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

Název veřejné zakázky:   
 

 „Dodávka vysokotlakého míchaného laboratorního reakčního autoklávu“ 
 
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. Údaje o zadavateli 

Univerzita Pardubice 
 Studentská 95, 532 10 Pardubice 

             IČO: 00216275, DIČ: CZ00216275  
  

Osoba oprávněná jednat ve smluvních záležitostech: 
prof. Ing. Petr Lošťák, DrSc., děkan Fakulty chemicko-
technologické                

Kontaktní osoba:                      Ing. Irena Seinerová, irena.seinerova@upce.cz                        
tel.:     +420 466 036 745 
fax:                                             +420 466 036 359 
       
 
2. Vymezení předmětu veřejné zakázky 
Předmětem plnění je dodávka, instalace a uvedení do provozu vysokotlakého míchaného la-
boratorního reakčního autoklávu s příslušenstvím dle níže uvedené specifikace.   
 
2.1. Specifikace předmětu plnění: 



 2 

 Vysokotlaký míchaný laboratorní autokláv 
- objem autoklávu min. 280ml, maximálně 700 ml; 
- pracovní tlak nejméně 180 bar (18 MPa) a pracovní teplota nejméně 180°C (součas-

ně); 
- elektrický ohřev s programovatelnou regulací teploty; 
- míchání pomocí hřídelového míchadla s motorovým pohonem nejlépe přes magnetic-

kou spojku;   
- nastavitelné otáčky míchání včetně indikace skutečných otáček míchadla v autoklávu; 
- tři ventily pro samostatné použití bez nutnosti přepojování přívodních hadic mezi ven-

tily; jeden pro odtlakování autoklávu, jeden pro tlakování reaktoru externím plynem, 
jeden pro odběr kapalné fáze ode dna autoklávu; 

- měření tlaku pomocí mechanického manometru a také pomocí elektronického senzoru 
s možností zadání hodnoty tlaku do teplotního programu; 

- možnost ochrany ventilu (životnost) před pevnými částicemi např. pomocí frity 
předřazené před ventil určený pro odběr kapalné fáze;  

- software umožňující archivaci teplotních a tlakových průběhů experimentů; 
- vyložení autoklávu chemicky odolným materiálem (pro práci se zředěnými vodnými 

roztoky kyselin, oxidačními činidly, nadkritickým CO2, i s nízkými koncentracemi 
anorg. chloridů) – kovovou slitinou nebo lépe teflonem. Při vyložení teflonem prove-
dení nejlépe s vyjímatelnou vložkou, kompletně vyvložkovaným víkem, teflonovým 
těsněním mezi víkem a vlastní nádobou autoklávu a potaženými ostatními částmi au-
toklávu přicházejícími do styku se vzorkem (vyjma ventilů), tedy míchadlem, termo-
článkem apod.;    

- 1-krát náhradní těsnění pod víko autoklávu umožňující použití CO2 v nadkritických 
podmínkách; 

- jednoduchost manipulace s reaktorem – otvírání a zavírání autoklávu; 
- použití běžně dostupných koncovek pro připojení tlakových hadic k ventilům;  
- vhodné pro práci na laboratorním stole (co nejmenší nároky na pracovní prostor, ná-

doba autoklávu s podstavcem o rozměrech menších než 65x75 cm)  
 
Všechny výše uvedené technické parametry jsou stanoveny jako minimální. 
 
2.2. Místo plnění:  
Místem plnění veřejné zakázky: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická, Ka-
tedra analytické chemie, Studentská 573, 532 10 Pardubice. 
 
2.3. Záruční a servisní podmínky na plnění veřejné zakázky 
2.3.1. Záruční podmínky: 
Zadavatel požaduje poskytnutí minimální záruční doby ve výši 12 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 5 pracovních dnů od oznámení 
nahlášení závady, dále bezplatné poskytování informací servisním technikem po telefonu 
v pracovní dny od 8 do 16 hodin.   
 
