vyjádřit cenu vč. DPH, a to i v případě, že sami DPH
neodvádí, protože musí vzít v úvahu platnou daňovou legislativu v ČR.
- DPH bude vyčíslena v zákonné výši ke dni podání nabídky.
Podmínky, při nichž je možné překročit výši nabídkové ceny:
Nabídková cena uvedená v Kč vč. DPH za použití sazeb DPH platných ke dni podání
nabídky (tj. základní sazba DPH 21 % a snížená sazba DPH 15 %) je nejvýše přípustná a
nelze ji v průběhu realizace předmětu plnění měnit. Uchazeč ručí za použití správné sazby
DPH u jednotlivých položek předmětu plnění při stanovení nabídkové ceny.
Pokud uchazeč použil pro stanovení jednotlivých položek nabídkové ceny v Kč vč. DPH
chybnou sazbu DPH, zaplatí zadavatel pouze cenu jednotlivých položek do výše ceny v Kč
vč. DPH. V takovém případě uchazeč ve faktuře – daňovém dokladu upraví základ pro DPH
tak, aby konečná cena jednotlivých položek nepřesáhla cenu v Kč vč. DPH uvedenou ve
smlouvě. Případné rozdíly ceny v Kč bez DPH jdou k tíži uchazeče.
Pokud v průběhu trvání smlouvy (k datu uskutečněného zdanitelného plnění) dojde
k zákonné změně sazby DPH oproti sazbě DPH platné ke dni podání nabídky, bude konečná
cena účtovaná uchazečem upravena tak, že sazba DPH uvedená v nabídce (ve smlouvě) bude
účtována v sazbě platné k datu uskutečněného zdanitelného plnění. Ustanovení předešlého
odstavce tím není dotčeno.
Zadavatel si vyhrazuje:
- odmítnout všechny předložené nabídky;
- zrušit zadávací řízení bez uvedení důvodu;
- nevracet podané nabídky;
- upřesnit podmínky zakázky;
- vyloučit ze soutěže uchazeče, jehož nabídka nebude splňovat podmínky stanovené ve
výzvě;
- vyžádat si od uchazeče písemné doplnění nabídky a ověřit si informace uvedené uchazečem
v nabídce;
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- že uchazeči podáním nabídky nevznikají žádná práva na uzavření smlouvy se zadavatelem;
- že výběrem nejvhodnější nabídky uchazeči nevzniká právní vztah, zadavatel si vyhrazuje
právo jednat o obsahu smlouvy a upřesnit její konečné znění;
- že uchazeč nemá nárok na úhradu nákladů, které mu vznikly v souvislosti s účastí v soutěži.
- projednat a upravit platební a jiné podmínky navržené uchazečem v návrhu smlouvy, který
bude nedílnou součástí nabídky.
Další podmínky pro plnění
zakázky:
Ostatní podmínky zadávacího řízení.
Podmínky pro otevírání obálek s nabídkami:
Otevírání obálek s nabídkami je neveřejné.
Zrušení zadávacího řízení:
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení.
Úhrada nákladů za účast v zadávacím řízení:
Zadavatel nehradí náklady za účast v zadávacím řízení.
Ověření údajů uvedených v nabídkách :
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit a prověřit údaje uvedené jednotlivými dodavateli
v nabídkách. Zadavatel vyloučí dodavatele ze zadávacího řízení v případě, že dodavatel
uvede ve své nabídce nepravdivé údaje.
Závěrečná ustanovení:


Podáním nabídky přijímá uchazeč plně a bez výhrad zadávací podmínky, včetně všech
příloh a případných dodatků k těmto podmínkám. Předpokládá se, že uchazeč před
podáním nabídky pečlivě a důkladně prostuduje všechny pokyny, formuláře, termíny a
specifikace obsažené v oznámení o zakázce a bude se jimi řídit. Pokud uchazeč
neposkytne včas všechny požadované informace a doklady, nebo pokud jeho nabídka
nebude v každém ohledu odpovídat zadávacím podmínkám, může to mít za
důsledek vyřazení takové nabídky a následné vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení.

