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Výzva k podání nabídek 
 

Číslo zakázky (bude doplněno 
poskytovatelem dotace)1 

 

Název programu: DHM 
Registrační číslo projektu 8888-19-03 
Název projektu:  
Název zakázky: 8888-19-03  Dodávka  systému pro chov ryb  
Předmět zakázky 
(služba/dodávka/stavební 
práce): 

Předmětem veřejné zakázky je dodávka přístrojového 
vybavení pro  pracoviště Brno 

Datum vyhlášení zakázky: 14.5.2019 
Název zadavatele: Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., dále jen 

„Zadavatel“ 
Sídlo zadavatele: Květná 170/8, 603 65  Brno 
Osoba oprávněná jednat 
jménem zadavatele, vč. 
kontaktních údajů (telefon a 
emailová adresa) 

Doc. Ing. Marcel Honza, Dr. 
honza@brno.cas.cz 

IČ zadavatele: 68081766 
DIČ zadavatele: CZ68081766 

 
 

Kontaktní osoba zadavatele, vč. kontaktních údajů (telefon a emailová adresa): 
Kontaktní osoba zadavatele, ÚBO AV ČR, v.v.i.: 
Ing. Pavla Bučková 
tel.: 608 406 412 
buckova@ivb.cz 
 
Lhůta pro podávání nabídek (data zahájení a ukončení příjmu, vč. času) 
Lhůta pro podání nabídek je zadavatelem stanovena do 30.5.2019, 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 ,,8888-19-03 Dodávka systému pro chov ryb“. 
 
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 dodavatel 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. 
 
 

                                                 
1 Číslo zakázky bude doplněno MŠMT/ZS (krajem)  před zveřejněním. 

mailto:honza@brno.cas.cz
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Minimální specifikace:  
                  - záruční doba: min. 24 měsíců od data uvedení do provozu 
                  - servis oprav do 36 hodin od nahlášení poruchy 
                  - zajištění pozáručního servisu po dobu minimálně 7 let  
 
 
Technická specifikace  
 
Systém pro chov ryb, obsahující 3 nerezové stojany (2 x s nejméně 7 policemi, 1 x s nejméně 5 ti 
policemi), 
Akvária 3,5 až 4 l 
Cirkulační a filtrační systém pro každý stojan 
Ohřev vody pro každý stojan  
Osvětlení polic pro každý stojan  
 

 
. 2 ks nerezový stojan s nejméně 7 policemi o rozměru: hloubka 440 až 460 mm, šířka 1300 

– 1350  mm a výška maximálně 2750 mm (rozměry včetně rozvodu vody, včetně akvárií a 
včetně rezervoáru vody s biofiltrem) 

. kapacita stojanu s nejméně 7 policemi  je nejméně 35 akvárií 8 až 8,5 l nebo nejméně 70 
akvárií 3,5 až 4 l 

. 1 ks nerezový stojan s nejméně 5 policemi o rozměru: hloubka 440 až 460 mm, šířka 1300 
– 1350  mm a výška maximálně 2280 mm (rozměry včetně rozvodu vody, včetně akvárií a 
včetně rezervoáru vody s biofiltrem) 

. kapacita stojanu s nejméně 5 policemi  je nejméně 25 akvárií 8 až 8,5 l nebo nejméně 50 
akvárií 3,5 až 4 l 

. stojany musí umožnit použití obou typů akvárií 3,5 a 8 l souběžně v každé úrovni (polici) 
stojanu 

. stojan musí být konstruován jako samonosný, s hřebenovým uchycením akvárií 

. stojan musí být z nerezu AISI316, povrchově upravený lakem 

. stojan musí obsahovat ventily pro regulaci průtoku pro každé akvárium samostatně 

. ventily pro regulaci průtoku musí být zároveň vybaveny funkcí pro otevření/uzavření 
průtoku vody do každého akvária zvlášť 

. uzavření průtoku pomocí ventilu musí mít jednoznačnou viditelnou indikaci, že je průtok 
vody uzavřen 

. ventily pro regulaci průtoku nesmí obsahovat žádné hadičky; regulace průtoku nesmí být 
řešena zaškrcováním průtočné hadice 

. recirkulační/filtrační systém musí umožnit průtok vody každým akváriem až 0,25 l/min 
 

