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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

„Dodávka badatelského mikroskopu“

Tato textová část zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek 
uchazečů. 
Obsahuje podmínky zadavatele, jejichž splnění v nabídkách uchazečů bude zadavatel 
posuzovat a jejichž nesplnění vede k vyřazení nabídek z hodnocení.

Tato veřejná zakázka není zadávána podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve 
znění pozdějších předpisů, zadavatel tudíž nepostupuje ani podle ustanovení § 26, bod 5, věta 
druhá, zákona; zadavatel odkazy na zákon uvádí z důvodu, že používá instituty zavedené 
zákonem.

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. Jitka Motáková, jitka.motakova@upce.cz                        
tel.: +420 466 036 302
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2. Vymezení předmětu veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu badatelského 
mikroskopu včetně příslušenství dle níže uvedené specifikace.

2.1. Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky:

1. vzpřímený mikroskop badatelského standardu pro techniky světlého pole, 
tmavého pole, fázového kontrastu a fluorescence

2. stativ: stabilní ergonomický, Koehlerovo osvětlení, min. 100W halogenová 
žárovka

3. minimálně dva optické porty pro připojení digitálních kamer

4. šestičetný revolverový nosič objektivů

5. objektivy: fluoritové 4x, 10x (fáze), 20x (fáze), 40x (fáze), 60x, 100x (fáze) 
s korekcí na nekonečno 

6. okuláry: 10x s co největším zorným polem – min. 22 mm, min. jeden                 
s dioptrickou korekcí

7. kontrastní metody – fázový kontrast (pro objektivy 10x, 20x, 40x, 100x), 
tmavé pole (pro objektivy 4x, 10x, 20x, 40x), fluorescence pro všechny 
objektivy (filtry pro DAPI, FITC, TRITC)

8. min. šestimístný nosič fluorescenčních kostek 

9. vysokotlaká rtuťová výbojka min. 100 W

10. chlazená monochromatická digitální kamera a barevná digitální kamera 

11. chlazená monochromatická digitální kamera pro snímání fluorescence:
 chlazení minimálně 10°C pod laboratorní teplotu
 rozlišení minimálně 1,4Mpix
 živý náhled pro ostření a sledování objektu 
 min. 12 bit hloubka digitalizace
 možnost binningu
 min. 60% kvantová účinnost
 FireWire nebo rychlejší rozhraní pro komunikaci s PC

12. barevná digitální kamera
 rozlišení min. 5 Mpix
 FireWire nebo rychlejší rozhraní pro komunikaci s PC

13. programové vybavení v českém nebo anglickém jazyce umožňující:
 ovládání obou kamer pomocí jednoho programu, včetně ostření na 

monitoru PC
 přenos snímků do PC, úpravu a archivaci digitálního obrazu
 vkládání kalibrovaných měřítek a popisků do obrazu
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 měření rozměrů vyfotografovaných objektů
 práce s více snímky pro srovnání
 spojování kanálů
 počítání objektů
 pokročilá analýza fází
 tvorba reportů
 kompatibilní se stávajícím softwarovým vybavením zadavatele 

(zadavatel využívá Windows XP)

14. řídicí a vyhodnocovací PC se dvěma min. 24" LCD monitory

Předpokládaná hodnota předmětu veřejné zakázky:   833 333,- Kč bez DPH   
(1 000 000,- Kč včetně DPH)

Výše uvedená předpokládaná hodnota představuje finanční prostředky, kterými zadavatel 
disponuje pro tuto veřejnou zakázku.

2.2. Místo plnění: 
Místo plnění veřejné zakázky: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická, 
Katedra biologických a biochemických věd, Studentská 573, 532 10 Pardubice.

2.3. Doba plnění:
Předpokládaný termín plnění:  srpen 2011
Zadavatel požaduje plnění předmětu veřejné zakázky do 12 týdnů od data uzavření smlouvy 
(tj. podpisu smlouvy oběma smluvními stranami). 

2.4. Záruční a servisní podmínky na plnění veřejné zakázky
2.4.1. Záruční podmínky:
Zadavatel požaduje na předmět plnění poskytnutí minimální záruční doby v délce 24 měsíců.
Počátek běhu záruční doby je stanoven na den následující po dni předání a převzetí předmětu 
plnění na základě předávacího protokolu.  
Dále jsou záruční podmínky uvedeny v příloze č. 3 této zadávací dokumentace (tj. Kupní 
smlouva).

Uchazečem nabídnutá délka záruky je předmětem hodnocení (podrobněji viz bod 6. této 
zadávací dokumentace).

2.4.2. Servisní podmínky pro záruční a pozáruční servis:
Servisní podmínky jsou uvedeny v příloze č. 3 této zadávací dokumentace (tj. Kupní 
smlouva).
Zadavatel požaduje zajištění servisu uchazečem (vlastním nebo smluvně zajištěným 
pracovištěm) na území ČR. Dodavatel uvede seznam (přehled adres) servisních středisek a 
kontakty na servisního technika.
Zadavatel požaduje zásah servisního technika nejpozději do 2 pracovních dnů od oznámení
závady, rovněž bezplatné poskytování informací servisním technikem po telefonu                    
(minimálně v pracovní dny v době od 8:00 do 16:00 hod.).  
Zadavatel požaduje nejméně 5-ti letou garanci dostupnosti náhradních dílů ode dne předání 
zařízení.



