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Zadávací dokumentace  

pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky, zadávanou podle § 12 odst. 3 § 18 odst. 3 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen zákon) s názvem 
 

 „Za řízení pro experimentování s rentgenovými paprsky ve studentských 
laboratořích při zkoumání struktury a složení pevných látek“ 

 
Tato textová část zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek 
uchazečů.  
Obsahuje podmínky zadavatele, jejichž splnění v nabídkách uchazečů bude zadavatel posuzo-
vat a jejichž nesplnění vede k vyřazení nabídek z hodnocení. 
 
Obsah zadávací dokumentace: 
1. Údaje o zadavateli 
2. Vymezení předmětu veřejné zakázky 
3. Požadavky na prokázání kvalifikace 
4. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny 
5. Obchodní podmínky 
6. Hodnotící kritéria 
7. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky 
8. Členění nabídky 
9. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám 
10. Jiné požadavky zadavatele pro plnění veřejné zakázky 
11. Přílohy 
    
1. Zadavatel 

 Univerzita Pardubice 
 Studentská 95, 532 10 Pardubice 
 Jednající jménem: prof. Ing. Petrem Lošťákem, DrSc., děkanem FCHT 

             IČO: 00216275, DIČ: CZ00216275  
        Kontaktní osoby:  
        Ing. Irena Seinerová, tel. 466 036 745, e-mail: irena.seinerova@upce.cz 
        Ing. Alena Tomolová, tel.: 466 036 745, e-mail: alena.tomolova@upce.cz 
                           
2. Předmět veřejné zakázky 
2.1. Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu Zařízení  
       pro experimentování s rentgenovými paprsky ve studentských laboratořích při zkoumání  
       struktury a složení pevných látek. Podrobná specifikace je uvedena v bodu 2. 2. této  
       zadávací dokumentace. 
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Místo plnění: 
Místem plnění veřejné zakázky: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická, 
Ústav aplikované fyziky a matematiky, Studentská 84, 532 10 Pardubice 
 
2. 2. Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky 
Základní technická specifikace (všechny uvedené požadavky jsou minimální): 
Zařízení musí tvořit univerzální základní (kompaktní) X-ray jednotka s možností jednoduché 

výměny X-ray trubic (plug-in module), obsahující dále: 

1) napájení přístroje (230 V, 50 Hz).  

2) goniometr s Geiger-Mulerovou trubicí s možností manuálního a automatického skenování.  

3) Úhlové rozlišení 0,1°. 

4) Možnost volit rychlost skenování 

5) Pohyb raménka goniometru vizuálně pozorovatelný během měření 

6) řídící obvody.  

7 ovládací panel s displejem.  

8) urychlovací vysoké napětí měnitelné od 0 do nejméně 35 kV. 

9) fluorescenční stínítko pro transiluminační experimenty. 

10) Cu X-ray trubice viditelná za provozu. 

11) LiF monokrystal.  

12) vybavení pro zkoumání práškovitých materiálů Debye-Schererovou  metodou. 

13) USB výstup na počítač umožňující sběr dat. 

14) SW pro záznam a vyhodnocování měření Braggových spekter. 

15) automatické vypínání urychlovacího napětí při otevření přístroje. 

16) doklad o možnosti používání X-ray aparatury studenty v laboratorních cvičeních pod do-

hledem učitele. 

 
Dodávka musí zahrnovat: 

• dopravu na místo určení   
• pojištění a veškeré výdaje spojené s dopravou   

 
2.2. Servis a záruční lhůty 
Zadavatel požaduje poskytnutí minimální záruční doby ve výši 24 měsíců od instalace a pře-
dání do provozu. 
V době záruční lhůty nebude za opravy účtován materiál, práce servisního technika, cestovní 
či jiné náhrady, doba záruky se automaticky prodlužuje o počet dnů uplynulých od ohlášení 
závad do jejich odstranění. 
Zadavatel požaduje zásah servisního technika nejpozději do 7 pracovních dnů od oznámení 
závady, rovněž bezplatné poskytování informací servisním technikem po telefonu. 
 
Uchazeč je povinen uvést podmínky poskytování pozáručního servisu a dobu, po kterou bu-
dou dostupné náhradní díly ode dne předání zařízení. 
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Záruční a pozáruční podmínky jsou předmětem hodnocení. 
Dodavatel uvede přehled adres servisních středisek a způsob dostupnosti servisního technika. 
 