. akvária musí být vyrobená z čirého polykarbonátu, musí být vybavené krytem, odtokovým 
sifónem a přepážkou zabraňující úniku ryb z akvárií s velikostí otvorů 0,3 – 1,5 mm 

. hlavní odvod vody nesmí být  přepadem, ale odsáváním vody ze dna akvária pomocí 
sifonů 

. sifón musí být vybaven bezpečnostním přepadem, aktivním pouze v okamžiku poruchy 
funkce sifonu 

. každé akvárium musí stabilně stát a to jak v pracovní pozici ve stojanu, tak samostatně 
mimo stojan (musí být opatřeno výliskem stabilizujícím polohu) 
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. pozice (držáky) akvária ve stojanu musí umožňovat vysunutí akvária, prostor akvária musí 
být ve vysunuté poloze přístupný z obou boků i z přední strany 

. každé akvárium musí být ve stojanu zasazeno na černé podložce 

. dno akvária musí mít tvar úžlabí, spádované do místa sání sifonu 

. každé akvárium musí být rozděleno na dvě oddělení – prostor pro ryby a malý prostor, ze 
kterého je odsávána voda sifonem 

. obě oddělení musí být přepažena výsuvnou porézní přepážkou, zabraňující průnik ryb do 
prostoru sifonu 

. akvária 3,5-4 l musí být dále rozdělitelná podélnou přepážkou na dvě chovná oddělní 

. akvária musí být vybavena víkem ze shodného materiálu jako akvárium 

. víko akvária nesmí bránit přítoku vody do akvária a musí zároveň umožnit krmení bez 
potřeby jeho odnímání 

. porézní přepážky akvária musí být dostupné v porozitě 300, 500 and 800 µm a se 
standardní perforací 1,5 mm 

 
. každý stojan musí být vybaven LED osvětlením každé police, s možností zajištění světelné 

úrovně až 500 LUX, bílé světlo, 6500 K 
. ovládání osvětlení musí být programovatelné s možností tvorby programů simulace dne/ 

noc, s plynulým přechodem osvětlení 
. každý stojan musí být ve spodní části vybaven rezervoárem vody s kapacitu 80 až 100 l, 

obsahující komory bio filtru, rezervoár vody musí mít samostatné nožičky a musí být 
vysunutelný bez manipulace se stojanem 

. materiál rezervoáru musí být mechanicky a chemicky odolný plast 

. rezervoár je osazen dvěma mechanickými filtry (400 µm a 100 µm)  

. plocha filtru 100 µm a 400 µm je alespoň 400 x 400 mm, filtr 100 µm je v plastovém 
rámečku, je posuvný tak, aby byl přístupný prostor pro uložení bio-filtrů, filtr 100 µm lze 
opakovaně použít, je umyvatelný a autoklávovatelný 

. kapacita oddílu  pro bio-filtrační médium má kapacity minimálně 5 kg bio-média kuličky 
(syntetické sklo) 
  

. každý stojan musí být vybavený sestavou externího recirkulačního systému  a 
chladicího/ohřevného modulu 

. externím recirkulační systém zajišťuje recirkulaci vody jednotlivými akvárii 

. recirkulační systém musí mít výkon nejméně 1500 l/ hod 

. recikulovaná voda prochází přes UV výbojku 

. recirkulační systém musí být vybaven vypínačem a časovačem, umožňujícím trvalý chod a 
možnost časového programování chodu 
 

. externí chladicím/hřevný modul umožňuje dosažení teploty vody  v akváriích v rozsahu 
teplota okolí až +10°C nad teplotu okolí 

. vlastní regulační rozsah chladicího/ohřevného modulu musí být v rozsahu alespoň 5 až 
35°C a přesnost regulace nejméně +/- 1°C,  

. celkové rozměry sestavy externího recirkulačního systému včetně externího 
chladicího/ohřevného modulu musí být maximálně (v x š x h): 600 x 320 x 550 mm, oba 
moduly musí být umístěny do společného rámu (stojanu) o externích rozměrech 
maximálně (v x š x h): 600 x 350 x 550 mm 
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Sestava bude obsahovat tyto komponenty dle výše uvedené specifikace: 
 
