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Zadávací dokumentace 

podle § 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
 v platném znění (dále jen zákon) 

pro zpracování nabídky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení 
 
Název veřejné zakázky:   „Dodávka plynového chromatografu v multidimenzi-

onálním uspořádání“ 
 
Tato textová část zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek      
uchazečů v rámci zjednodušeného podlimitního řízení, zadávaného v souladu se zákonem.  
Obsahuje podmínky zadavatele (zadávací podmínky ve smyslu zákona), jejichž splnění   
v nabídkách uchazečů bude zadavatel posuzovat a jejichž nesplnění vede k vyřazení nabídek  
z hodnocení. 
Práva, povinnosti či podmínky v této dokumentaci neuvedené se řídí tímto zákonem. 
Obsah zadávací dokumentace: 
1. Údaje o zadavateli 
2. Vymezení předmětu veřejné zakázky 
3. Požadavky na varianty nabídek 
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. Otevírání obálek 
11. Prohlídka místa plnění 
12. Poskytnutí jistoty 
13. Jiné požadavky zadavatele pro plnění veřejné zakázky 
14. Přílohy 
 
1. Údaje o zadavateli 
Zadavatel v smyslu zákona: právnická osoba zřízená zákonem, veřejná vysoká škola - 
                                                    § 2 odst. 2 písm. d) bod 1 zákona 
Právní forma:                           veřejná vysoká škola, kód 601 
Název zadavatele:                     Univerzita Pardubice 
Sídlo zadavatele:                       Studentská 95, 532 10 Pardubice II – Polabiny, 
kód obce:                                   ZÚJ 555126 
IČO:                                          00216275 
DIČ:                                          CZ00216275 
Osoba oprávněná jednat ve smluvních záležitostech: 

Prof. Ing. Petr Lošťák, DrSc., děkan Fakulty chemicko-
technologické                

Kontaktní osoba:                              Ing. Alena Tomolová, e- mail: alena.tomolova@upce.cz 
                                                            tel.: +420 466 036 284 
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                                                             fax: +420 466 036 359 
1.1. Interní číslo veřejné zakázky: TO/02 
 
1.2. Klasifikace předmětu veřejné zakázky: 
V referenční klasifikaci platné pro veřejné zakázky je tato veřejná zakázka v souladu s § 47 
zákona uvedena pod označením  CPV: 38432210-7 
 
2. Vymezení předmětu veřejné zakázky 
 
2.1. Předmětem plnění této veřejné zakázky se rozumí dodávka multidimenzionálního plyno-
vého chromatografu v multidimenzionálním uspořádání dle specifikace bodu 2. 2. této zadá-
vací dokumentace.   
 
2. 2. Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky 
 
Základní technická specifikace: 
 
