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Zadávací dokumentace  

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

 „Dodávka laboratorního nábytku“  
 
 

Tato textová část zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek 
uchazečů.  
 
 
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 
 Jednající jménem: prof. Ing. Petra Lošťáka, DrSc., děkana FCHT                                 

       IČO: 00216275, DIČ: CZ00216275  
       Kontaktní osoby:  
       Ing. Irena Seinerová, tel. 466 036 745, e-mail: irena.seinerova@upce.cz 
       Ing. Alena Tomolová, tel.: 466 036 284, e-mail: alena.tomolova@upce.cz 
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2. Vymezení předmětu veřejné zakázky 
 
2.1. Vymezení předmětu veřejné zakázky 
Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka mobilního laboratorního ná-
bytku pro Katedru anorganické technologie (dále jen KAnT) dle standardů nábytku uvede-
ných v příloze č. 3 této zadávací dokumentace. 
 
Předmět plnění zahrnuje výrobu, dodávku, montáž a instalaci v místě plnění. 
 
2.2. Servis a záruční lhůty: 
Zadavatel požaduje záruční dobu předmětu plnění veřejné zakázky v délce min. 24 měsíců. 
Počátek běhu záruční doby je stanoven na den následující po dni předání a převzetí celého 
plnění předmětu veřejné zakázky dodaného na základě písemné objednávky zadavatele.  
 
2.3.  Místo plnění:  
Místem plnění je FCHT, KAnT, Doubravice 41,532 10 Pardubice. 
 
2.4. Doba plnění veřejné zakázky: 
Předpokládaný termín plnění: do 30. 9. 2010  
 
Dodavatel není oprávněn podmínit jím navrhovanou dobu plnění, která je předmětem hodno-
cení nabídky, další podmínkou. Podmínění nebo uvedení několika rozdílných hodnot podmí-
nek je důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. Obdobně 
bude zadavatel postupovat v případě, že dojde k uvedení dob plnění v jiné veličině či formě 
než v kalendářních dnech.  
 
2.5. Maximální cena dodávky: 
Celková cena dodávky nesmí překročit částku ve výši 650 000 Kč vč. DPH 
 
Nesplnění kteréhokoliv z požadavků  bodu 2 této zadávací dokumentace bude důvodem 
k vyloučení uchazeče 
 
3. Požadavky na prokázání kvalifikace 
 
3.1. Základní kvalifikační předpoklady: 
Splnění základních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel předložením čestného pro-
hlášení, které je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace. Čestné prohlášení bude podepsané 
osobou oprávněnou za uchazeče jednat. 
 
3.2. Profesní kvalifikační předpoklady: 
Zadavatel požaduje splnění profesních kvalifikačních předpokladů takto: 

• předložením výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné 
obdobné evidence, je-li v ní uchazeč zapsán.  

• předložením dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v 
rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu prokazujícího pří-
slušné živnostenské oprávnění či licenci.  

Všechny doklady budou předloženy v prosté kopii. 
 
3.3. Technické kvalifikační předpoklady: 
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Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč, který předloží: 
• min. 3 nejvýznamnější dodávky nábytku obdobného charakteru, uskutečněné dodava-

telem v posledních 3 letech, každou v min. výši 300 tis. Kč bez DPH.  
 
4. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny 
 
Uchazeč stanoví nabídkovou cenu celou částkou za plnění veřejné zakázky, tj. dopravy, do-
dávky, montáže, instalace a splnění všech technických a uživatelských standardů na základě 
ocenění jednotlivých položek uvedených v položkovém rozpočtu, přičemž uchazeč dodrží 
jeho strukturu a členění a ocení bez výjimek veškeré jeho položky.  
Nabídková cena bude uvedena v členění: nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH), 
samostatně DPH a nabídková cena včetně DPH. 
Cena bude uvedena v korunách českých.  
Celkovou cenu vyplní dodavatel v tabulce „Krycí list nabídky“ (příloha č. 1) a v návrhu 
smlouvy.  
Cenu za jednotlivé položky vyplní dodavatel v tabulce „Položkový rozpočet“ (příloha č. 2).  
Nabídková cena bude zpracována v souladu se zadávacími podmínkami. 
 