Další části výzvy k podání nabídek - přílohy
Nedílnou součást výzvy k podání nabídek tvoří její přílohy:


Příloha č. 1 – Základní kvalifikační předpoklady



Příloha č. 2 – Krycí list nabídky (vzor)



Příloha č. 3 – Návrh smlouvy

V Brně dne 27.4.2015
Doc. Ing. Marcel Honza, Dr.
Ředitel

Platné od 23.11.2011

Ing. Pavla Bártová
Vedoucí THS
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Příloha č.1 – Čestné prohlášení

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.
Květná 170/8, 603 65 Brno
IČ: 68081766
DIČ: CZ68081766
Čestné prohlášení uchazeče o splnění kvalifikace

Název programu: DHM
Název zakázky: Dodávka mikroskopu
Název projektu: 80004/2015/4
Interní číslo zakázky:
Identifikační údaje zadavatele

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.
Sídlo
Statutární zástupce
IČ
DIČ

:
:
:
:

Květná 170/8, 603 65 Brno
Doc. Ing. Marcel Honza, Dr., ředitel
68081766
CZ68081766

Identifikační údaje uchazeče

Obchodní firma
Adresa sídla
Oprávněná osoba k jednání
IČ
DIČ

:
:
:
:
:

Základní kvalifikace:
Ke dni

dodavatel prohlašuje, že je dodavatelem, který splňuje základní kvalifikační předpoklady

dle § 53 odst. 1 písm. a) až k) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, tedy dodavatelem:
a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké
skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti,
podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu,
včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo
došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde‐li o právnickou osobu, musí
tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je‐li statutárním
orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento
předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby;

podává‐li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační
složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této
organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k
území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem
podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za
spáchání takového trestného činu; jde‐li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární
orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je‐li statutárním orgánem dodavatele či členem
statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán
nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává‐li nabídku či žádost o účast
zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto
písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní
kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi
svého sídla, místa podnikání či bydliště,
c) který v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou
podplácení podle zvláštního právního předpisu,
d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení,
v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl
zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
e) který není v likvidaci,
f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi
sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České
republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště
dodavatele,
i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně
uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je‐li podle § 54 písm. d) požadováno
prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto
činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele,
vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,
j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a
k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální
práce podle zvláštního právního předpisu.

Ekonomická a finanční způsobilost:
Dodavatel čestně prohlašuje, že je ekonomicky a finančně způsobilý splnit veřejnou zakázku.

V

dne

Jména a příjmení všech členů statutárního

Podpisy:

orgánu:
………………………………
………………………………

Příloha č.2 - Výzvy k podání nabídek – Krycí list nabídky
Číslo zakázky
Název programu:
Registrační číslo projektu
Název projektu:
Název zakázky:
Název zadavatele:
Sídlo zadavatele:
Osoba oprávněná jednat
jménem zadavatele
IČ zadavatele:
DIČ zadavatele:

DHM
80004/2015/4
Dodávka mikroskopu
ZADAVATEL
Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., dále jen
„Zadavatel“
Květná 170/8, 603 65 Brno
Doc. Ing. Marcel Honza, Dr.
honza@brno.cas.cz
68081766
CZ68081766
UCHAZEČ

Obchodní forma nebo název:
Sídlo:
Jména a příjmení členů
statutárních orgánů:
IČ:
DIČ:
www:
Jméno kontaktní osoby:
Tel.:
Fax.:
e-mail:
Informace pro hodnocení nabídek:
1. Celková nabídková cena za
celý předmět plnění bez DPH

Datum:

Platné od 23.11.2011

-----------------------------------------------razítko a podpis uchazeče
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KUPNÍ SMLOUVA
Dodávka mikroskopu
uzavřená dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi smluvními stranami, kterými
jsou:
Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.
se sídlem:
Květná 170/8, 603 65 Brno
IČ:
68081766
DIČ:
CZ68081766
zastoupená:
Doc. Ing. Marcel Honza, Dr.
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních, nikoliv však k podpisu: Ing. Pavla Bártová, ved.
THS
(dále jen „kupující“)
a
(doplní uchazeč)
se sídlem:
(doplní
IČ:
(doplní
DIČ:
(doplní
jednající:
(doplní
registrace:
(doplní
e-mail:
(doplní
kontaktní osoba: (doplní
(dále jen „prodávající“)

uchazeč)
uchazeč)
uchazeč)
uchazeč)
uchazeč)
uchazeč)
uchazeč)

1. PŘEDMĚT SMLOUVY
1.1.

Prodávající se zavazuje dodat na základě této smlouvy kupujícímu zboží:
- mikroskop dle TECHNICKÉ
1 této smlouvy.

1.2.

A CENOVÉ SPECIFIKACE

(dále jen zboží), která tvoří přílohu č.

Okomentoval(a): [b1]: íťové datové úložiště - doplnit
Okomentoval(a): [b2R1]:

Kupující se zavazuje dodané zboží převzít do svého vlastnictví a zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu.

