OZNÁMENÍ OTEVŘENÉ VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDEK A ZADÁVACÍ
DOKUMENTACE
podle § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZZVZ“)
k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadávané formou otevřené výzvy na profilu zadavatele
s názvem

„DODÁVKA HISTOLOGICKÉ ZALÉVACÍ STANICE“
Interní evidenční číslo VZ 22/620 ÚMG
Evidenční číslo VZ na profilu zadavatele v Tender areně: VZ0144506
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1.

ÚDAJE O ZADAVATELI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

Zadavatel ve smyslu ZZVZ:
Název Zadavatele:
Sídlo Zadavatele:
IČO:
DIČ:
Právní forma:
Zastoupený:
Korespondenční adresa:

Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
Vídeňská 1083, Praha 4, 142 20
68378050
CZ68378050
veřejná výzkumná instituce
RNDr. Petrem Dráberem, DrSc., ředitelem

ID datové schránky:

Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
Vídeňská 1083
142 20 Praha 4
5h4nxm4

Kontaktní osoba:
Email:
Telefon:

Mgr. Radmila Magazu
zakazky@img.cas.cz
+420 296 443 205

Elektronická adresa profilu Zadavatele:
https://www.profilyZadavatelu.cz/profil/ustmolgen/
Osobou oprávněnou jednat za Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., je RNDr. Petr Dráber, DrSc.,
ředitel
(dále jen jako „Zadavatel“).

2.

ÚDAJE O ZADÁVACÍ DOKUMENTACI














Pro účely zákona a této zadávací dokumentace se rozumí:
ZZVZ je zkratka označující zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů;
Veřejnou zakázkou je veřejná zakázka na dodávky analogicky podle § 14 odst. 1 ZZVZ;
Dodávkami se rozumí pořízení předmětu plnění veřejné zakázky, který je specifikován v zadávací
dokumentaci a v jejích přílohách;
Zadáním veřejné zakázky je uzavření úplatné smlouvy mezi Zadavatelem a dodavatelem, z níž
vyplývá povinnost dodavatele dodat předmět zakázky. Smlouva musí odpovídat zadávacím
podmínkám a nabídce vybraného dodavatele a musí být uzavřena písemně;
Dodavatelem je osoba, která nabízí poskytnutí dodávek, nebo více těchto osob společně. Za
dodavatele se považuje i pobočka závodu; v takovém případě se za sídlo dodavatele považuje sídlo
pobočky závodu;
Vybraným dodavatelem je účastník zadávacího řízení, kterého Zadavatel vybral k uzavření kupní
smlouvy;
Nabídkou jsou údaje nebo doklady, které dodavatel podal písemně Zadavateli na základě zadávací
dokumentace;
Identifikujícími údaji je obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, bylo-li jim předěleno
sídlo, právní forma, jde-li o právnickou osobu, a obchodní firma nebo jméno a příjmení, bydliště a
datum narození, jde-li o fyzickou osobu;
Kvalifikací se rozumí způsobilost a schopnost dodavatele plnit veřejnou zakázku;
Zadávacími podmínkami jsou veškeré Zadavatelem stanovené
1) podmínky průběhu zadávacího řízení,
2) podmínky účasti v zadávacím řízení,
3) pravidla pro hodnocení nabídek,
4) další podmínky pro uzavření smlouvy na veřejnou zakázku,
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Zadávací dokumentací (dále jen „ZD“) jsou veškeré písemné dokumenty obsahující zadávací
podmínky, sdělované nebo zpřístupňované účastníkům zadávacího řízení při zahájení zadávacího
řízení; ZD tvoří:
1) Textová část ZD – oznámení otevřené výzvy k podání nabídek (dále také jen „Výzva“)
2) Tabulka „Krycí list nabídky“
3) Obchodní podmínky v podobě smlouvy – závazný návrh kupní smlouvy (dále také jen
„Smlouva“)
4) Tabulka technických parametrů
5) Seznam poddodavatelů / čestné prohlášení
6) Vzor čestného prohlášení o splnění základní způsobilosti
7) Vzor dokladu o splnění technické kvalifikace
Dokumentací o zadávacím řízení jsou všechny dokumenty o zadávacím řízení v listinné nebo
elektronické podobě a výstupy z ústní komunikace, jejichž pořízení v průběhu zadávacího řízení,
popřípadě po jeho ukončení, vyžaduje ZZVZ, včetně úplného znění originálů nabídek všech
dodavatelů;
Profilem Zadavatele je elektronický nástroj, který umožňuje neomezený dálkový přístup a na
kterém Zadavatel uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám.