2 x stojan s nejméně 7 policemi 
1 x stojan s nejméně 5 ti policemi 
190 akvárií akvárií 3,5 až 4 l 
190 porézních přepážek  s porozitou 1,5 mm 
80 porézních přepážek  s porozitou 800 µm 
3 x recirkulační a filtrační systém, včetně filtrů 
3 x modul chlazení/ohřevu  
3 x integrované osvětlení 
 
Dodání maximální do 12 týdnů 
Provedení instalace a stěhování, proškolení obsluhy, předání bez vad a nedodělků 
Záruční servis  
 
 
 
Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 
1.190 083 Kč bez DPH, tedy, 1.440.000,00 Kč včetně DPH 
Typ zakázky 
Výzva k podání nabídek v řízení o zadání zakázky malého rozsahu podle § 27 zák. č. 
134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Nejedná se o výběrové řízení dle Zákona č. 
134/2016 Sb.,  o zadávání veřejných zakázek.  
Lhůta a místo dodání (zpracování zakázky)/ časový harmonogram plnění/ doba trvání 
zakázky: 
Předpokládané zahájení plnění zakázky              30.5.2019 
Předpokládané ukončení plnění zakázky             31.8.2019 
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 Bučková, nebo Novotná Jitka,  
nebo jiná osoba pověřená Doc. Ing. Marcelem Honzou. 
 
Potvrzení o předání nabídky: 
 
Každý dodavatel, který ve stanovené lhůtě pro podání nabídek předloží nabídku osobně, 
obdrží potvrzení o převzetí nabídky. Potvrzení bude obsahovat údaje o zadavateli, 
zastupujícím zadavateli a dodavateli, 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. 
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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. Název dílčího kritéria  
Váha 

dílčího 
kritéria 

1. Celková nabídková cena za celý předmět plnění bez DPH 100 % 
   
   

 
Dodavatel doplní údaje uvedené výše týkající se hodnocení do závazného návrhu 
smlouvy. 
 
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: 
Zadavatel specifikuje požadavky na prokázání splnění kvalifikace v souladu s ustanovením § 
74 až 79 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen 
„ZZVZ“). 
 
Obecné požadavky na prokazování splnění kvalifikace 

• Každý dodavatel je povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů 
a profesního kvalifikačního předpokladu (zpravidla výpis z obchodního rejstříku a 
příslušné živnostenské oprávnění), a to v plném rozsahu.  

• Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto 
účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen 
prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 74 a 75 ZZVZ a 
profesního kvalifikačního předpokladu podle § 77 ZZVZ v plném rozsahu. Ostatní 
požadované kvalifikační předpoklady musí prokázat všichni dodavatelé společně. 

• V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn společně několika dodavateli, 
jsou zadavateli povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění 
kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito 
dodavatelé budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů 
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vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po 
celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z 
veřejné zakázky. Požadavek na závazek podle věty první, aby dodavatelé byli zavázáni 
společně a nerozdílně, platí, pokud zvláštní právní předpis nebo zadavatel nestanoví 
jinak.  

• Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části ekonomické či technické 
kvalifikace v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu 
prokázat prostřednictvím subdodavatele.  Dodavatel je v takovém případě povinen 
předložit zadavateli smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek 
subdodavatele k poskytnutí plnění veřejné zakázky alespoň v  rozsahu, v jakém 
prokazuje splnění požadované části kvalifikace. 

• Zahraniční dodavatel prokazuje splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu 
platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu dle požadavků 
na kvalifikaci vymezených v oznámení zadávacího řízení a této kvalifikační 
dokumentaci. Pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla nebo bydliště 
zahraničního dodavatele určitý doklad nevydává, či není-li taková povinnost stanovena je 
zahraniční dodavatel povinen prokázat splnění takové části kvalifikace čestným 
prohlášením. 

• Dodavatelé zapsaní v seznamu kvalifikovaných dodavatelů mohou prokázat splnění 
kvalifikačních předpokladů výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů. 
Dodavatel tímto prokazuje splnění kvalifikace pouze v tom rozsahu, v jakém jsou 
uvedené v tomto výpisu.  Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být k 
poslednímu dni, kdy končí lhůta pro podání nabídek, starší než 3 měsíce. 