 2.3.2. Servisní podmínky: 
Zadavatel požaduje nejméně osmiletou garanci dostupnosti náhradních dílů ode dne předání 
zařízení.  
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Záruční podmínky jsou předmětem hodnocení.  
Dodavatel uvede přehled adres servisních středisek a způsob dostupnosti servisního technika.  
2. 4. Další požadavky zadavatele: 

1. V ceně předmětu plnění musí být zahrnuto základní zaškolení obsluhy (2 osob) v rámci 
instalace v rozsahu nutném pro obsluhu zařízení.  

2. Zaškolení obsluhy musí být v českém jazyce. 
3. Manuály ke všem částem přístroje musejí být v češtině. 
4. V nabídce je uchazeč dále povinen uvést detailní technické parametry přístroje, při-
čemž vychází z minimálních technických a funkčních požadavků uvedených 
v zadávací dokumentaci. 

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

stalaci a provoz předmětu plnění. 
7. Dodávka a instalace autoklávu musí být do 10 týdnů od podepsání smlouvy. 
  

2.5. Požadavky na varianty nabídek  
Zadavatel nepřipouští varianty.  
 
Nesplnění kteréhokoliv z požadavků  bodu 2 této zadávací dokumentace bude důvodem 
k vyloučení uchazeče. 
 
3. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace  
3.1. Zadavatel požaduje splnění profesních kvalifikačních předpokladů takto: 
 1. splnění prokáže dodavatel předložením kopie 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 kopie 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.  

3.2. Zadavatel požaduje splnění technických kvalifikačních předpokladů takto: 
     1. splnění prokáže dodavatel předložením seznamu minimálně 2 významných realizova- 
          ných dodávek přístrojů obdobného charakteru v posledních 3 letech, každou  
          v minimálním objemu 300 000 Kč bez DPH. 
 
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 500.000,- 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 obsluhy). 
4.1. Doklady prokazující nabídkovou cenu  
Dodavatel prokazuje svoji nabídkovou cenu předložením následujících údajů: 

• vyplněním „Krycího listu nabídky“ (příloha č. 1) 
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4.2. Podmínky, při nichž lze překročit výši nabídkové ceny: 
Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny vyjma změny sazeb DPH.  
5. Obchodní podmínky 
Nedílnou součástí zadávací dokumentace je jako příloha č. 2 návrh kupní smlouvy. 
V uvedeném vzoru doplní uchazeč chybějící údaje a doplněný vzor smlouvy o dílo označí 
uchazeč jako návrh a tento návrh podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem nebo za 
uchazeče vloží do nabídky. Návrh smlouvy musí po obsahové stránce odpovídat údajům uve-
deným v zadávacích podmínkách a obsahu nabídky uchazeče. Návrh smlouvy je závazný, 
uchazeč pouze doplní požadované údaje. V případě, že návrh smlouvy nebude odpovídat na-
bídce uchazeče, bude tato skutečnost důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče. 
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).  

 
5. 1. Platební podmínky 
Zadavatel neposkytuje zálohy.  
Platba bude provedena po předání a převzetí přístroje na základě předávacího protokolu bez-
hotovostním převodem na účet uchazeče. Doba splatnosti daňových dokladů je stanovena na 
21 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu zadavateli.  
Daňový doklad musí obsahovat náležitosti stanovené v § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, v platném znění.  
Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je zadavatel 
oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen doručit novou fakturu 
s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou. 
Platby budou probíhat výhradně v CZK. 
 
5.2. Smluvní pokuty předmětu plnění - dle návrhu kupní smlouvy  
Zadavatel požaduje výši smluvních pokut uvedených v návrhu kupní smlouvy (příloha č. 2 
zadávací dokumentace).  
 
Smluvní pokuty jsou splatné do 21 dnů od jejího vystavení zadavatelem. 
 
5.3. Dodací podmínky 
Zadavatel požaduje plnění předmětu veřejné zakázky nejpozději do 10 týdnů od podpisu 
kupní smlouvy. 
 
5.2.1. Vlastnické právo 
Vlastnické právo přechází na zadavatele po předání a převzetí předmětu plnění. 
 

6. Hodnotící kritéria pro zadání veřejné zakázky  
6.1. Základní kritérium a dílčí kritéria pro zadání veřejné zakázky 
Zadavatel zvolil pro hodnocení nabídky následující kritéria: 
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1. kritérium: nabídková cena – 50 % 
2. kritérium: technické parametry – 30 % 
3. kritérium: servis – 20 % 

 
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 hodno-
cení provedeno tak, že splněno (ano) = 100 bodů, nesplněno (ne) = 0 bodů v daném subkrité-
riu. Získané body v příslušném kritériu budou vynásobeny příslušnou vahou daného kritéria. 
Součet vážených bodů za všechna kritéria určí pořadí uchazeče v celkovém hodnocení, jako 
nejúspěšnější je stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší bodové hodnoty. 
 