V případě, že jsou v rámci této veřejné zakázky a v rámci těchto zadávacích podmínek uváděny odkazy
na ZZVZ, jedná se o analogické použití ZZVZ. Pro toto zadávací řízení jsou rozhodné pouze podmínky
stanovené v této Výzvě a v jejích přílohách.
Práva a povinnosti či podmínky v této Výzvě neuvedené se řídí podpůrně ZZVZ a dalšími obecně
závaznými právními předpisy, pokud na ně Výzva výslovně odkazuje.
Závaznost požadavků Zadavatele
Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této Výzvy a v jejích přílohách vymezují závazné
požadavky Zadavatele na plnění veřejné zakázky. Tyto požadavky je dodavatel povinen plně a
bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky a ve své nabídce je akceptovat. Neakceptování
požadavků Zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci (s výjimkou formálních požadavků na
nabídku) či změny obchodních podmínek budou považovány za nesplnění podmínek s následkem
vyloučení dodavatele z další účasti v zadávacím řízení.
Je-li v této ZD či jejích přílohách definován přímo či nepřímo konkrétní výrobek, má se za to, že je tím
definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem srovnatelných
nebo lepších parametrů. Parametry pro srovnání se rozumí zejména parametry výkonnostní a funkční.
Dodavatel však musí doložit a prokázat, že jím navržené parametry jsou stejné nebo lepší než
parametry definované.
V případě, že zadávací podmínky veřejné zakázky přímo či nepřímo odkazují na určitého dodavatele,
výrobky, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení
původu, umožňuje Zadavatel nabídnout jiné rovnocenné řešení. Musí se jednat o rovnocennou
odchylku v požadované úrovni z hlediska kvality, bezpečnosti a použitelnosti. V nabídce musí na tuto
skutečnost účastník upozornit a prokázat, že jím navržené řešení je stejné nebo lepší.
V případě, že jsou předmětem veřejné zakázky i nabízené výrobky, musí tyto splňovat příslušná
ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Vysvětlení zadávací dokumentace
Dodavatel je oprávněn požadovat písemně po Zadavateli vysvětlení zadávacích podmínek. Písemná
žádost musí být Zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání
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nabídek. Písemná žádost o vysvětlení ZD se podává elektronicky v českém jazyce prostřednictvím
elektronického nástroje Tender arena, nebo prostřednictvím datové schránky Zadavatele dle čl. 1 této
zadávací dokumentace nebo na emailové adrese kontaktní osoby rovněž dle čl. 1 této ZD.
Přesné znění žádosti o vysvětlení ZD bez uvedení identifikace dodavatele, který žádal o vysvětlení ZD,
a vlastní vysvětlení ZD Zadavatel uveřejní stejným způsobem, jakým uveřejnil oznámení této Výzvy,
odešle nebo předá nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti o vysvětlení ZD. Pokud
Zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu
uvedenou v předchozí větě.
Vysvětlení zadávacích podmínek bude poskytnuto uveřejněním na profilu Zadavatele; veškerá další
sdělení vztahující se k zadávacímu řízení budou dodavatelům zasílány písemně prostřednictvím
elektronického nástroje Tender arena, či emailem nebo datovou schránkou na kontaktní adresy
sdělené Zadavateli v průběhu zadávacího řízení nebo které budou uvedeny ve veřejně přístupné
evidenci. Pokud zájemce požaduje kontakty pro zasílání korespondence v průběhu zadávacího řízení
změnit, musí změnu dohodnout písemně s kontaktní osobou dle čl. 1 této Výzvy.
Vysvětlení zadávacích podmínek může Zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti, a to rovněž
formou uveřejnění na profilu Zadavatele.
S ohledem na předmět plnění této veřejné zakázky neproběhne prohlídka místa plnění veřejné
zakázky.
Plnění prostřednictvím poddodavatele
Zadavatel požaduje, aby účastník ve své nabídce určil části veřejné zakázky, které hodlá plnit
prostřednictvím poddodavatelů, a jsou-li známi, aby uvedl identifikační údaje každého poddodavatele
včetně uvedení, kterou část veřejné zakázky bude plnit který z poddodavatelů.
Účastník splní tento požadavek Zadavatele předložením seznamu poddodavatelů, pokud jsou
účastníkovi zadávacího řízení známi včetně uvedení údaje, kterou část veřejné zakázky bude každý z
poddodavatelů plnit. Pokud dodavatel nebude poddodavatele využívat, uvede v čestném prohlášení,
že plnění provede výhradně sám bez poddodavatelů. Vzor seznamu poddodavatelů a čestného
prohlášení tvoří přílohu č. 4 této ZD.
Práva Zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje právo:
 dodatečně změnit nebo doplnit zadávací podmínky před uplynutí lhůty pro podání nabídek při
dodržení zásad dle § 6 ZZVZ;
 před rozhodnutím o výběru dodavatele ověřit informace a údaje deklarované účastníkem
v nabídce;
 nevracet účastníkům podané nabídky nebo jakékoli podklady poskytnuté v souvislosti
s nabídkou. Nabídky zůstávají u zadavatele jakou součást dokumentace o veřejné zakázce;
 neposkytovat náhradu nákladů, které účastník vynaloží na účast v zadávacím řízení na veřejnou
zakázku;
 vyžádat si originály či ověřené kopie dokladů prokazující splnění kvalifikačních předpokladů;
 ověřit či prověřit údaje uvedené jednotlivými účastníky v nabídkách, Zadavatel vyloučí
účastníka zadávacího řízení z dalšího hodnocení a posouzení jeho nabídky v případě, že
účastník uvede ve své nabídce nepravdivé údaje;
 při nesplnění podmínek tohoto zadávacího řízení si Zadavatel vyhrazuje právo nabídku
dodavatele nezahrnout do hodnocení a posouzení nabídek;
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3.

učinit oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení nebo oznámení o výběru dodavatele
uveřejněním na profilu zadavatele (v tomto případě se oznámení považují za doručená všem
účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění);
všechny nabídky odmítnout nebo toto výběrové řízení až do okamžiku uzavření smlouvy zrušit,
a to i bez udání důvodu, zejména za předpokladu, že nastanou skutečnosti, za kterých nelze po
zadavateli požadovat, aby v řízení pokračoval;
na upřesnění podmínek návrhu smlouvy v těch jejích částech – po vzájemné dohodě
s účastníkem, které nemají vliv na změnu zadávacích podmínek zakázky (v intencích analogicky
dle § 222 ZZVZ) vyjma těch částí smlouvy, které byly předmětem hodnocení při respektování
zásad dle § 6 ZZVZ.

CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Název veřejné zakázky:

„DODÁVKA HISTOLOGICKÉ ZALÉVACÍ STANICE“
Interní evidenční číslo VZ 22/620 ÚMG
Evidenční číslo zakázky na profilu Zadavatele v Tender areně: VZ0144506
Tato veřejná zakázka je veřejnou zakázkou malého rozsahu ve smyslu ustanovení § 27 a § 31 ZZVZ a
není v souladu s těmito ustanoveními zadávána podle ZZVZ.
Veřejná zakázka není dělena na části.
Kupní smlouva
Cílem zadávacího řízení je uzavření kupní smlouvy s vybraným dodavatelem, jehož nabídka bude
vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
Zadavatel stanovil smluvní podmínky pro realizaci veřejné zakázky formou textu závazného návrhu
kupní smlouvy. Text smlouvy tvoří přílohu č. 2 této Výzvy.
Pokud podává nabídku více dodavatelů společně, musí být v záhlaví smlouvy uvedeni všichni
dodavatelé, kteří podávají společnou nabídku.
Veškeré smluvní podmínky stanovené Zadavatelem v této ZD jsou stanoveny jako závazné a
obligatorní.
Údaje o uveřejnění zahájení zadávacího řízení
Zadávací řízení bylo zahájeno uveřejněním oznámení otevřené výzvy k podání nabídek a zadávací
dokumentace VZ na profilu Zadavatele https://www.profilyZadavatelu.cz/profil/ustmolgen/.
Místo plnění veřejné zakázky
Místem plnění veřejné zakázky je sídlo Zadavatele –Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4, budova F.
Doba plnění veřejné zakázky
Zahájení plnění veřejné zakázky předpokládá Zadavatel ode dne nabytí účinnosti příslušné smlouvy,
tj. ode dne uveřejnění kupní smlouvy v registru smluv.
V rámci zadávacího řízení má dojít k uzavření kupní smlouvy s dodavatelem, který v rámci tohoto
zadávacího řízení nabídne nejvýhodnější nabídku, přičemž předmět plnění musí být dodán bez vad a
nedodělků nejpozději do 35 kalendářních dnů (týdnů) ode dne nabytí účinnosti smlouvy, tzn. ode dne
jejího uveřejnění v registru smluv.
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Klasifikace předmětu veřejné zakázky a předpokládaná hodnota
Zadavatel níže specifikuje předmět veřejné zakázky dle klasifikace číselníku Common Procurement
Vocabulary:
51430000
Instalace a montáž laboratorních přístrojů a zařízení
51430000-5
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky zadávané v tomto zadávacím řízení je 1 940 000 Kč bez DPH
(slovy jeden milion devět set čtyřicet tisíc Korun českých bez daně z přidané hodnoty).
Zadavatel zároveň stanoví předpokládanou hodnotu veřejné zakázky jako nejvýše přípustnou a
maximální cenu pro předmět plnění veřejné zakázky a jako maximální a nepřekročitelnou pro
nabídkové ceny účastníků zadávacího řízení.
Nabídková cena bude obsahovat rovněž veškeré náklady (přepravné, pojistné, zaškolení obsluhy,
záruka za jakost apod.) nutné pro veškeré činnosti spojené s provedením, předáním a převzetím
předmětu (plnění) veřejné zakázky.
Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky
Cílem zadávacího řízení je uzavření kupní smlouvy, která upraví podmínky plnění veřejné zakázky, blíže
specifikovaného níže v tomto článku Výzvy a v závazném vzoru kupní smlouvy, která tvoří přílohu č. 2
této Výzvy.
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a instalace níže definovaného vybavení histologické
zalévací stanice pro histologickou laboratoř zadavatele, které bude použito pro vědecké účely v oblasti
základního, translačního a/nebo aplikovaného výzkumu. S ohledem na nutnost zajištění kompatibility
a integrity celé histologické zalévací stanice a komplementárnosti dodávaných přístrojů, není předmět
plnění rozdělen na části. Jednotlivá poptávaná zařízení musí být kompatibilní navzájem a musí pracovat
komplementárně. Součástí dodávky je zaškolení obsluhy, poskytnutí záručního servisu a garance
pozáručního servisu a dostupnosti náhradních dílů.
Zadavatel nepřipouští nabídku použitých či repasovaných přístrojů, a to ať už jako celku, či jednotlivých
částí.
Předmět plnění veřejné zakázky je dodávka a instalace nových, nerepasovaných, dosud neužívaných
položek histologické zalévací stanice:
I.
1 kusu tkáňového procesoru včetně UPS záložního zdroje pro dehydrataci izolovaných
vzorků tkání a jeho penetraci voskem (dále též jen „tkáňový procesor“)
II.
1 kusu zalévací linky (sada pro rychlé, přesné zalévání tkáňových vzorků do parafínu a
ochlazení bločků) – dále též jen „zalévací linka“
(dále též jen dohromady komponenty I. a II. jako „předmět plnění“).
Zadavatel vyžaduje vzhledem k technické provázanosti jednotlivých komponent, aby dodavatel byl
schopen dodat oba dva požadované komponenty (I. a II.) předmětu plnění. Nabídnutí pouze jednoho
komponentu předmětu plnění a nikoliv obou, bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek
s následkem vyloučení daného účastníka z účasti v zadávacím řízení.
Zadavatel požaduje, aby celý systém předmětu plnění, tedy histologické zalévací stanice, skládající se
z tkáňového procesoru a zalévací linky, byl v souladu s platnou legislativou České republiky.
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Jednotlivé komponenty musí splňovat v tomto článku zadávací dokumentace uvedené minimální
technické parametry a požadavky:
I. : tkáňový procesor včetně UPS záložního zdroje pro dehydrataci izolovaných vzorků tkání a jeho
penetraci voskem („tkáňový procesor“)
1.1