2 samostatné kolonové termostaty  
plamenově ionizační detektor (FID) a kvadrupolový hmotnostní detektor (MSD) s elektronimpakt 
(EI), chemickou pozitivní (PCI) a negativní ionizací (NCI), 
 GC se dvěma injektory split/splitless, automatickým dávkovačem, datastanicí pro komplexní progra-
mování analýz, sběr a zpracování dat,   
metoda přepínání toku mezi prvou a druhou kolonou je v provedení  " multi Deans switching" 
s vysokou stabilitou a retenčních časů a ploch píků, 
možnost použití přístroe i jako dva separátní chromatografy - jeden GC-FID a druhý GC-MS, 
bez omezení SW a HW současně pro samostatné analýzy, 
požadované vlastnosti plynových chromatografů - 2 split/splitles injektory s elektronicky 
regulovaným tokem nosného plynu do tlaku minimálně 970kPa a průtoku minimálně 1200 
ml/min, režimy elektronické regulace nosného plynu: programování tlaku, konstantní průtok, 
konstantní lineární rychlost automaticky udržovaná i při programované teplotě, 
2  GC kolonové termostaty – teplota v kolonovém termostatu programovatelná nejméně s 10 
nárůsty   až  do  450 °C, vnitřní prostor každého z termostatů minimálně: 250 mm výška, 250 
mm šířka, 150 mm hloubka, 
detektor FID s volitelnou časovou konstantou od 5 ms nebo kratší a frekvencí vzorkování 
signálu nejméně 250 Hz, teplotní rozsah min. do 450°C, detekční limit FID 3 pg C/ sec (pro 
dedekan) nebo lepší, 
hmotový detektor (MSD)  na bázi dvojitého kvadrupolu  (s ochranným krátkým kvadrupolem 
"pre-rods"), rozsah hmot minimálně  2 až 1090 amu, 
rychlost scanu nejméně 10 000 amu/sec, maximální frekvence sběru MS dat nejméně 50 sca-
nů/sec, 
GC-MS interface nezávisle vyhřívaný v rozsahu teplot nejméně do 450°C a umožňující simul-
tánní instalaci dvou kapilárních kolon do MSD, 
ionizační režimy: elektron impact (EI), pozitivní chemická ionizace (PCI), negativní chemic-
ká ionizace (NCI), 
snadná výměna filamentu bez manipulace s kvadrupolem, 
1 x iontový zdroj kombinovaný/univerzální pro všechny tři režimy ionizace (EI,PCI,NCI) - 
sw přepínání mezi režimy bez manipulace s iontovým zdrojem nebo jeho částí, 
iontové zdroje speciální pro EI a CI (NCI i PCI společný), 
citlivost MS detekce (měřeno s kolonou délky 30m, 0,25 mm vnitřní průměr a síla 5% fenyl-
fáze 0,25um), 
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EI SCAN pro 1pg OFN (m/z 272)  nejméně  S/N = 250:1 (RMS), EI SIM pro 0,1 pg OFN 
(m/z 272)  nejméně  S/N = 300:1 (RMS), 
plná kompatibilita GC a MS dat  a metod se stávajícím GCMS systémem zadavatele 
(zadavatel má systém QP-5050), možnost použití stávajících uživatelem vytvořených a 
komerčních knihoven MS spekter, 
požadované vlastnosti vakuové části MSD  diferenciálně čerpaná část iontového zdroje a 
část s kvadrupolem,  dvěma turbomolekulárními pumpami (TMP)  nebo jednou "split flow" 
TMP a podporovaná kvalitní olejovou rotační vývěvou, 
vakuový systém musí umožňovat práci MSD v režimu EI při přívodu až 15 ml/min He, 
(možnost simultánního použití dvou paralelních kolon a wide bore kolon), 
náběh pracovního vakua po výměně iontového zdroje na hodnotu umožňující úspěšné 
automatické laděmí MS maximálně do 10 minut, 
požadované vlastnosti automatického dávkovače - dávkování kapalných vzorků, 
minimálně 10 pozic pro vzorky v zásobníku pro 2ml vialky, nastřikovaný objem v minimálně 
v rozsahu 0,1-200 µl, 
požadované vlastnosti software - GC+MS a MDGCMS softvare pro kompletní 
programování podmínek analýz včetně ovládání autosampleru, sběr a zpracování dat musí být 
kompaktibilní s operačním systémem zadavatele (zadavatel používá OS MS Windows XP),  
software s možností automatického určení lineárních retenčních indexů (LRI) všech 
separovaných složek vzorku, umožňující použít vedle shody MS spekter též LRI pro 
identifikaci a potvrzení složek v chromatogramu ( včetně použití jako filtru při hledání v 
knihovnách MS spekter), 
software umožňující  na základě jedné analýzy směsi n-alkanů automaticky vypočítat po 
zkrácení kolony nové retenční časy složek analyzovaného vzorku  a všechny tabulky v 
metodě měření doplnit novými hodnotami (automatické nastavení retenčních časů), 
software umožňující automatické ladění "autotune" MSD ve všech režimech ionizace (EI,PCI 
a NCI), dále umožňující v grafickém režimu (kliknutí myší na příslušný začátek a konec ) 
přímo volit oblasti na chromatogramu pro "heart-cutting" bez nutnosti zadávat číselné 
hodnoty (časy),  
software pro kompletní zpracování GC a GCMS dat získaných v režimu jednorozměrné GC a 
GCMS i multidimenzionální GC a GCMS, 
knihovna MS spekter benzodiazepinů a jejich derivátů zahrnující i LRI, 
Požadované minimální parametry PC datastanice, 2GB RAM, 250GB HDD, FDD , 
DVD+-RW, TFT  22" color monitor, klávesnice, myš, OS kompaktibilní s OS zadavatele,  
barevná laserová tiskárna A4, včetně kompletní sady tonerů.  
 