2. TERMÍN PLNĚNÍ
2.1.

Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží nejpozději do 6 TÝDNŮ od uzavření
této smlouvy.

2.2.

Smluvní strany berou na vědomí, že dodržení sjednaného termínu plnění je podmíněno poskytnutím řádné součinnosti kupujícího.

2.3.

Prodávající je povinen elektronicky nebo telefonicky oznámit kupujícímu nejpozději
dva pracovní dny předem, kdy bude zboží dodáno.

2.4.

Pokud prodávající dodá zboží před sjednaným termínem plnění, je kupující povinen
převzít zboží i v nabídnutém zkráceném termínu plnění.

2.5.

Předání zboží (tzn. poslední objednané komponenty) bude provedeno formou potvrzení dodacího listu na dodané zboží zástupcem kupujícího. Zboží bude prodávajícím dodáno s veškerou originální dokumentací, příslušenstvím a licenčními dokumenty, pokud
takové existují, tedy ve formě standardně poskytované primárním výrobcem zboží.
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Okomentoval(a): [b3]:

Okomentoval(a): [b4]: Osobou oprávněwnou k převzetí zboží
je ….
Okomentoval(a): [b5]: Převzettí zboží na místo plnění nezakládá právo fakturace.

2.6.

Prodlení prodávajícího s dodáním zboží delší jak 15 dnů se považuje za podstatné
porušení smlouvy s výjimkou prodlení, které vzniklo z důvodů na straně kupujícího.

3. MÍSTO PLNĚNÍ
3.1.

Místem plnění a převzetí zboží je Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.,
detašované pracoviště Valtice, Klášterní 2, 691 42 Valtice.

4. KUPNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
4.1.

Celková kupní cena bez DPH byla smluvními stranami sjednána v souladu
s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách na základě nabídky prodávajícího
ve veřejné zakázce malého rozsahu „Dodávka stereomikroskopu“ ve výši: ...... Kč (slovy:
... korun českých) bez DPH. DPH bude prodávajícím účtována ve výši podle právních
předpisů účinných v den uskutečnění zdanitelného plnění.

4.2.

Sjednaná cena je konečná a nejvýše přípustná a nebude bez dohody smluvních
stran zvýšena. Cena obsahuje mimo vlastní dodávku zejména i náklady na dopravu zboží
na místo plnění, instalaci a zaškolení obsluhy.

4.3.

Sjednaná cena a jednotkové ceny uvedené v Technické a cenové specifikaci a specifikaci záručního a pozáručního servisu jsou ceny konečné a pevné pro celou dobu realizace.

4.4.
4.5.

Kupující neposkytne prodávajícímu zálohu.
Cena za dodávku zboží bude uhrazena na základě daňového dokladu (faktury)
v souhrnné výši po dodání a převzetí zboží, a to na základě dodacího listu řádně podepsaného bez výhrad oběma smluvními stranami.

4.6.

Splatnost daňového dokladu (faktury) bude nejméně 60 dnů ode dne doručení faktury kupujícímu.

4.7.

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění pro účely DPH je den ukončení dodávky zboží kupujícímu, tedy den potvrzení dodacího listu zástupcem kupujícího.

4.8.

Faktura (daňový doklad) musí formou a obsahem odpovídat zákonům o účetnictví a
o dani z přidané hodnoty, v platném znění, jinak má kupující právo jí odmítnout - vrátit
prodávajícímu. Nová lhůta splatnosti začíná běžet znovu ode dne doručení řádně vystavené faktury.

Okomentoval(a): [b6]: Bije se s podmínkami výzvy.. je třeba
naformulovat požadavek na zkušební provoz, kde máte definici, že
poté dojde k převzetí zboží a tudíž pak může vzniknout právo fakturace
Okomentoval(a): [b7]: Ptrosím změnit na 60 dní
Okomentoval(a): [b8]: Bije se s Výzvou – tam je právě po
ukončení zkušebního provozu

5. ZÁRUČNÍ A SERVISNÍ PODMÍNKY
5.1.

Prodávající poskytne kupujícímu na zboží záruku v délce 24 měsíců.

5.2.

Prodávající poskytne kupujícímu servisní podporu s možností hlášení závad
v pracovní dny mezi 9.00 a 17.00 hod v délce trvání 24 měsíců. Prodávající uvede kontakt na servisní centrum.

5.3.

Prodávající se zavazuje v záruční době k servisnímu zásahu v místě sídla kupujícího
nejpozději následující pracovní den (NBD) od nahlášení závady s bezplatným příjezdem
technika. V případě nahlášení závady poslední pracovní den pracovního týdne se servisní
technik dostaví k odstranění závady nejpozději první pracovní den následujícího pracovního týdne.