Přečerpávací tkáňový procesor je určen k odvodnění histologických vzorků

1.2

Uzavřený systém s použitím vakua, který umožňuje výrazné zkrácení časů jednotlivých programů.

1.3

Kapacita zpracování až 400 vzorků/1 cyklus.

1.4

2 na sobě nezávislé retorty s kapacitou každé min. 200 vzorků

1.5

Automatické napouštění a vypouštění všech nádob v přístroji, tedy jak reagencií, tak parafínu. Není
třeba fyzicky přelévat tekutiny z a do kanystrů (minimalizovaný kontakt obsluhy s chemií).

1.6

Bezpečnost vzorků v případě výpadku energie. Systém, který umožní, aby se do retorty načerpala taková
chemie, která odpovídá aktuálně nejbezpečnějšímu prostředí pro vzorky a nedošlo k jejich poškození
nebo vysušení.

1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19

Minimálně 4 zásobní parafínové nádržky o objemu každé min. 3,8l
Pracovní objem obou retort max. 4l
Přístroj má vyhřívaná víka retort
USB rozhraní (min. 3 porty) pro přenos dat a pro upgrade softwaru
Systém automatické rotace alkoholu a ostatních reagencií
Systém umožňuje měření koncentrace prvního alkoholu v řadě
Systém umožňuje možnost použití parafinových granulí
Je volitelný rozsah teploty parafínu
Ovládání pomocí dotykového na displeje.
Systém má program čištění retort
Ochrana před výpary, 1 filtr s aktivním uhlím
Intuitivní ovládání, dotykový displej
Součástí přístroje je skener čarových a qr kódů (podle barvy klipsny na koši umí spustit předem
definovaný program)

1.20
1.21
1.22

Systém řízení reagencií – správa optimalizace využití, monitorování stavu spotřeby apod.
Ovládací software v anglickém jazyce
Možnost vzdáleného přístupu

II.: zalévací linka pro komfortní, rychlé a přesné zalévání tkáňových vzorků do parafínu („zalévací
linka“)
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

Zalévací linka je určena pro rychlé a přesné zalévání tkáňových vzorků do parafínu; jedná se o
modulární linku, předehřívání, dávkování a chlazení vzorků v jedné řadě
Zalévací modul:
Zalévací linka je tvořena dvěma moduly (jednotkami)
Rozměr šířky zalévací linky (chladící a zalévací modul) je max. 960 mm
Nastavení teploty pracovní plochy v rozsahu: 50 – 70°C, v přírůstcích po 1°C
Zásobník parafínu na min.: 4 L
Předehřívací zásobník na min.: 100 kazet
Možnost plynulé regulace toku parafínu, odtok bez čerpadla samospádem
Možnost použití parafinových granulí
Vyhřívaný držák pinzet přístupný z obou stran
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2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18

Vyhřívaná plocha s integrovaným chladným místem se systémem vypouštění parafínu
Vyjmutelné sběrné vaničky na parafín
LED osvětlení pracovní plochy
Programovatelný začátek a konec pracovní doby a pracovních dnů
Systém umožňuje chybové hlášení provozního stavu
Snadné a intuitivní ovládání, LCD displej, snadná údržba
Chladící modul:
Provozní teplota chladící desky: - 6°C
Chladící deska je kompatibilní se zalévacím modulem
Kapacita chladící desky na minimálně 60 kazet