• Dodavatelé zapsaní v systému certifikovaných dodavatelů mohou prokázat splnění 
kvalifikace certifikátem vydaným osobou akreditovanou pro činnost v tomto systému, a 
to v rozsahu údajů o jednotlivých částech kvalifikace uvedených v takovém certifikátu. 
Platnost certifikátu je 1 rok ode dne jeho vydání.  

• Doklady prokazující splnění kvalifikace dodavatele mohou být prosté kopie 
v českém jazyce, příp. v anglickém jazyce, pokud může být nabídka podána anglicky. 
Zahraniční dodavatel předkládá tyto doklady v původním jazyce s připojením jejich 
úředně ověřeného překladu do českého jazyka.  

 
1. Základní kvalifikační předpoklady (§ 74 ZZVZ) 

 
Způsobilým není dodavatel, který:  
a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení 
pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k tomuto zákonu nebo obdobný 
trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele    
     Je-li dodavatelem právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat  tato právnická osoba a 
zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele 
právnická osoba, musí tuto podmínku dále splňovat i osoba zastupující tuto právnickou 
osobu v statutárním orgánu dodavatele. 
Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu : 
- zahraniční právnické osoby, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba a 
vedoucí pobočky závodu 
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- české právnické osoby, musí tuto podmínku splňovat právnická osoba, každý člen 
statutárního orgánu této právnické osoby, osoby zastupující tuto právnickou osobu v 
statutárním orgánu dodavatele a  vedoucí pobočky závodu 
          -        způsob prokázání: výpis z evidence Rejstříku trestů, ze kterého musí vyplývat 
splnění tohoto kvalifikačního předpokladu;  
 
b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný 
daňový nedoplatek  

- způsob prokázání: potvrzení příslušného finančního úřadu; 

c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo 
na penále na veřejné zdravotní pojištění 
      -    způsob prokázání: předložení potvrzení příslušné zdravotní pojišťovny, ze kterého 
musí vyplývat splnění tohoto kvalifikačního předpokladu; 
 
d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo 
na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 
      - způsob prokázání: předložení potvrzení příslušné okresní správy sociálního 
zabezpečení, ze kterého musí vyplývat splnění tohoto kvalifikačního předpokladu; 
 
e) Je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena 
nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle 
právního řádku země sídla dodavatele 
       - způsob prokázání: předložení výpisu z obchodního rejstříku nebo předložení 
písemného čestného prohlášení v případě, že není obchodním rejstříku zapsán, ze kterého 
musí vyplývat splnění tohoto kvalifikačního předpokladu; 
 
2. Profesní kvalifikační předpoklady (§ 77 ZZVZ) 

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží 
a. výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis 

z jiné obdobné evidence pokud je v ní zapsán;  
b. doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím 

předmětu veřejné zakázky, např. příslušné živnostenské oprávnění prokazující 
požadovanou profesní kvalifikaci. 

 
 
 

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele: 
Dodavatel 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 dodavatele. 
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Uchazeč ve své nabídce musí doložit minimálně níže uvedený rozsah požadavků: 
a) Krycí list nabídky – Příloha č.1 Výzvy k podání nabídek. 
b) Prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle kapitoly 

„Požadavky na prokázání splnění základní a profesní kvalifikace dodavatele“ . 
Profesní kvalifikační předpoklady této výzvy. 

c) Údaje o skutečném majiteli podle zákona o některých opatřeních proti 
legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu z evidence  
údajů o skutečných majitelích podle zákona upravujícího veřejné 
rejstříky právnických a fyzických osob. Nelze-li zjistit údaje o skutečném 
majiteli, doloží uchazeč k nabídce dokumenty dle odst. 5 § 122 Zákona č. 
134/2016 Sb. 

d) Nabídková cena dle kapitoly „Požadavek na zpracování nabídky a způsob 
zpracování nabídkové ceny.“ 

e) Další dokumenty dle uvážení dodavatele. 
 