Způsob hodnocení nabídek podle dílčích kritérií: 
 
1. kritérium:   Celková nabídková cena – 50 % 
Zadavatel bude hodnotit cenovou výhodnost nabídky nabídnutou uchazečem. Celková výše 
nabídkové ceny vč. DPH bude zapsána v „Krycím listě nabídky“ a v textu návrhu smlouvy.  
Celkový počet bodů v rámci 1. kritéria vypočtený dle vzorce a) uvedeného v bodě 6.1 bude 
získán vynásobením počtu získaných bodů „ x 0,5 “.   
 
2. kritérium:  technické parametry – 30 % 
Zadavatel bude hodnotit technické parametry, které převyšují požadované minimální paramet-
ry uvedené v bodě 2.1 zadávací dokumentace.  
Zadavatel bude hodnotit uchazečem nabídnuté technické parametry předmětu plnění.  
Uchazeč vyplní přílohu č. 3 – hodnocení technických parametrů.  
Celkový počet bodů v rámci 2. kritéria bude získán vynásobením počtu získaných bodů 
„ x 0,3 “.   
 
3. kritérium:   Servisní podmínky – 20 %   
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Zadavatel bude hodnotit délku záruční lhůty v měsících nabídnutou uchazečem.  
Celkový počet bodů v rámci 3. kritéria bude získán vynásobením počtu získaných bodů 
„ x 0,2 “.   
 
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 „ Dodávka vysokotlakého míchaného laboratorního re-
akčního autoklávu“ - Neotvírat a uvedením zpáteční adresy.  
 
7.2. Místo podání nabídek 
Nabídky se podávají doporučeně poštou na adrese zadavatele: Univerzita Pardubice, Student-
ská 95, 532 10 Pardubice nebo osobně v pracovní dny od 9:00 hod. do 14,00 hod., v poslední 
den od 8:00 hod. do 09:00 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. Irena Seinerová, Studentská 95, 2. patro – ekonomický odbor, dveře č. 337, tel: 
469036745 
Ing. Alena Tomolová, Studentská 95, 2. patro – ekonomický odbor, dveře č. 337, tel. 
466036284  
 
7. 5. Ukončení lhůty pro podání nabídek: 23. 08. 2010 do 09:00 hod. 
 
8. Členění nabídky: 
Zadavatel doporučuje následující formální členění nabídky: 
1. Krycí list nabídky 
2.   Doklady ke splnění kvalifikace 
3.  Údaje k hodnotícím kritériím (cena, technické parametry, zajištění záručního a pozáruční 
      ho servisu) 
4.   Návrh smlouvy 
5.   Další údaje o uchazeči dle uvážení uchazeče 
 
9. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám 
Žádosti o dodatečné informace je uchazeč povinen doručit na níže uvedené adresy v písemné 
formě (e-mailem). 
Termín pro doručení dodatečných informací: 19. 08. 2010 do 12:00 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 
 
Odpovědi na dodatečné dotazy budou zaslány všem uchazečům o veřejnou zakázku a rovněž zveřej-
něny 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 
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z vlastního podnětu. Změnu obsahu zadávací dokumentace zadavatel oznámí všem známým 
uchazečům o veřejnou zakázku a rovněž ji zveřejní stejným způsobem jako výzvu a zadávací 
dokumentaci. 
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 dodá- 
      vek, 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 iniciativy.       
      Informace o změnách budou podávány podle podmínek uvedených v bodě 9. této zadáva- 
      cí 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.  Přílohy zadávací dokumentace 
Nedílnou součástí zadávací dokumentace jsou následující přílohy: 
Příloha č. 1 – Krycí list nabídky 
Příloha č. 2 - Návrh kupní smlouvy 
Příloha č. 3 – Hodnocení technických parametrů                                      
 