Součástí předmětu plnění je dále poskytnutí záruky a záručního servisu v délce minimálně 24 měsíců
na všechny díly předmětu plnění. Bližší podmínky jsou uvedeny v obchodních podmínkách – návrhu
kupní smlouvy. Zadavatel dále požaduje garanci placeného autorizovaného pozáručního servisu
předmětu plnění a dostupnosti náhradních dílů po dobu nejméně 48 měsíců ode dne skončení záruční
doby.
Zadavatel dále požaduje zajištění servisní podpory (telefonické či online), s nástupem servisního
technika do 48 hodin od nahlášení vady. Bližší podmínky požadované záruky jsou v podrobnostech
upraveny v závazném vzoru kupní smlouvy tvořící přílohu č. 2 této Výzvy.
Předmětem plnění je také dodávka do místa plnění zakázky a řádná instalace a uvedení dodávaného
předmětu plnění do provozu, v souladu s požadavky Zadavatele.
Dodavatel musí zajistit zaškolení pracovníků Zadavatele k obsluze dodávaného předmětu plnění, a to
v místě plnění v nezbytném rozsahu kvalifikovaným pracovníkem dodavatele v českém jazyce.
Zařízení musí splňovat veškeré nároky vycházející z technických a bezpečnostních norem platných v ČR
pro tento typ.
Součástí předmětu plnění této veřejné zakázky je mimo jiné dále také:
• dodání předmětu plnění na místo plnění, jeho vykládka a instalace předmětu plnění v místě
plnění do prostor určených Zadavatelem,
• Dodání a instalace software užitého v sytému a možnost bezplatného stažení a instalace
aktualizací či upgradů software či firmware užitého v sytému v okamžiku jejich uvolnění na trh
po dobu záruk a softwarová podpora v průběhu záruční doby,
• předání veškeré dokumentace, včetně návodu v českém nebo anglickém jazyce, pokud není v
této zadávací dokumentaci nebo kupní smlouvě stanoveno jinak,
• záruka za jakost na předmět plnění a zajištění bezplatného záručního servisu předmětu plnění
po dobu minimálně 24 měsíců od řádného dodání,
• proškolení pracovníků,
• garance dostupnosti placeného pozáručního servisu a náhradních dílů po dobu minimálně 48
měsíců ode dne skončení záruční doby, včetně zabezpečení pohotovosti dodavatele pro
odstranění závady ve lhůtách stanovených v obchodních podmínkách - návrhu kupní smlouvy
a vedení evidence servisních zásahů a evidence nastavení všech komponent v provozním a
servisním deníku.
Vedle obecného popisu u předmětu plnění uvádí Zadavatel v příloze č. 3 této Výzvy rovněž technické
podmínky na předmět plnění formou absolutních (minimálních) technických požadavků. Nesplnění
některého z těchto absolutních (minimálních) technických požadavků bude znamenat vyloučení
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účastníka zadávacího řízení. Splnění těchto podmínek bude také vyžadováno Zadavatelem v rámci
akceptace plnění.
Pro účely posouzení podaných nabídek jsou účastníci zadávacího řízení povinni vyplnit Zadavatelem
stanovenou tabulku v příloze č. 3 této Výzvy.
Další případné minimální funkční a technické požadavky na předmět plnění veřejné zakázky jsou
uvedeny v příslušném návrhu kupní smlouvy, včetně jejích příloh, který tvoří přílohu č. 2 této Výzvy.

4.

PODMÍNKY PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Součinnost při finanční kontrole
Účastníci musí vzít na vědomí, že podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, bude vybraný dodavatel při plnění veřejné zakázky
osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Tato povinnost se týká rovněž těch částí
nabídek, smlouvy a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních
předpisů (např. jako obchodní tajemství, utajované informace) za předpokladu, že budou splněny
požadavky kladené právními předpisy [např. zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole, ve znění pozdějších
předpisů (kontrolní řád)]. Účastníci berou na vědomí, že obdobnou povinností bude vybraný dodavatel
povinen smluvně zavázat také své poddodavatele. Povinnost dle tohoto odstavce trvá po dobu 10 let
ode dne nabytí účinnosti smlouvy.
Financování projektu a možnost odstoupení Zadavatele od kupní smlouvy
Účastníci musí vzít na vědomí, že předmět plnění veřejné zakázky může být částečně financován
z účelové dotace zřizovatele Zadavatele a Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení, pokud neobdrží
dotaci, z níž by měla být tato veřejná zakázka zcela nebo částečně uhrazena.

4.3 Obecně závazné podmínky plnění
Účastník je povinen se před podáním nabídky seznámit se se všemi obecně závaznými právními
předpisy a platnými normami, které se vztahují k předmětu plnění veřejné zakázky. Účastník je
odpovědný za to, že veřejná zakázka bude plněna v souladu se všemi obecně závaznými právními
předpisy a platnými normami, které se vztahují k předmětu plnění veřejné zakázky.

5.

POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny
Celková nabídková cena bude v nabídce stanovena jako nejvýše přípustná částka za plnění veřejné
zakázky, včetně všech poplatků, nákladů na balné, dopravu a skladné, instalaci a zaškolení,
souvisejících dodávek a služeb a veškerých dalších nákladů s plněním veřejné zakázky souvisejících.
V nabídkové ceně musí být zahrnuty veškeré náklady spojené s plněním veřejné zakázky, a to i případné
zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů až do doby ukončení plnění předmětu
veřejné zakázky.

Zadavatel požaduje, aby účastníci stanovili celkovou cenu za předmět plnění veřejné zakázky v Krycím
listě nabídky.
Nabídková cena musí být stanovena jako pevná částka a její vyčíslení musí být uvedeno jednou částkou,
nikoliv s uvedením peněžního rozpětí. Nabídková cena zároveň nesmí být stanovena procentem či
jiným poměrem nebo výpočtem k výši jiných částek. Nabídková cena musí být garantována jako nejvýše
přípustná po celou dobu realizace veřejné zakázky.
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Veškeré ceny budou uvedeny v českých korunách ve skladbě bez DPH, výše DPH a cena vč. DPH. DPH
bude vyčíslena v zákonné výši ke dni podání nabídky. Za správnost stanovené sazby DPH nese
odpovědnost účastník zadávacího řízení.
Účastníci z Evropské unie a třetích zemí, kteří nejsou v ČR plátci DPH, nemusí v nabídce vyčíslovat výši
DPH, ale jsou povinni uvést v Krycím listě nabídky důvody nevyčíslení DPH v jejich nabídce.
Zadavatel stanovil jako maximální a nejvýše přípustnou nabídkovou cenu za předmět plnění veřejné
zakázky částku 1 940 000,- Kč bez DPH. Bude-li nabídková cena za předmět plnění uvedená v Krycím
listě nabídky přesahovat tuto částku, bude to považováno za nesplnění zadávacích podmínek
s následkem vyloučení účastníka z další účasti na zadávacím řízení.
Zadavatel požaduje, aby účastníci v nabídce, konkrétně v Krycím listě nabídky, stanovili celkovou
nabídkovou cenu za předmět plnění veřejné zakázky. Celková nabídková cena musí být účastníkem
stanovena jakou součet celkové výše nabídkové ceny za dodávku dílčích komponent předmětu plnění:
I.

II.

Tkáňový
procesor
Zalévací linka

1 kus přečerpávacího tkáňového procesoru včetně UPS záložního zdroje

Sada pro rychlé, přesné zalévání tkáňových vzorků do parafínu a ochlazení bločků

Zadavatel dále požaduje, aby účastníci v nabídce, konkrétně v tabulce „Výše nabídkové ceny“ - příloha
č. 7 ZD - stanovili cenu za každý komponent tvořící předmět plnění, tedy za komponenty I. a II.
Zadavatel současně požaduje, aby příslušné jednotlivé ceny či jejich součty uvedené účastníkem
v Krycím listě, tabulce Výše nabídkové ceny, jakož i v doplněné kupní smlouvě byly shodné.
Podmínky, při nichž je možné překročit výši nabídkové ceny
Zadavatel definuje následující podmínky, při jejichž splnění je možné překročit výši nabídkové ceny:
Pokud v průběhu plnění dojde ke zvýšení sazeb DPH. Rozhodným dnem pro případné zvýšení
nabídkové ceny z důvodu změny DPH je den uskutečnění zdanitelného plnění.
Platební podmínky
Podrobná specifikace platebních podmínek je uvedena v návrhu kupní smlouvy, který tvoří přílohu č. 2
této ZD.