2. 3. Další požadavky zadavatele: 
1. V rozsahu dodávky musí být instalace přístroje a řídícího a vyhodnocovacího softwaru (do- 
    dávka „ready for operation“).  
2. V ceně předmětu plnění musí být zahrnuto základní proškolení obsluhy - alespoň 2 osob 
    v rámci instalace v rozsahu nutném pro obsluhu zařízení. 
3. Zaškolení obsluhy musí být v českém jazyce. 
4. Manuály ke všem částem přístroje musejí být v češtině nebo v angličtině. 
5. Všechny deklarované parametry musí být garantovány jako dosažitelné po instalaci 
    přístroje u odběratele. 
6. V nabídce je uchazeč dále povinen uvést detailní technické parametry přístroje. 
7. Zastoupení dodavatele v ČR. 
8. Specifikace podmínek a požadavků na úpravu prostor zadavatele, nezbytných pro instalaci 
    a provoz předmětu plnění. 
 
2.4. Doba plnění veřejné zakázky 
Nejpozději 16 týdnů po uzavření kupní smlouvy.  
 
2.5. Poskytnutí zadávací dokumentace 
Zadávací dokumentace je součástí výzvy. 
 
3. Požadavky na kvalifikaci 
3.1. Prokázání splnění kvalifikace  
Zadavatel požaduje splnění profesních kvalifikačních předpokladů takto: 
1. splnění prokáže dodavatel předložením výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm  

zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, je-li v ní uchazeč zapsán.  
2. splnění prokáže dodavatel předložením dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních 

právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu 
prokazujícího příslušné živnostenské oprávnění či licenci.  

 
Všechny doklady budou předloženy v prosté kopii. 
 
4. Požadavky na zpracování nabídkové ceny 
Uchazeč stanoví celkovou nabídkovou cenu za kompletní plnění veřejné zakázky v souladu se 
zadávacími podmínkami, a to absolutní částkou v Kč. 
Celková cena za plnění veřejné zakázky nesmí překročit částku 415 tis. Kč vč. DPH. 
Nabídková cena bude uvedena v členění: nabídková cena bez DPH, samostatně DPH 
a nabídková cena včetně DPH. 
Uchazeči uvedou nabídkovou cenu v požadovaném členění do návrhu smlouvy. 
Nabídková cena bude obsahovat ocenění všech položek nutných k řádnému plnění předmětu 
veřejné zakázky (např. doprava včetně pojištění, uvedení do provozu a zaškolení 2 osob). 
 
4.1. Podmínky, při nichž lze překročit výši nabídkové ceny: 
Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny vyjma změny sazeb DPH. 
 
5. Obchodní podmínky 
Nedílnou součástí nabídky bude návrh smlouvy. 
Návrh smlouvy bude podepsán oprávněnou osobou uchazeče v souladu se způsobem jednání 
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právnické či fyzické osoby podle obchodního či občanského zákoníku (ve všech částech k 
podpisu určených). Nepodepsaný návrh smlouvy je nepodepsanou nabídkou ve smyslu záko-
na a je proto právně neúčinný. Nabídka, která bude obsahovat nepodepsanou smlouvu, bude 
ze soutěže vyloučena pro nesplnění podmínek zadání. 
Pokud podává nabídku více dodavatelů společně, musí být v záhlaví návrhu smlouvy uvedeni 
všichni dodavatelé, kteří podávají společnou nabídku a návrh smlouvy musí být podepsán 
oprávněnou osobou všech dodavatelů, kteří podávají společnou nabídku, v souladu se způso-
bem jednání právnické či fyzické osoby podle obchodního či občanského zákoníku (ve všech 
částech k podpisu určených). 
Návrh smlouvy bude minimálně obsahovat: 
� smluvní strany 
� celkovou cenu bez DPH, DPH a cenu včetně DPH dle předložené nabídky 
� předmět plnění smlouvy 
� podmínky dodávky 
� fakturační a platební podmínky 
�  uvedení kontaktních osob 
� stanovení podmínek zajištění servisu 
� sankce za neplnění smluvních podmínek – v případě, že dodavatel nedodrží termín do-

dání předmětu plnění, uhradí zadavateli smluvní pokutu za každý den prodlení ve výši 0, 
05 % z  ceny dodávky, až do výše ceny dodávky (vč. DPH). Smluvní pokuta je splatná 
do 21 dnů od jejího vystavení objednatelem. V případě nedodržení termínu splatnosti 
faktur vystavených dodavatelem, je tento oprávněn účtovat zadavateli úrok z prodlení 
v zákonné výši za každý den prodlení,  

�  závazek dodavatele o povinnosti zachování mlčenlivosti, které lze formulovat následov-
ně: „Dodavatel se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení smlouvy zachovávat 
mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od zadavatele v souvislosti s pl-
něním smlouvy.“ 

� povinnost dodavatele spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, které lze formulovat 
následovně: „Dodavatel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o fi-
nanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v sou-
vislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpo-
ry“. 