Předmětem nabídky musí být nový, nepoužitý přístroj. Zadavatel nepřipouští možnost dodáv-
ky repasovaného přístroje.  
 
2.3. Další požadavky na plnění veřejné zakázky 
2.3.1. Záruční podmínky: 
Zadavatel požaduje poskytnutí minimální záruční doby ve výši 24 měsíců od instalace a pře-
dání do provozu. Za záruční opravy není účtován materiál, práce servisního technika, cestovní 
či jiné náhrady, doba záruky se automaticky prodlužuje o počet dnů uplynulých od ohlášení 
závad do jejich odstranění.  
Dále požaduje zásah servisního technika nejpozději do 2 pracovních dnů od oznámení závady, 
rovněž bezplatné poskytování informací servisním technikem po telefonu.    
Dodávka základních spotřebních dílů (linery, septa, ferule) nejpozději do 5 pracovních dnů od 
doručení objednávky.  
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2.3.2. Pozáruční podmínky: 
Dodavatel je povinen v návrhu předložené smlouvy uvést podmínky poskytování pozáručního 
servisu. Zadavatel požaduje nejméně 10-ti letou garanci dostupnosti náhradních dílů ode dne 
předání zařízení. Aktuální hodinová sazba pozáruční opravy bez DPH a bez cestovních náhrad 
může činit max. 1000 Kč, nabídnutá hodinová sazba je hodnotícím kriteriem. 
 
 
 2.3.3. Servisní podmínky: 
Servis přístroje musí být zajištěn na území ČR firmou s platnou ISO 9001 certifikací. Dodava-
tel je povinen certifikaci prokázat.  
Zadavatel požaduje specifikaci záručního a pozáručního servisu: reakční doba, délka pozáruč-
ní doby, atd.  
 
2. 4. Další podmínky a požadavky zadavatele: 

1. V ceně předmětu plnění musí být zahrnuto základní proškolení obsluhy v rámci insta-
lace v rozsahu nutném pro obsluhu zařízení, zaškolení obsluhy musí být v českém ja-
zyce. 

2. Zadavatel dále požaduje zdokonalovací a aplikační proškolení pro techniku MDGC 
v rozsahu nejméně 6 dnů (6x8 hodin) pro 4 osoby. Bude zahrnuto do ceny předmětu 
plnění. 

3. Manuály ke všem částem přístroje musejí být v češtině nebo v angličtině. 
4. V rozsahu dodávky musí být instalace přístroje a řídícího a vyhodnocovacího softwaru 

a předvedení dosažení deklarovaných hodnot přesnosti.  
5. Všechny deklarované parametry musí být garantovány jako dosažitelné po instalaci 

přístroje u odběratele. 
6. Zadavatel požaduje bezplatnou aplikační podporu (poradenství) v oblasti MDGC a 

GCMS, e-mailem i telefonické konzultace, nejméně 1x ročně bezplatné doškolení for-
mou uživatelského semináře. 

7. V nabídce je uchazeč dále povinen uvést detailní technické parametry přístroje, při-
čemž vychází z minimálních technických a funkčních požadavků uvedených 
v zadávací dokumentaci. 