6.

SMLUVNÍ A OBCHODNÍ PODMÍNKY

Smluvní podmínky v návrhu kupní smlouvy
Zadavatel stanovil obchodní podmínky pro realizaci veřejné zakázky formou textu návrhu kupní
smlouvy, která tvoří přílohu č. 2 této ZD. Účastník vyplní v textu údaje, které jsou určeny k vyplnění
(jsou označeny nevyplněnými šedě podbarvenými a zvýrazněnými místy). V případě, že účastník vyplní,
změní či jinak upraví návrh smlouvy, než jak je umožněno Zadavatelem, bude nabídka účastníka
vyřazena a účastník bude vyloučen z další účasti v zadávacím řízení.
Pokud podává nabídku více dodavatelů společně, musí být v záhlaví smlouvy uvedeni všichni
dodavatelé, kteří podávají společnou nabídku a předložená smlouva musí být podepsána všemi
dodavateli, případně oprávněnou osobou všech dodavatelů, kteří podávají společnou nabídku,
v souladu se způsobem zastupování právnické či fyzické osoby.
Veškeré smluvní, obchodní a platební podmínky stanovené Zadavatelem v zadávacích podmínkách jsou
stanoveny jako závazné a obligatorní.

7.

POŽADAVKY ZADAVATELE NA KVALIFIKACI A PODMÍNKY JEJÍHO SPLNĚNÍ
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Účastník je povinen splnit a prokázat kvalifikaci v souladu s požadavky a v rozsahu dále stanoveném
Zadavatelem.
Zadavatel požaduje splnění základní a profesní způsobilosti a také technické kvalifikace v dále
uvedeném rozsahu. Účastník je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek.
Základní způsobilost (analogicky dle § 74 ZZVZ)
Základní způsobilost splňuje dodavatel, který
a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně
odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny nebo trestný
čin účasti na organizované zločinecké skupině, trestný čin obchodování s lidmi, trestný čin
podvodu, úvěrového podvodu, dotačního podvodu, podílnictví, podílnictví z nedbalosti,
legalizace výnosů z trestné činnosti, legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti, trestný čin
zneužití informace a postavení v obchodním styku, sjednání výhody při zadání veřejné zakázky,
při veřejné soutěži a veřejné dražbě, pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži,
pletichy při veřejné dražbě, poškození finančních zájmů Evropské unie, trestné činy obecně
nebezpečné, trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci, trestné
činu proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby, trestné činy úředních osob,
úplatkářství a jiná rušení činnosti orgánu veřejné moci, nebo obdobný trestný čin podle právního
řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží; jde-li o právnickou osobu,
musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak každý člen statutárního orgánu, a jeli statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba,
musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak každý člen statutárního orgánu
této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu ve statutárním orgánu
dodavatele; účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí
tuto podmínku splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu; účastní-li se
zadávacího řízení pobočka závodu české právnické osoby, musí tuto podmínku splňovat tato
právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby, osoba zastupující tuto
právnickou osobu ve statutárním orgánu dodavatele a vedoucí pobočky závodu;
b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek;
c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále
na veřejné zdravotní pojištění;
d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo penále
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;
e) není v likvidaci, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla nařízena
nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu
země sídla dodavatele.
Profesní způsobilost (analogicky dle § 77 odst. 1 ZZVZ):
Profesní způsobilost splňuje dodavatel, který disponuje výpisem z obchodního rejstříku nebo jiné
obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.
Technická kvalifikace (analogicky dle § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ):
Technickou kvalifikaci splňuje dodavatel, který:
 realizoval v posledních 3 letech před zahájením zadávacího řízení minimálně 1 významnou
dodávku. Za významnou dodávku je považována dodávka, kterou dodavatel realizoval
(dokončil, tj. předal objednateli bez nevypořádaných reklamací) pro jednoho veřejného
zadavatele nebo jinou osobu, která spočívala v dodávce obdobného nebo stejného předmětu
plnění jako je předmět této veřejné zakázky, tj. tkáňového procesoru k odvodnění
histologických vzorků a u které byl rozsah finančních prostředků vynaložených objednatelem v
souvislosti s realizací plnění minimálně ve výši 500 000,- Kč bez DPH.
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Prokázání splnění kvalifikace
Dodavatel prokáže splnění výše uvedené základní a profesní způsobilosti předložením:
 pro prokázání základní způsobilosti:
a) Dodavatel prokáže splnění výše uvedené základní způsobilosti ke dni podání nabídky
předložením čestného prohlášení, jehož vzor tvoří přílohu č. 5 této Výzvy. Čestné prohlášení
musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat za dodavatele. Z obsahu čestného prohlášení
musí být zřejmé, že dodavatel splňuje příslušnou základní způsobilost požadovanou
Zadavatelem.
 pro prokázání profesní způsobilosti:
b) výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, případně
obdobný doklad podle právního řádu státu, ve kterém se tento doklad vydává,
 pro prokázání technické způsobilosti:
c) seznam významných dodávek realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech přede
zahájením zadávacího řízení včetně uvedení stručného popisu plnění, ceny, doby jejich
poskytnutí a uvedení identifikace objednatele. Dodavatel je oprávněn namísto seznamu
významných dodávek předložit smlouvu s objednatelem a doklad o uskutečnění plnění
dodavatelem (vzor seznamu tvoří přílohu č. 6 této zadávací dokumentace).
Forma splnění kvalifikace
Veškeré doklady prokazující splnění kvalifikace mohou být předloženy v prostých kopiích.
Doklady prokazující základní způsobilost a profesní způsobilost (výpis z obchodního rejstříku) musí
prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době (tzn. ne starší) 3 měsíců přede
dnem podání nabídky.
Povinnost předložit doklad může dodavatel splnit odkazem na odpovídající informace vedené
v informačním systému veřejné správy nebo v obdobném systému vedeném v jiném členském státu,
který umožňuje neomezený dálkový přístup. Takový odkaz musí obsahovat internetovou adresu a
údaje pro přihlášení a vyhledání požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné (analogicky dle
§ 45 odst. 4 ZZVZ).
Zadavatel je oprávněn před uzavřením smlouvy požadovat od vybraného dodavatele předložení
originálů nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Zadavatel je ve vztahu
k základní způsobilosti oprávněn vyžádat si od dodavatele další dokumenty prokazující splnění základní
způsobilosti, a to
• výpis z evidence Rejstříku trestů dodavatele a dalších osob, které jsou uvedené v čl. 7.1 písm.
a) [k prokázání kvalifikace dle článku 7.1 písm. a)],
• potvrzení příslušného finančního úřadu [k prokázání kvalifikace dle článku 7.1 písm. b)],
• potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení [k prokázání kvalifikace dle článku
7.1 písm. d)],
či doklady obdobnými podle právního řádu státu, ve kterém se tento doklad vydává.
Splnění kvalifikačních předpokladů lze prokázat i pomocí elektronických prostředků, pokud je to
vzhledem k povaze příslušných kvalifikačních předpokladů možné.
Veškeré doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá dodavatel v českém jazyce, případně
v původním jazyce spolu s připojeným překladem do českého jazyka. Doklad ve slovenském jazyce a
doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu.
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7.5.1 Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob
Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění technické kvalifikace požadované zadavatelem v
plném je oprávněn splnění technické kvalifikace i v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím jiných
osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:
a)
b)
c)
d)

doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ jinou osobou,
doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ jinou osobou,
písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo
k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění
veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