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 „8888-19-03 Dodávka systému pro chov 
ryb“ 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 dodavatele. Dodavatel je povinen plně respektovat obchodní 
podmínky zadavatele. Pokud návrh smlouvy nebude odpovídat zadávacím 
podmínkám, v opačném případě bude tato skutečnost důvodem k vyřazení nabídky a 
vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení. 

c) Nabídka bude předložena v jednom originále v českém jazyce. 
d) Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.  
e) Nabídka bude podána 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 
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listy a budou označeny čísly dle bodů obsahu nabídky přizpůsobené dle potřeb 
uchazeče 

h) Dodavatel 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 dodavatel závazně použije přílohu 

č. 1 – Krycí list nabídky (vzor). Na krycím listu budou uvedeny následující údaje: 
název veřejné zakázky, základní identifikační údaje zadavatele a dodavatele 
(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 
dodavatele jednat. 

i) Dodavatel v nabídce doloží návrh smlouvy, podepsaný osobou oprávněnou jednat 
jménem či za dodavatele. Text smlouvy je součástí zadávací dokumentace.  

j) Pokud jedná jménem či za dodavatele 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 dodavatel může v rámci zadávacího řízení předložit pouze jednu nabídku. Zadavatel 
vyloučí ze zadávacího řízení dodavatele, který předložil více nabídek. 
Podání variantních nabídek není v zadávacím řízení přípustné. Zadavatel vyloučí ze 
zadávacího řízení dodavatele, který předložil variantní nabídku. 
 
Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny: 
- Zadavatel požaduje, aby dodavatel 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. Dodavatel je povinen dodržet 
členění Krycího listu nabídkové ceny a ocenit veškeré položky. Pokud dodavatel nedodrží 
položkovou skladbu Krycího listu nabídkové ceny nebo neocení některou položku, bude 
zadavatel posuzovat nabídku dodavatele jako nevhodnou, která nesplňuje požadavky 
zadavatele na předmět plnění veřejné zakázky.   
 
- Nabídkovou cenou se rozumí cena stanovená dodavatelem 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 1 440 000,00 vč. DPH. 
 
- Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady dodavatele 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.  
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- Nabídková cena bude uvedena ve skladbě cena v Kč bez DPH, sazba a výše DPH, cena 
v Kč vč. DPH. Dodavatel 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. 
 
- Dodavatelé 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. Dodavatel ručí za použití správné sazby 
DPH u jednotlivých položek předmětu plnění při stanovení nabídkové ceny.   
 
Pokud dodavatel 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 dodavatel 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 dodavatele.  
 
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 dodavatelem 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 dodavatele, jehož nabídka nebude splňovat podmínky stanovené ve 
výzvě; 
- vyžádat si od dodavatele písemné doplnění nabídky, ověřit si informace uvedené 
dodavatelem v nabídce a sám si věrohodnost poskytnutých údajů opatřovat; 
- že dodavateli podáním nabídky nevznikají žádná práva na uzavření smlouvy se 
zadavatelem; 
- že výběrem nejvhodnější nabídky dodavatele nevzniká právní vztah, zadavatel si vyhrazuje 
právo jednat o obsahu smlouvy a upřesnit její konečné znění; 
- že dodavatel nemá nárok na úhradu nákladů, které mu vznikly v souvislosti s účastí v 
soutěži. 
- projednat a upravit platební a jiné podmínky navržené dodavatelem v návrhu smlouvy, 
který bude nedílnou součástí nabídky. 
 
Další podmínky pro plnění  
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zakázky: 
Ostatní podmínky zadávacího řízení.  
Podmínky pro otevírání obálek s nabídkami: 
Otevírání obálek s nabídkami je neveřejné. 
 
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 dodavatel plně a bez výhrad zadávací podmínky, včetně všech 
příloh a případných dodatků k těmto podmínkám. Předpokládá se, že dodavatel před 
podáním nabídky pečlivě a důkladně prostuduje všechny pokyny, formuláře, termíny a 
specifikace obsažené v oznámení o zakázce a bude se jimi řídit. Pokud dodavatel 
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 dodavatele ze zadávacího řízení.  

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

• Příloha č. 1 – Krycí list nabídky (vzor) 

• Kupní smlouva 

Podrobná specifikace údajů uvedených ve výzvě nebo další podmínky pro plnění zakázky 
jsou uvedeny také v samostatné zadávací dokumentaci. 
 
V Brně dne 14.5.2019 
 
Doc. Ing. Marcel Honza, Dr.     
Ředitel 
 
 
 
 
Ing. Pavla Bučková 
Vedoucí THS 
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