
 1 

 
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 UV-VIS spektrofotometru s obslužným softwarem a PC“ 
 

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 veřejné zakázky je dodávka, instalace uvedení do provozu UV-VIS spekt-
rofotometru s obslužným softwarem, počítačem a příslušenstvím dle níže uvedené specifika-
ce.   
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2.1. Specifikace předmětu plnění: 
UV-VIS spektrofotometr, obslužný počítač a komunikační software  
sestava musí obsahovat UV-VIS spektrofotometr umožňující měření absorbance, transmitan-
ce, koncentrace, kinetická měření při min 3 vlnových délkách, obslužný počítač a komunikač-
ní software. Optický systém spektrofotometru může být jednopaprskový s kompenzací refe-
renčním detektorem nebo dvoupaprskový. Zdrojem světla může být buď xenonová pulsní 
lampa pro celý spektrální rozsah nebo kombinace samostatně vypínatelné deuteriové a 
wolframové lampy.  
Součástí dodávky musí být 1 poziční vodou temperovaný držák 10mm kyvet s křemennou 
10mm průtokovou kyvetou.  
 

- Minimální rozsah vlnových délek 200-1000 nm, 
- minimální rozsah absorbance ±2,5 
- správnost absorbance ±0,005 
- šířka spektrálního pásu < 3 nm, 
- reprodukovatelnost vlnové délky ±0,5 nm, 
- přesnost vlnové délky ±1,0 nm, rozptýlené světlo max. 0,1% při 220 a 340 nm. 

 
Všechny výše uvedené technické parametry jsou stanoveny jako minimální. 
 
2.2. Místo plnění:  
Místem plnění veřejné zakázky: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická, 
Ústav environmentálního a chemického inženýrství, 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 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 2 pracovních dnů od oznámení 
závady, rovněž bezplatné poskytování informací servisním technikem po telefonu.   
 
2.3.2. Servisní podmínky: 
Uchazeč je povinen uvést podmínky poskytování pozáručního servisu. Zadavatel požaduje 
nejméně 5 - ti letou garanci dostupnosti náhradních dílů ode dne předání zařízení.  
Zadavatel požaduje specifikaci záručního a pozáručního servisu. 
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 proškolení obsluhy- v rámci insta-
lace v rozsahu nutném pro obsluhu zařízení.  

2. Zaškolení obsluhy musí být v českém nebo anglickém jazyce. 
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, 

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

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

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

stalaci a provoz předmětu plnění. 
 
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  
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.  

Zadavatel požaduje splnění technických kvalifikačních předpokladů předložením seznamu 
minimálně 1 významné realizované dodávky přístrojů obdobného charakteru v posledních 3 
letech. 

 
Všechny doklady budou předloženy v prosté kopii. 
 
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 250 000 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) 
 
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. 6 návrh smlouvy o dílo (vzor).  
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, 
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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).  
 
Nesplnění kterékoliv minimální obchodní podmínky stanovené zadavatelem, posoudí  
zadavatel jako nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení příslušného ucha-
zeče z výběrového řízení. 

 
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 
(objednatel) 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. 
 
5.2. Dodací podmínky 
Zadavatel požaduje plnění předmětu veřejné zakázky nejpozději do 30. 09. 2010 
 
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 základní kritérium pro hodnocení nabídky nejnižší nabídkovou cenu. 
Zadavatel bude hodnotit celkovou nabídkovou cenu vč. DPH uvedenou v nabídkách uchaze-
čů. 
 
7. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky 
7. 1. Podání nabídky – označení obálky 
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Nabídka se podává v českém jazyce, v písemné formě a v řádně uzavřené obálce, označené 
názvem veřejné zakázky „Dodávka UV-VIS spektrofotometru s obslužným softwarem a 
PC“  - 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 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. 
 
7. 5. Ukončení lhůty pro podání nabídek: 19. 07. 2010 v 09:00 hod. 
 
8. Členění nabídky: 
Zadavatel doporučuje následující formální členění nabídky: 
1. Krycí list nabídky 
2. Krycí list nabídkové ceny 
3.   Doklady ke splnění kvalifikace 
4.   Údaje k hodnotícím kritériím 
5.   Návrh smlouvy 
6.   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: 15. 07. 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 
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. 
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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 
 