7.5.2 Prokázání kvalifikace pokud podává nabídku více osob společně
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 základní způsobilosti
dle § 74 ZZVZ a profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 ZZVZ v plném rozsahu a samostatně.
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 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.
7.5.3 Prokazování kvalifikace pomocí výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
Dodavatel může při prokazování své kvalifikace předložit Zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných
dodavatelů, a to ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace, přičemž tento výpis nahrazuje prokázání
splnění:
a) základní způsobilosti analogicky podle § 74 ZZVZ, a
b) profesní způsobilosti analogicky podle § 77 ZZVZ v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze
seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti.
Zadavatel přijme výpis ze seznamu, pokud k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění
kvalifikace, není výpis ze seznamu starší než 3 měsíce.
Stejně jako výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů může dodavatel prokázat kvalifikaci
osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou
výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.
7.5.4 Prokazování kvalifikace získané v zahraničí
V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního řádu
země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném Zadavatelem.
Pokud ZZVZ nebo Zadavatel vyžaduje předložení dokladu podle právního řádu České republiky, může
dodavatel předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, ve kterém se tento doklad vydává;
tento doklad se předkládá s překladem do českého jazyka. Doklad ve slovenském jazyce a doklad o
vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu. Pokud se podle příslušného právního řádu
požadovaný doklad nevydává, může být nahrazen čestným prohlášením.
7.5.5 Postup Zadavatele při posouzení kvalifikace
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Zadavatel může požadovat po dodavateli, aby písemně objasnil předložené informace či doklady nebo
předložil další informace či doklady prokazující splnění kvalifikace. Dodavatel je povinen splnit tuto
povinnost v přiměřené lhůtě stanovené Zadavatelem. Zadavatel může tuto žádost učinit opakovaně.
V případě takovéhoto postupu mohou skutečnosti rozhodné pro posouzení splnění podmínek účasti
nastat i po uplynutí lhůty pro podání nabídek.
Změna kvalifikace a důsledek nesplnění kvalifikace
Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení ke změně
kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je účastník zadávacího řízení povinen tuto změnu Zadavateli
oznámit nejpozději do 5 pracovních dnů a do 10 pracovních dnů předložit nové doklady nebo
prohlášení o kvalifikaci.
Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo nesplní povinnost informovat
Zadavatele o změně své kvalifikace, bude Zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

8.

PODMÍNKY A POŽADAVKY NA FORMU, ČLENĚNÍ A ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ A PODÁNÍ NABÍDKY

Požadavek na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky
•
Každý účastník může podat v zadávacím řízení pouze 1 nabídku. Dodavatel, který podal nabídku
v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž
zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.
•
Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který podal více nabídek samostatně nebo společně
s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobu, jejímž prostřednictvím jiný účastník
zadávacího řízení v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.
•
Zadavatel upozorňuje, že s ohledem na technické možnosti nástroje Tender arena nesmí nabídka
v elektronické podobě přesáhnout velikost 200 MB, z čehož maximálně 100 MB dokumenty k
prokázání kvalifikace a maximálně 100 MB ostatní dokumenty nabídky. Nabídka musí být
zpracována prostřednictvím akceptovatelných formátů souborů, tj. Microsoft Office (Word,
Excel), Open Office, PDF, JPEG, GIF, nebo PNG. Hodnoty nabídkových cen dle specifikace uvedené
v této zadávací dokumentaci, budou účastníkem zadávacího řízení předloženy rovněž formou
vepsání do nabídkového formuláře, který bude zobrazen při podání nabídky v elektronické
podobě. Tím není dotčena povinnost předložit součástí nabídky ostatní dokumenty obsahující
nabídkovou cenu.
•

Zadavatel dále uvádí podrobné informace k podání nabídky v elektronické podobě:
a) Pro podání nabídky bude použit certifikovaný elektronický nástroj eGORDION v. 3.3 - Tender
arena, (dále jen „Tender arena“) dostupný na internetové adrese www.tenderarena.cz, kde
je rovněž dostupný podrobný návod na jeho použití a kontakty na uživatelskou podporu.
b) Dodavatel musí pro podání nabídky v elektronické podobě disponovat osobním počítačem,
s minimálně následujícím výkonem: frekvence CPU 1 GHz, operační paměť 1024 MB, pevný
disk 20 GB; být připojen k síti Internet, a to s minimální rychlostí připojení 2 Mbps
(DOWNLOAD) / 512 Kbps (UPLOAD); mít v počítači nainstalovaný internetový prohlížeč
(Microsoft Internet Explorer verze 9.0 nebo vyšší, Mozilla Firefox verze 30.0 a vyšší), který
má povolen Java Script a má nainstalovaný SW Java verze 1.8 a vyšší.
c) Dodavatel musí být pro možnost podání nabídky v elektronické podobě registrován jako
dodavatel v elektronickém nástroji Tender arena (odkaz „registrace dodavatele“ na webové
stránce www.tenderarena.cz) a uživatel dodavatele musí pro podání nabídky disponovat rolí
„účastník zakázky“. Vyřízení registrace by nemělo přesáhnout dobu 48 hodin (v pracovní dny)
po doložení všech požadovaných dokladů a není zpoplatněna.
d) Pokud je v této ZD uveden požadavek na podepsání konkrétních dokumentů při současném
nepřipuštění nahrazení tohoto dokumentu jeho prostou kopií, musejí být tyto jednotlivé
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dokumenty tvořící nabídku, u nichž je jejich podepsání osobou oprávněnou zastupovat
dodavatele, opatřeny elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu dle
zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění
pozdějších předpisů.
e) Zadavatel nenese odpovědnost za technické podmínky na straně dodavatele. Zadavatel
doporučuje dodavatelům zohlednit zejména rychlost jejich připojení k internetu při podávání
nabídky tak, aby byla podána ve lhůtě pro podání nabídek (podáním nabídky se rozumí finální
odeslání nabídky do Tender areny po nahrání všech požadovaných příloh).
•
•