8. Zastoupení dodavatele v ČR. 
9. Specifikace podmínek a požadavků na úpravu prostor zadavatele, nezbytných pro in-

stalaci a provoz předmětu plnění. 
Nesplnění požadavků v bodu 2 této zadávací dokumentace bude důvodem k vyloučení ucha-
zeče. 
 
3. Požadavky na varianty nabídek  
Zadavatel nepřipouští varianty.  
 
4. Požadavky na způsob 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 2 670 tis. Kč (cena 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 v nabídce a 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 osob, atd.).  
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4.1. Doklady prokazující nabídkovou cenu  
Dodavatel prokazuje svoji nabídkovou cenu předložením následujících údajů: 

• vyplněním „Krycího listu nabídky“ (příloha č. 1) 
 
4.2. Podmínky, při nichž lze překročit výši nabídkové ceny: 
Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny vyjma změny sazeb DPH.  
 
5. Obchodní podmínky 
Veškeré dále uvedené obchodní podmínky jsou zadavatelem stanoveny jako minimální 
a uchazeči tak mohou nabídnout zadavateli obchodní podmínky výhodnější.  
Nesplnění kterékoliv minimální obchodní podmínky stanovené zadavatelem, posoudí zadava-
tel jako nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení příslušného uchazeče ze za-
dávacího řízení. 
 

5. 1. Platební podmínky 
Zadavatel neposkytuje zálohy. 
Platby budou probíhat výhradně v Kč. 

Zadavatel provede úhradu dodaného zboží do 60-ti dnů od podepsání smlouvy.  
 
Celkovou cenu uhradí zadavatel formou bezhotovostního převodu na účet dodavatele uvedený 
v záhlaví smlouvy na základě faktury vystavené dodavatelem po splnění a převzetí dodávky, 
tj. po podpisu předávacího protokolu. Cenu uhradí zadavatel ve dvou splátkách: první splátka 
ve výši 50 % nabídkové ceny je splatná k 30.6.2009, zbylá část do plné hodnoty nabídkové 
ceny je splatná k 30.6.2010, přičemž dnem splatnosti je den, kdy je fakturovaná částka ode-
psána z účtu zadavatele (odběratele) u bankovního ústavu. Zadavatel je oprávněn do 10 dnů 
od doručení vrátit uchazeči (dodavateli) fakturu, která neobsahuje některou náležitost, nebo 
má jiné závady v obsahu. Ve vráceném dokladu musí uvést důvod vrácení. Vlastnické právo 
k předmětu zakázky se nabývá jeho převzetím kupujícím. Pokud dodavatel nepředá předmět 
zakázky ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit zadavateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- 
Kč za každý den prodlení. Nárokováním, resp. úhradou, této smluvní pokuty není dotčeno 
právo zadavatele na náhradu škody; zadavatel je oprávněn domáhat se náhrady škody přesa-
hující smluvní pokutu. 
 
5.2. Dodací podmínky 
Zadavatel požaduje plnění předmětu veřejné zakázky do 31.5. 2009. 
 
5. 3. Závazný návrh smlouvy 
Nedílnou součástí nabídky bude návrh smlouvy. 
Návrh smlouvy bude podepsán oprávněnou osobou uchazeče v souladu se způsobem jednání 
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).  
 



 6 

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 
� sankce za neplnění smluvních podmínek  
� uvedení kontaktních osob 
• stanovení podmínek zajištění servisu 
• záruční a pozáruční podmínky 
• ujednání o právu kontroly plnění, povinnosti mlčenlivosti, ujednání o spolupůsobení 

při výkonu finanční kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřej-
né správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Ujednání o po-
vinnosti mlčenlivosti lze formulovat následovně: „Dodavatel se zavazuje během plně-
ní smlouvy i po ukončení smlouvy, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o 
kterých se dozví od zadavatele v souvislosti s plněním smlouvy.“ Ujednání o spolupů-
sobení při finanční kontrole lze stanovit takto: „Dodavatel je podle ustanovení § 2 
písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně ně-
kterých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při vý-
konu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřej-
ných výdajů nebo z veřejné finanční podpory“. 