4. 1. Podmínky, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny 
 
Cenu je možno překročit pouze v případě, že dojde ke změně daňových předpisů.  
 
5. Obchodní podmínky 
 
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. 
 
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 
� rozsah a délka záruky 
� sankce za neplnění smluvních podmínek – v případě, že dodavatel nedodrží termín do-

dání předmětu plnění, uhradí zadavateli smluvní pokutu za každý i započatý den prodle-
ní ve výši 0, 05 % z  ceny dodávky až do výše ceny dodávky. 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 ve 
výši 0, 05 % za každý i započatý 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 
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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). 

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. 
 
Nesplnění kterékoliv minimální obchodní podmínky stanovené zadavatelem, posoudí 
zadavatel jako nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení příslušného 
uchazeče z výběrového řízení. 
 

5. 1. Platební podmínky 
Zadavatel neposkytuje zálohy. 
Platba za předmět veřejné zakázky bude provedena po jeho dodání a předání na základě pře-
dávacího protokolu podepsaného oběma stranami. 
Splatnost faktur je 21 kalendářních dnů po doručení do sídla zadavatele. Úhrada faktur bude 
provedena bezhotovostní platbou z účtu zadavatele na účet dodavatele uvedený ve smlouvě. 
 
Faktura za předmět plnění veřejné zakázky bude obsahovat povinné náležitostí účetního do-
kladu. 
 
6. Hodnotící kritéria 
 
Základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky. Zadavatel stanovil tato 
kritéria:  
1. kritérium: nabídková cena – 85 % 
2. kritérium: dodací lhůta      – 15 %  
 
5. 1. 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. 
 
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 
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minimální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, vzniklou násobkem 
100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnotě hodnocené nabídky.  
 
1. kritérium:  
Nabídkovou cenou 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.  
 
Způsob hodnocení 1. kritéria: 
 
Nejnižší hodnota (cena) 
 ---------------------------------------------- *  váha vyjádřená v % 
Hodnota (cena) hodnocené nabídky 
 
 
2. kritérium: 
Zadavatel bude hodnotit navrženou dodací lhůtu v kalendářních dnech. Lhůta začíná běžet 
následující den po podpisu smlouvy o dílo. 
 
Způsob hodnocení 2. kritéria: 
 

     nejkratší dodací lhůta 
 ---------------------------------------------- *  váha vyjádřená v % 
     dodací lhůta hodnocené nabídky 
 
 
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 laboratorního nábytku“ - Neotvírat  a uvedením zpá-
teční 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 9:00 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. 
 
Každý uchazeč podá pouze 1 nabídku, zadavatel nepřipouští variantní řešení. 
Nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek zadavatel neotvírá.  
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7.3. Lhůta pro podání nabídek:  
Lhůta pro podání nabídek končí dne 02. 07. 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 
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: 30. 06. 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 
zveřejněny stejným způsobem jako výzva a zadávací dokumentace 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 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 v 

jednom vyhotovení. 
2. Pokud se v zadávací dokumentaci vyskytnou obchodní názvy některých výrobků nebo 

dodávek, případně jiná označení, mající vztah ke konkrétnímu dodavateli, jedná se o vy-
mezení předpokládaného standardu a uchazeč je oprávněn navrhnout jiné, technicky a 
kvalitativně srovnatelné řešení. 

3. Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o obsahu smlouvy a upřesnit její konečné znění, s 
výjimkou podstatných náležitostí smlouvy, zejména požadovaného předmětu plnění, doby 
plnění a hodnocených skutečností. 

4. 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. 

5. Informace o změnách budou podávány podle podmínek uvedených v bodě 9. této zadávací 
dokumentace. 

6. Nabídky, kopie nabídek, jednotlivé součásti nabídek uchazečů nebudou vráceny. 
7. Nesplnění podmínek zadavatele ze strany uchazeče vede k jeho vyloučení z výběrového 
řízení pro nesplnění podmínek zadávacího řízení.    

8. Zadavatel nehradí náklady za účast ve veřejné zakázce. 
9. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení až do podpisu smlouvy. 
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11. Nedílnou součástí zadávací dokumentace jsou přílohy: 

1. Krycí list nabídky  
2. Položkový rozpočet 
3. Standardy laboratorního nábytku 