� ujednání o povinnosti archivace – dodavatel je povinen uchovávat všechny doklady a 
dokumenty po dobu a způsobem stanoveným platnými právními předpisy (zákon č. 
563/1991 o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 499/2004 Sb., o archiv-
nictví o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů) 

 

5. 1. Platební podmínky 
Zadavatel neposkytuje zálohy. 
Platby budou probíhat výhradně v Kč. 
Celkovou cenu uhradí zadavatel formou bezhotovostního převodu na účet dodavatele uvedený 
v záhlaví smlouvy na základě faktury vystavené dodavatelem po předání a převzetí přístroje 
na základě předávacího protokolu se splatností do 21 dnů od dodání faktury do sídla zadavate-
le. 
 
6. Hodnotící kritéria pro zadání veřejné zakázky  
Zadavatel zvolil základní kritérium pro hodnocení nabídky ekonomickou výhodnost nabídky. 
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Nabídky bude zadavatel hodnotit podle následujících dílčích kritérií, pro která stanovil váhu 
takto: 
 
1) kritérium: nabídková cena: 40% 
3) kritérium: technické parametry: 60% 
 
Hodnocení nabídek bude provedeno dle ekonomické výhodnosti pomocí více kritérií samo-
statně pro každé kritérium zvlášť s tím, že důležitost jednotlivých kritérií bude vyjádřena je-
jich vahou v sestupném pořadí. Hodnocení bude provedeno bodovací stupnicí v rozsahu 0 až 
100 bodů. Každé jednotlivé nabídce je dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která 
odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria. Pro číselně vyjádřitelná kritéria, 
pro která má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bo-
dovou hodnotu vzniklou násobkem 100 a poměrem hodnoty hodnocené nabídky k hodnotě 
nejvhodnější nabídky. Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka 
minimální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, vzniklou násobkem 
100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnotě hodnocené nabídky. 
 
Bodové hodnocení bude vypočteno podle vzorců: 
 

a) u parametrů, u nichž je nejvhodnější minimální hodnota podle vzorce: 
 

nejnižší hodnota 
                    ------------------------ x 100 (bodů) 

hodnocená hodnota 
 

b) u parametrů, u nichž je nejvhodnější maximální hodnota podle vzorce: 
 

hodnocená hodnota 
                      ------------------------ x 100 (bodů) 

nejvyšší hodnota 
 

       c) u parametrů, jejichž hodnota je vyjádřena pouze splněno-nesplněno (ano - ne), bude 
hodnocení provedeno tak, že splněno (ano) = 100 bodů, nesplněno (ne) = 0 bodů v daném 
subkritériu.  
 
Získané body v příslušném kritériu budou vynásobeny příslušnou vahou daného kritéria. Sou-
čet vážených bodů za všechna kritéria určí pořadí uchazeče v celkovém hodnocení, jako nejú-
spěšnější je stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší bodové hodnoty. 
 
6. 2. Způsob hodnocení nabídek podle dílčích kritérií 
Uchazeči předloží ve svých nabídkách k jednotlivým dílčím kritériím následující údaje, které 
budou sloužit zadavateli pro hodnocení nabídek podle kritéria ekonomické výhodnosti nabíd-
ky: 
1. kritérium: 
Výši nabídkové ceny dodávky se pro účely hodnocení nabídek rozumí celková cena dodávky. 
Zadavatel bude hodnotit výši nabídkové ceny dodávky vč. DPH nabídnutou uchazečem. Cel-
ková výše nabídkové ceny dodávky vč. DPH bude zapsána v „Krycím listě nabídky“ a v textu 
návrhu smlouvy. 
Toto kritérium bude hodnoceno bodovací metodou, způsob výpočtu je uveden v bodě 6.1 této 
zadávací dokumentace. 
2. kritérium : 
Zadavatel bude hodnotit následující předložené technické parametry: 
- možnost přizpůsobení základní jednotky uživatelem pro X-ray fluorescenční analýzu- 
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  váha 25% 
- dodávka doplňků pro X-ray fluorescenční analýzu, tj. Energy detektor + Multi-channel  
   Analyzátor - váha 60 %. 
- návody na provádění experimentů (pokud možno česky event. anglicky) - váha 15% 
Každá položka tabulky je subkritériem 3 dílčího kritéria s vahou uvedenou v tabulce (příloha č. 2). 
Toto kritérium bude hodnoceno bodovací metodou, způsob výpočtu je uveden v bodě 6.1 této 
zadávací dokumentace. 
 
7. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky 
7.1. Časová specifikace 

• ukončení lhůty pro podání nabídek: 24. 03. 2010 do 12.00 
  

7.2. Forma, místo a doba pro podání nabídek 
Nabídky se podávají v písemné formě poštou nebo osobně (od 9.00 hod. do 14.00 hod.)  
na adrese zadavatele: 
Univerzita Pardubice, ekonomický odbor, Ing. Irena Seinerová, Studentská 95, 532 10 Pardu-
bice.  
 
Nabídky budou přijímány pouze v uzavřené obálce, označené názvem veřejné zakázky 
 „Zařízení pro experimentování s rentgenovými paprsky ve studentských laboratořích 
při zkoumání struktury a složení pevných látek“ – NEOTEVÍRAT  a s  uvedením zpáteční 
adresy. 
V případě doručení nabídky poštou je za okamžik převzetí zadavatelem považováno převzetí  
podatelnou zadavatele. 

Dodavatel může podat pouze jednu nabídku.   
Pokud podá dodavatel v tomto zadávacím řízení více nabídek samostatně nebo společně 
s dalšími dodavateli, vyloučí zadavatel všechny tyto nabídky. 
Nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek nebudou otevírány.   
 
8. Členění nabídky 
Zadavatel doporučuje následující formální členění nabídky: 
1.  Krycí list nabídky 
2.  Obsah nabídky 
3.  Doklady ke splnění kvalifikace 
4.  Údaje k hodnotícím kritériím 
5.  Návrh smlouvy 
7.  Další údaje o uchazeči dle uvážení uchazeče 
 
9. Dodatečné informace k podání nabídky 
Žádosti o dodatečné informace je uchazeč povinen doručit na níže uvedené adresy v písemné 
formě (e-mailem). 
Termín pro doručení dodatečných informací: 22. 03. 2010 do 09:00 hod. 
Dodatečné informace doručí zadavatel do 3 dnů ode dne doručení žádosti.  
 
Adresa pro doručení žádosti o dodatečné informace: 
Kontaktní osoby: Ing. Irena Seinerová, tel. 466036745,e-mail: irena.seinerova@upce.cz 
      Ing. Alena Tomolová, tel. 466036284, e-mail: alena.tomolova@upce.cz 
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Odpovědi na dodatečné dotazy budou zaslány všem uchazečům o veřejnou zakázku a rovněž 
zveřejněny stejným způsobem jako výzva k podání nabídky s přesným zněním dotazu. 

Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených zadávací doku-
mentací, a to buď na základě žádostí uchazečů o vyjasnění zadávací dokumentace, nebo 
z vlastního podnětu. Změnu obsahu zadávací dokumentace zadavatel oznámí všem známým 
uchazečům o veřejnou zakázku a rovněž ji zveřejní stejným způsobem jako výzvu. 
 
10.  Jiné požadavky zadavatele pro plnění veřejné zakázky 
1. Nabídka a veškeré ostatní údaje budou zpracovány v českém jazyce v písemné formě   

   ve dvou vyhotoveních – 1x originál, 1x kopie. 
2.   Pokud se v zadávací dokumentaci vyskytnou obchodní názvy některých výrobků nebo 
      dodávek, případně jiná označení, mající vztah ke konkrétnímu dodavateli, jedná se 
      o vymezení předpokládaného standardu a uchazeč je oprávněn navrhnout jiné, technicky 
      a kvalitativně srovnatelné řešení. 
3. Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu úpravy podmínek stanovených zadávací dokumen-

tací, a to buď na základě žádosti uchazečů o dodatečné  informace nebo z vlastní iniciati-
vy. Informace o změnách budou podávány podle podmínek uvedených v bodě 9. Této za-
dávací dokumentace. 

4.   Nabídky, kopie nabídek, jednotlivé součásti nabídek uchazečů nebudou vráceny. 
5.   Nesplnění podmínek zadavatele ze strany uchazeče vede k jeho vyloučení z výběrového 

   řízení pro nesplnění podmínek zadávacího řízení.    
6.  Zadavatel nehradí náklady za účast ve veřejné zakázce. 
7.  Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení. 
8.  Nabídky, kopie nabídek ani jednotlivé součásti nabídek uchazečů nebudou vráceny.  
9. Nesplnění podmínek zadavatele ze strany dodavatele vede k jeho vyloučení pro neplnění  
     podmínek výběrového řízení. 
 
11. Nedílnou součástí zadávací dokumentace jsou následující přílohy: 

1. Krycí list nabídky – příloha č. 1 
2. Technické parametry – příloha č. 2 

 