Všechny podmínky a požadavky zadavatele vymezené zadávacími podmínkami budou  
součástí návrhu smlouvy. Pokud nebude návrh smlouvy odpovídat zadávacím podmínkám 
a ostatním částem nabídky uchazeče, bude tato skutečnost důvodem k vyřazení nabídky 
a vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. 
 

6. Hodnotící kritéria pro zadání veřejné zakázky  
 
6.1. Základní kritérium a dílčí kritéria pro zadání veřejné zakázky 
Zadavatel zvolil základní kritérium pro hodnocení nabídky podle § 78 odst. 1, písm. a) eko-
nomickou výhodnost nabídky. 
Nabídky bude zadavatel hodnotit podle následujících dílčích kritérií, pro která stanovil váhu 
takto: 
 
1. nabídková cena                         váha 90% 
2. hodinová sazba pozáruční opravy bez DPH        váha 10 % 
 (bez cestovních náhrad) 
 
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. 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: 
 u parametrů, u nichž je nejvhodnější minimální hodnota podle vzorce: 

 
nejnižší hodnota  
------------------------   x 100 (bodů) 
hodnocená hodnota 
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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:  
Výší 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 nabídnutou aktuální hodinovou sazbu pozáruční opravy bez DPH a 
bez cestovních náhrad..  
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. Podání nabídky – označení obálky 
Nabídka se podává v českém jazyce, v písemné formě a v řádně uzavřené obálce, označené 
názvem veřejné zakázky a nápisem „NEOTVÍRAT“ a uvedením zpáteční adresy, na niž bude 
možné poslat oznámení podle § 71 odst. 6.  
Obálka bude na uzavření opatřena razítky dodavatele, případně podpisy.   
 
7.2. Podání nabídky podle § 69 zákona  
Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Dodavatel, který podal nabídku, nesmí být sou-
časně subdodavatelem jiného dodavatele. Dodavatel může být subdodavatelem více uchazečů 
v rámci téhož zadávacího řízení.   
Pokud podá dodavatel více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, vyloučí 
zadavatel všechny tyto nabídky. 
 
7. 3. Místo podání nabídek 
Nabídky se podávají doporučeně poštou nebo kurýrní poštou na adrese zadavatele: Univerzita 
Pardubice, Studentská 95, 532 10 Pardubice nebo osobně v pracovní dny od 9:00 hod. do 
14,00 hod. 
 
Při podání nabídky poštou nebo jiným veřejným přepravcem se za okamžik podání nabídky 
považuje její fyzické převzetí podatelnou zadavatele. 
Kontaktní osoby a osoby oprávněné převzít nabídku jsou: 
Ing. Alena Tomolová, Studentská 95, 2. patro – ekonomický odbor, dveře č. 337, tel. 
466036284  
Ing. Irena Seinerová, Studentská 95, 2. patro – ekonomický odbor, dveře č. 337, tel: 
469036745. 
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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 
6.  Další údaje o uchazeči dle uvážení uchazeče 
7.  Prohlášení o vázanosti 
8.  Prohlášení o počtu stran 
 
9. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám 
Žádosti o dodatečné informace je uchazeč povinen doručit na níže uvedenou adresu v písemné 
formě nejpozději však 5 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek dle § 49 zákona. 
Na doručené žádosti o dodatečné informace odpoví zadavatel do 3 dnů ode dne doručení žá-
dosti. Zadavatel uveřejní dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, též způsobem, 
jakým poskytl neomezený a přímý dálkový přístup k zadávací dokumentaci – na adrese 
http://www.upce.cz/deska/verejne-zakazky.html 
 
Adresa pro doručení žádosti o dodatečné informace: 
Univerzita Pardubice 
Studentská 95, 532 10 Pardubice 
Kontaktní osoba: Ing. Alena Tomolová, tel. 466036284,e-mail: alena.tomolova@upce.cz 
 
10. Otevírání obálek: 
Otevírání obálek se uskuteční dne 23. 3. 2009 v 13:00  hod., v sídle zadavatele: Univerzita 
Pardubice, Studentská 95, II. poschodí, kancelář č. 337, 532 10 Pardubice. 

Nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek nebudou otevírány.   
Pokud podává nabídku zahraniční dodavatel, je oprávněn účastnit se otevírání obálek 
s nabídkami také jeho tlumočník.  
 
11.  Prohlídka místa plnění 
Na základě písemného vyžádání (e-mailem, faxem, poštou) umožní zadavatel prohlídku místa 
plnění všem dodavatelům. Zadavatel rozešle všem dodavatelům pozvánky s uvedením místa a 
času konání prohlídky místa plnění. 
 
12. Poskytnutí jistoty  
Zadavatel v souladu s § 67 nepožaduje poskytnutí jistoty.  
 
13. Jiné požadavky zadavatele pro plnění veřejné zakázky 
1. Nabídka a veškeré ostatní údaje budou zpracovány v jednom originálním vyhotovení  

a v jedné kopii. Originál bude výrazně označen jako „ORIGINÁL“, kopie bude označena 
jako „KOPIE“. Obě vyhotovení nabídky budou zabezpečeny proti neoprávněné manipu-
laci. Originál nabídky bude obsahovat všechny dokumenty v originálním vyhotovení, 
případně v úředně ověřené kopii (podle podmínek stanovených v kvalifikační a zadávací 
dokumentaci), s výjimkou případů, kdy zadavatel podle textu zadávací dokumentace po-
žaduje pouze kopie prosté. Kopie nabídky bude kopií prostou 
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a nemusí obsahovat originály dokumentů ani úředně ověřené kopie. V případě rozporu 
mezi originálem a kopií nabídky je rozhodný originál nabídky. 

2. Všechny listy nabídky budou očíslovány pořadovými čísly vzestupnou, nepřerušenou 
číselnou řadou.  

3. Zadavatel nehradí náklady za účast ve veřejné zakázce. 
4. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení v souladu s § 84 odst. 4 zákona.  
5. 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. 

6. Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu úpravy podmínek stanovených zadávací doku-
mentací, a to jednak na základě žádosti uchazečů o dodatečné informace nebo z vlastní 
iniciativy. Informace o změnách budou podávány podle podmínek uvedených v bodě 9. 
této zadávací dokumentace. 

7. Nabídky, kopie nabídek, jednotlivé součásti nabídek uchazečů nebudou vráceny.  
8. Nesplnění podmínek zadavatele ze strany uchazeče vede k jeho vyloučení ze zjednoduše-

ného podlimitního řízení pro nesplnění podmínek zadávacího řízení. 

 
14.  Přílohy zadávací dokumentace 
Nedílnou součástí zadávací dokumentace jsou následující přílohy: 
Příloha č. 1 – Krycí list nabídky 
Příloha č. 2 -  Prohlášení o vázanosti 
Příloha č. 3 – Čestné prohlášení podle § 53 
Příloha č. 4 – Přehled realizovaných dodávek 
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Příloha č. 1                             

Krycí list nabídky 
podlimitní veřejná zakázka: 

 
„Dodávka plynového chromatografu v multidimenzionálním uspořádání“ 

           
Zadavatel:        Univerzita Pardubice, Studentská 95, 532 10 Pardubice II – Polabiny 
 
Uchazeč:          Obchodní firma nebo název 
 

 
 
 
 
 

V případě, že podává nabídku více dodavatelů, uvedou se všichni členové (dodavatelé) sdružení a reprezentant 
sdružení. 
Sídlo: 

 
 
 
 

V případě, že podává nabídku více dodavatelů, uvede se sídlo reprezentanta sdružení. 
 