•

•
•

•

Nabídka musí obsahovat řádně vyplněný návrh kupní smlouvy (doplněný o vyznačená místa).
Nabídka včetně veškerých dokumentů a příloh bude zpracována v českém jazyce, není-li dále
stanoveno jinak. Katalogové listy a technická specifikace předmětu plnění mohou být vyhotoveny
také v anglickém jazyce; příloha č. 3 ZD – Tabulka technických parametrů musí být vyplněna
v českém jazyce.
Pokud účastník jako součást nabídky bude předkládat dokumenty i v jiném než českém jazyce
(s výjimkou katalogových listů a technické specifikace viz výše), musí s nimi přiložit jejich překlad
do českého jazyka (to neplatí v případě dokumentů ve slovenském jazyce, dokladů o vzdělání v
latinském jazyce a parametrů technické specifikace v anglickém jazyce). V případě pochybností o
předloženém překladu je Zadavatel oprávněn žádat předložení úředně ověřeného překladu
dokladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků. Účastník
může k nabídce přiložit prospekty a obdobné materiály sloužící pro informaci Zadavatele, které
nejsou povinnými doklady přikládanými k nabídce, a to i v jiném než českém jazyce – a to jazyce
slovenském nebo anglickém.
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit a prověřit údaje uvedené jednotlivými účastníky v nabídkách.
Zadavatel vyloučí účastníka ze zadávacího řízení v případě, že účastník uvede ve své nabídce
nepravdivé údaje.
Součástí nabídky bude rovněž vyplněný Krycí list nabídky, ve kterém budou uvedeny identifikační
údaje účastníka, zejména: obchodní firma nebo název, sídlo, právní forma, jde-li o právnickou
osobu, a obchodní firma nebo jméno nebo jména a příjmení, jde-li o fyzickou osobu, dále též
identifikační číslo, je-li účastníku přiděleno; kontaktní adresa pro písemný styk mezi účastníkem a
Zadavatelem. Pokud podává nabídku více účastníků společně (společná nabídka), uvedou v
nabídce kromě kontaktní adresy dle předchozí věty též osobu, která bude zmocněna zastupovat
tyto účastníky při styku se Zadavatelem v průběhu zadávacího řízení.
Bude-li účastník zadávacího řízení dokumenty v nabídce či nabídku samotnou podepisovat, musí
být podepsány účastníkem, resp. statutárním orgánem účastníka nebo osobou zmocněnou
statutárním orgánem účastníka k zastupování účastníka; v takovém případě přiloží účastník
v nabídce originál písemné plné moci či jiného platného písemného pověřovacího dokumentu.

Požadované členění – pořadí obsahu nabídky
Nabídka bude seřazena do po sobě jdoucích níže uvedených oddílů:
a) vyplněný Krycí list nabídky (příloha č. 1 ZD);
b) smlouva, podává-li společnou nabídku více dodavatelů (dle bodu 7.5.2 této ZD);
c) vyplněný návrh kupní smlouvy (příloha č. 2 ZD);
d) vyplněnou přílohu č. 3 ZD – Tabulka technických parametrů,
e) vyplněnou přílohu č. 4 ZD – Seznam poddodavatelů nebo čestné prohlášení
f) vyplněnou přílohu č. 6 ZD – Vzor dokladu o splnění technické kvalifikace
g) vyplněnou přílohu č. 7 ZD – Výše nabídkové ceny
h) dokumenty k prokázání kvalifikace – viz čl. 7.4 této ZD;
i) další povinné dokumenty, listiny a prohlášení požadované Zadavatelem v této ZD
j) další nepovinné dokumenty a listiny dle uvážení účastníka zadávacího řízení.
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Způsob podání nabídky
Nabídka se podává výlučně v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje Tender
arena na internetové adrese:
https://www.profilyZadavatelu.cz/profil/ustmolgen/
v sekci příslušné zakázky „Dodávka histologické zalévací stanice“
ID zakázky: VZ0144506
Pokud nebude nabídka Zadavateli doručena ve lhůtě nebo způsobem stanoveným v zadávací
dokumentaci, nepovažuje se za podanou a v průběhu zadávacího řízení se k ní nepřihlíží.
Za rozhodné datum se při doručení prostřednictvím elektronického nástroje považuje okamžik přijetí
datové zprávy na elektronickou adresu adresáta datové zprávy v elektronickém nástroji.
Varianty nabídky
Zadavatel varianty nabídky vylučuje.
Lhůta pro podání nabídky
Všechny nabídky musí být doručeny Zadavateli do skončení lhůty pro podání nabídek,
tj. do pondělí 8. 8. 2022 do 09:00 hod. místního času Zadavatele.

9.

PODMÍNKY PRO OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI

10.

HODNOCENÍ NABÍDEK

Zadavatel nabídky v elektronické podobě otevře (zpřístupní jejich obsah) po uplynutí lhůty pro podání
nabídek. Otevírání nabídek je z důvodu umožnění příjmu nabídek pouze v elektronické podobě
neveřejné.

Nabídky účastníků budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti.
Kritéria a postup hodnocení
Ekonomická výhodnost bude hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny.
Hodnocení nabídek bude provedeno členy hodnotící komise jmenované Zadavatelem.

Zadavatel si vyhrazuje právo předat nabídky nezávislým odborníkům, kteří vypracují pro hodnotící
komisi podpůrné posudky a zprávy.
Požadavky na předložení informací dodavateli k hodnotícímu kritériu
Účastníci předloží ve svých nabídkách k hodnotícímu kritériu následující údaj, který bude sloužit
Zadavateli pro posouzení nabídek:
hodnotící kritérium: číselné kritérium – váha 100%
Vyplněný „Krycí list nabídky“ s výší celkové nabídkové ceny za dodávku celého předmětu plnění v
členění požadovaném Zadavatelem.
Způsob hodnocení nabídek
Zadavatel bude hodnotit celkovou výši nabídkové ceny dodávky v Kč bez DPH nabídnutou účastníkem.
Celková výše nabídkové ceny rozhodná pro hodnocení nabídek bude uvedena v Krycím listě nabídky.
Maximálně přípustná nabídková cena činí částku 1 940 000,- Kč bez DPH.
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Celková výše nabídkové ceny bez DPH bude hodnocena podle její absolutní výše v korunách českých a
dle této bude stanoveno pořadí nabídek. Zadavatel stanoví pořadí nabídek podle výše nabídkových cen
bez DPH od nejnižší po nejvyšší.
V případě, že účastník v krycím listě nabídky, který je podkladem pro hodnocení, uvede vyšší hodnotu,
než je uvedena jako maximální a nejvýše přípustná, nebo uvede nulovou hodnotu, bude toto
považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení účastníka z další účasti na
zadávacím řízení.
Účastník zadávacího řízení není oprávněn podmínit jím navrhované údaje, které jsou předmětem
hodnocení, další podmínkou. Podmínění nebo uvedení několika rozdílných hodnot je důvodem pro
vyřazení nabídky a vyloučení účastníka ze zadávacího řízení. Obdobně bude Zadavatel postupovat
v případě, že dojde k uvedení hodnoty, která je předmětem hodnocení, v jiné formě a měně, než
Zadavatel stanovil.

11.