5.4.

Kupující je povinen bez zbytečného odkladu zjištěné vady oznámit prodávajícímu na
uvedený kontakt na servisní centrum a poskytnout přiměřenou součinnost při jejich od-
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Okomentoval(a): [b9]: Prosím slaď s výzvou .

straňování. Email pro nahlášení závady je ….... Kontaktní telefon v době od 9:00 do
17:00 je: ....
5.5.

Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže zboží užívat pro vady, za
něž nese odpovědnost prodávající.

6. PŘECHOD VLASTNICTVÍ A NEBEZPEČÍ ŠKODY
6.1.

Vlastnické právo ke zboží dle Technické a cenové specifikace v příloze č. 1 přechází
na kupujícího v okamžiku jeho převzetí – potvrzení na dodacím listu.

6.2.

Nebezpečí vzniku nahodilé škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem jeho
převzetí – potvrzením převzetí na dodacím listu.

7. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU
7.1.

Prodávající odpovídá kupujícímu za škodu, způsobenou zaviněným porušením povinností vyplývajících z této smlouvy nebo z obecně závazného právního předpisu.

7.2.

Prodávající neodpovídá za škodu, která byla způsobena jinou osobou než prodávajícím, či jím pověřeným subjektem, nesprávným nebo neadekvátním přístupem kupujícího
a v důsledku událostí vyšší moci.

7.3.

Prodávající odpovídá kupujícímu za škodu způsobenou kupujícímu zaviněným porušením povinností stanovených touto smlouvou, maximálně však do výše hodnoty plnění
podle této smlouvy.

8. SANKČNÍ UJEDNÁNÍ
8.1.

V případě prodlení prodávajícího s předáním zboží (poslední objednané komponenty) v termínech dle článku 3. smlouvy může kupující požadovat na prodávajícím zaplacení penále ve výši 0,5% z celkové kupní ceny (bez DPH) za každý započatý den prodlení.

8.2.

V případě prodlení kupujícího s úhradou oprávněně prodávajícím vystavené faktury
může prodávající požadovat na kupujícím zaplacení penále ve výši 0,5% z dlužné částky
(bez DPH) za každý započatý den prodlení.

9. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
9.1.

Prodávající bere na vědomí, že se podpisem této smlouvy stal v souladu s § 2 písm.
e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění,
osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. V rámci této kontroly je poskytovatel povinen umožnit zástupcům poskytovatele dotace kontrolu v souladu s podmínkami stanovenými uvedeným zákonem. Prodávající dále bere na vědomí, že je povinen umožnit zástupcům poskytovatele dotace přístup i k těm částem nabídky, smlouvy a
souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
(např. jako obchodní tajemství, utajované skutečnosti) za předpokladu, že budou splněny
požadavky kladené právními předpisy (např. § 11 písm. c) a d), § 12 odst. 2 písm. f) zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, v platném znění).

9.2.

Prodávající bere na vědomí také tu skutečnost, že je povinen smluvně zajistit, aby
zástupci poskytovatele dotace byli oprávněni obdobným způsobem kontrolovat i jeho případné subdodavatele.

9.3.

Kupující i prodávající se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly
v souvislosti s plněním smlouvy svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní žádným způ-
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sobem třetím osobám bez jeho písemného souhlasu a nepoužijí tyto informace k jiným
účelům než k plnění podmínek smlouvy.
9.4.

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními
stranami.

9.5.

Ukáže-li se po podpisu smlouvy některé její ustanovení jako neplatné, neztrácí
smlouva jako celek platnost.

9.6.

Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků, přičemž za dodatek se považuje pouze to, co je jako dodatek označeno, průběžně
číslováno, řádně potvrzeno a podepsáno oprávněnými zástupci smluvních stran. Pro platnost dodatku smlouvy se vyžaduje dohoda smluvních stran o celém jeho obsahu.

9.7.

V dalších otázkách, touto smlouvou výslovně neupravených, se použijí přiměřeně
ustanovení obchodního zákoníku.

9.8.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž každá smluvní strana
obdrží jedno vyhotovení.

9.9.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a
srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Autentičnost této
smlouvy potvrzují strany svým podpisem.
9.10.
Nedílnou součástí této smlouvy je příloha – technická a cenová specifikace plnění.

V Brně dne ……………………………………………

V ... dne ……………………….

Za kupujícího

Za prodávajícího

………………………………………………………………………
Doc. Ing. Marcel Honza, Dr.

………………………………………………………………………
...

Strana 4 z 4