Jména a příjmení členů statutárního orgánu: 

 
 
 
 

V případě, že nabídku podává více dodavatelů, uvedou se statutární zástupci reprezentanta sdružení. 
 
IČO:                                                                          DIČ:           
  

V případě, že podává nabídku více dodavatelů, uvede se IČO a DIČ reprezentanta sdružení. 
 

 
Nabídková cena: 
Celková výše nabídkové ceny vč. DPH  
 
 

 
datum: ……………………                         
      ………………………………………… 

                                                             
                                                                                        
                                                                              razítko a podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče 
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Příloha č. 2 

 
 

P R O H L Á Š E N Í O VÁZANOSTI 
 
 
 
 
 
Prohlašuji a potvrzuji, že jako uchazeč o veřejnou zakázku s názvem 
  
„Dodávka plynového chromatografu v multidimenzionálním uspořádání“ 

 
jsem vázán celým obsahem přiložené nabídky, a to po celou dobu běhu zadávací lhůty.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V ………………………… 
 
 
Dne : …………………….. 
 
 
 

………………..………………………… 
podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče  
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Příloha č. 3 

 
Čestné prohlášení 
 

pro veřejnou zakázku s názvem 
 

            „Dodávka plynového chromatografu v multidimenzionálním uspo-
řádání“ 

 
Níže podepsaný uchazeč čestně prohlašuje, že: 
a)  nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch zločinného  spolčení, 

trestný čin účasti na zločinném spolčení, legalizace výnosů z trestné činnosti,  
podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového  
podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém  
trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; 
jde- li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý 
člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního or-
gánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo 
každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast  
zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad 
podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační 
složky,  tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu 
k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, 

b) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmě-
tem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení od-
souzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto pod-
mínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním 
orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí ten-
to předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnic-
ké osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím 
své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených 
osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí 
dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa 
podnikání či bydliště, 

c) nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle  
      zvláštního právního předpisu, 
d) vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o     
      úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje    
      k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek  
      byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních  
      předpisů, 
e)   není v likvidaci, 
f) nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v 

zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, 
g)   nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České    
       republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, 
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h)  nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 
politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či 
bydliště dodavatele, a 

i) nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomoc-
ně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) 
požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud 
dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby 
odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby. 
 
 
V…………………… 
 
Datum :        

                          
 

 titul, jméno, příjmení (vypsat čitelně):.…………………………….. 
        podpis statutárního zástupce 
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Příloha č. 4 
 
Veřejná zakázka na dodávky:  

„ Dodávka plynového chromatografu v multidimenzionálním uspořádání“   
 
Přehled uchazečem realizovaných dodávek obdobného rozsahu a charakteru – splnění tech-
nických kvalifikačních předpokladů podle § 56 odst. 1 písm. a) 
 
Přehled v posledních 3 letech realizovaných dodávek v objemu 2,00 mil. Kč bez 
DPH/rok  
 
Minimální po čet doložených služeb ke splnění kvalifikace:  1 
 

 
 
 
Číslo 
 

 
 
 
   Název 

 
 
 
Sídlo 
 

 
                   
               Objednatel 

 
 
 
 Cena realizo-
vaných 
dodávek v tis.  
Kč 

kontakt.osoba 
(titul, jméno, 
příjmení) 
 

spojení na  
kontakt. osobu 
(tel., e-mail) 
 

      

      

      

      

      

      

 
 
Pozn., v případě většího počtu realizovaných zakázek použije uchazeč tuto tabulku opakovaně. 
 
    
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
Datum:………………………………….                                                                     ……………………………………………… 

                                                                                                                                                  Razítko a podpis uchazeče 
 
 
  
 