KOMUNIKACE V PRŮBĚHU ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Zadavatel bude během zadávacího řízení s dodavateli komunikovat analogicky v souladu s § 211 ZZVZ.
Zadavatel nebude odpovídat na dotazy podané jiným způsobem než v elektronické podobě, tedy na
písemné dotazy podané např. osobně na sekretariátu Zadavatele nebo zaslané jinými než
elektronickými prostředky. Zadavatel dále nebude poskytovat vysvětlení na telefonické dotazy.

Pro komunikaci v elektronické nástroji Tender arena musí být dodavatel v tomto elektronickém nástroji
registrován jako dodavatel (odkaz „registrace dodavatele“ na webové stránce www.tenderarena.cz) a
uživatel dodavatele musí pro podání nabídky disponovat rolí „účastník zakázky“. Vyřízení registrace
trvá max. 48 hodin (v pracovní dny) po doložení všech požadovaných dokladů a není zpoplatněna.
Zadavatel zdůrazňuje, že uplatňuje i v tomto zadávacím řízení analogicky postup dle § 211 odst. 6 ZZVZ,
tedy, že při komunikaci uskutečňované prostřednictvím datové schránky je dokument doručen již
dodáním do datové schránky adresáta. Prostřednictvím datové schránky nelze podat nabídku.
Zadavatel dále zdůrazňuje, že v souladu s § 4 odst. 1 vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení
podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání
veřejných zakázek a certifikátu shody, ve znění pozdějších předpisů, při komunikaci uskutečňované
prostřednictvím elektronického nástroje je dokument doručen již okamžikem přijetí datové zprávy na
elektronickou adresu adresáta či adresátů datové zprávy v elektronickém nástroji.

12.

POSOUZENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK ÚČASTI V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ

Po hodnocení nabídek posoudí Zadavatel, respektive jím stanovená komise, zda nabídka vybraného
účastníka splňuje podmínky účasti v zadávacím řízení.

Zadavatel může pro účely zajištění řádného průběhu zadávacího řízení požadovat, aby účastník
zadávacího řízení v přiměřené lhůtě objasnil předložené údaje, doklady, vzorky nebo modely nebo
doplnil další nebo chybějící údaje, doklady, vzorky nebo modely. Zadavatel může tuto žádost učinit
opakovaně.
Zadavatel může požadovat od vybraného dodavatele v rámci součinnosti před podpisem smlouvy
předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci vybraného dodavatele, pokud již nebyly
v zadávacím řízení předloženy.

13.

OSTATNÍ PRÁVA, POŽADAVKY A PODMÍNKY ZADAVATELE
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• Jednotliví účastníci zadávacího řízení jsou povinni zdržet se jakýchkoliv jednání, která by mohla
narušit transparentní a nediskriminační průběh zadávacího řízení, zejména pak jednání, v jejichž
důsledku by mohlo dojít k narušení soutěže mezi účastníky v rámci zadání veřejné zakázky;
• Zadavatel si vyhrazuje právo možnosti posunu uvedeného předpokládaného termínu zahájení
plnění s ohledem na ukončení zadávacího řízení a s ohledem na své provozní a organizační potřeby
a vybranému dodavateli z takového posunu za žádných okolností nemůže vyplývat právo na
účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen, náhrad škod, atp.;
• Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit plný výsledek zadávacího řízení a poskytnout informace podle
zákona č. 106/1999 Sb., zákona o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
tedy např. umožnit nahlížení do protokolu o hodnocení nabídek, atp. Zadavatel však neposkytne
podle zákona o svobodném přístupu k informacím:
• do ukončení zadávacího řízení informace, které se týkají obsahu nabídek a osob, které se podílejí na
průběhu zadávacího řízení,
• informace, které dodavatel poskytl Zadavateli v zadávacím řízení a označil je jako důvěrné,
• Zadavatel nemusí uveřejnit informaci, pokud by její uveřejnění znamenalo porušení jiného právního
předpisu nebo by bylo v rozporu s veřejným zájmem, nebo by mohlo porušit právo dodavatele na
ochranu obchodního tajemství nebo by mohlo ovlivnit hospodářskou soutěž.
Za důvěrné se analogicky dle § 218 ZZVZ považují údaje nebo sdělení, které dodavatel poskytl
Zadavateli v zadávacím řízení a označil je jako důvěrné. Zadavatel neposkytne podle zákona o
svobodném přístupu k informacím:
a) do ukončení zadávacího řízení informace, které se týkají obsahu nabídek a osob, které se
podílejí na průběhu zadávacího řízení,
b) důvěrnou informaci, která byla účastníkem řízení takto prokazatelně označena.
Zadavatel nemusí uveřejnit informaci, pokud by její uveřejnění znamenalo porušení jiného právního
předpisu nebo by bylo v rozporu s veřejným zájmem, nebo by mohlo porušit právo dodavatele na
ochranu obchodního tajemství nebo by mohlo ovlivnit hospodářskou soutěž.
Zadavatel v této souvislosti doporučuje označit důvěrné informace a obchodní tajemství již při podání
nabídky, jinak se účastník zadávacího řízení vystavuje riziku, že Zadavatel nebude s jeho právy včas
seznámen.
Zadavatel v této souvislosti doporučuje dodavatelům označit důvěrné informace a obchodní tajemství
již při podání nabídky, jinak se účastník zadávacího řízení vystavuje riziku, že Zadavatel nebude s jeho
právy včas seznámen;
• Zadavatel si vyhrazuje právo po ukončení zadávacího řízení v rámci transparentnosti řízení zveřejnit
dále vymezený okruh informací, které budou účastníkem zadávacího řízení poskytnuty v průběhu
zadávaní veřejné zakázky a případně i v průběhu plnění z uzavřené smlouvy, a to včetně informací
označených jako důvěrné. Těmito vymezenými informacemi jsou:
• název dodavatele
• IČO dodavatele
• nabídková cena dodavatele
• číslo uzavřené smlouvy
• název smlouvy
• text smlouvy včetně všech jejích příloh a dodatků
• výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky
• seznam poddodavatelů dodavatele veřejné zakázky;
• ukončením veřejné zakázky nezaniká právo Zadavatele na zveřejnění výše uvedených informací.
Účastí v řízení o zadání veřejné zakázky bere dodavatel na vědomí, že Zadavatel s výše uvedenými
informacemi poskytnutými v průběhu zadávacího řízení bude nakládat výše uvedeným způsobem.
Podáním nabídky účastník zadávacího řízení s takovým užitím uvedených informací vyjadřuje
souhlas.
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14.

PŘÍLOHY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Přílohami této ZD jsou následující dokumenty v elektronické podobě:
 příloha č. 1 - Krycí list nabídky
 příloha č. 2 - Návrh kupní smlouvy
 příloha č. 3 - Tabulka technických parametrů (příloha č. 1 návrhu kupní smlouvy)
 příloha č. 4 - Seznam poddodavatelů / čestné prohlášení
 příloha č. 5 - Vzor čestného prohlášení o splnění základní způsobilosti
 příloha č. 6 – Vzor dokladu o splnění technické kvalifikace
 příloha č. 7 – Výše nabídkové ceny
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