4

2.5. Další požadavky zadavatele:

1. V ceně předmětu plnění musí být zahrnuto základní proškolení obsluhy uskutečněné
v rámci instalace v rozsahu nutném pro obsluhu zařízení.

2. Zaškolení obsluhy musí být provedeno v českém nebo anglickém jazyce.
3. Manuály ke všem částem přístrojů musí být v češtině nebo v angličtině.
4. V rozsahu dodávky musí být instalace přístroje a předvedení dosažení deklarovaných 

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

přístroje u zadavatele.
6. Předložení popisu a fotografie přístroje určeného k dodání. Popis s uvedením detailních 

technických parametrů přístroje a s uvedením seznamu všech součástí dodávky a 
fotografii uchazeč vloží do nabídky.
Popis a fotografie budou při posouzení nabídek zkoumány, zda splňují požadavky 
zadavatele na specifikaci přístroje stanovené v zadávací dokumentaci.
V popisu uchazeč uvede rovněž všechny technické parametry, které jsou předmětem 
hodnocení (viz bod 6.1. zadávací dokumentace), s uvedením jednotlivě u každého, zda 
přístroj příslušný technický parametr má nebo nemá.

7. Uchazeč není oprávněn požadavky zadavatele podmiňovat dalšími podmínkami.

2.6. 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 základních kvalifikačních předpokladů takto:

Splnění základních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel předložením čestného 
prohlášení, které je přílohou č. 2 této zadávací dokumentace. Čestné prohlášení musí být 
podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče. 

3.2. 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.

3.3. Zadavatel požaduje splnění technických kvalifikačních předpokladů takto:
Splnění prokáže dodavatel předložením seznamu minimálně 1 významné dodávky
badatelského mikroskopu obdobného charakteru realizovaných dodavatelem 
v posledních 3 letech,  každou v minimální výši 800 000,- Kč včetně DPH, s uvedením 
jejich rozsahu a doby plnění a s uvedením názvu objednatele a kontaktů na objednatele.
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4. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za předmět plnění veřejné zakázky dle této zadávací 
dokumentace v korunách českých v následujícím členění: nabídková cena bez daně z přidané 
hodnoty (DPH), samostatně DPH a nabídková cena včetně DPH. Uchazeč uvede nabídkovou 
cenu v požadovaném členění do návrhu smlouvy. 

Celková cena včetně DPH bude rovněž uvedena v Krycím listu nabídky.  

Nabídková cena bude obsahovat ocenění všech položek nutných k řádnému plnění předmětu 
veřejné zakázky (např. doprava včetně pojištění, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy).

Uchazeč není oprávněn podmiňovat nabídkovou cenu další podmínkou.

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:
Cenu je možné překročit pouze v případě, že dojde ke změně daňových předpisů týkajících se 
DPH.

5. Obchodní podmínky
Nedílnou součástí zadávací dokumentace jsou návrhy smlouvy v příloze č. 3 této zadávací 
dokumentace. V těchto návrzích jsou vymezeny obchodní, platební a další podmínky 
požadované zadavatelem v rámci této veřejné zakázky.
V uvedeném návrhu doplní uchazeč chybějící údaje a doplněný návrh, podepsaný osobou 
oprávněnou za uchazeče jednat, vloží do nabídky. Uchazeč není oprávněn smlouvu měnit a 
upravovat. Nesplnění této podmínky posoudí zadavatel jako nesplnění zadávacích podmínek 
s následkem vyloučení příslušného uchazeče z výběrového řízení. V případě, že návrh 
smlouvy (podmínky uvedené ve smlouvě) nebude odpovídat nabídce uchazeče, bude tato 
skutečnost důvodem pro vyloučení uchazeče.
Návrh smlouvy nesmí vyloučit či žádným způsobem omezovat oprávnění či požadavky 
zadavatele uvedené v této zadávací dokumentaci.

Smlouva bude podepsána oprávněnou osobou uchazeče v souladu se způsobem jednání 
právnické či fyzické osoby. Nepodepsaný návrh smlouvy je nepodepsanou nabídkou ve 
smyslu zákona a je proto právně neúčinný. Nabídka, která bude obsahovat nepodepsanou 
smlouvu, bude z výběrového řízení 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 
způsobem jednání právnické či fyzické osoby.

5.1. Platební podmínky:
Podrobné platební podmínky jsou uvedeny v příloze č. 3 této zadávací dokumentace – Kupní 
smlouva. 

5.2. Vlastnické právo
Vlastnické právo přechází na zadavatele dnem předání předmětu plnění.
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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 ekonomickou výhodnost nabídky.
Nabídky bude zadavatel hodnotit podle následujících dílčích kritérií, pro která stanovil váhu 
takto:
1. kritérium: výše nabídkové ceny 50 %
2. kritérium: technické parametry přístroje 40 %
3. kritérium: délka záruční doby 10 %

Hodnocení nabídek bude provedeno dle ekonomické výhodnosti pomocí více kritérií 
samostatně pro každé kritérium zvlášť s tím, že důležitost jednotlivých kritérií bude vyjádřena 
jejich 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.

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 
nabídky:

1. kritérium:  
Zadavatel bude hodnotit celkovou výši nabídkové ceny v Kč včetně DPH uvedenou 
v nabídkách uchazečů. Celková výše nabídkové ceny včetně DPH bude zapsána v „Krycím 
listu nabídky“. 

Pro 1. kritérium, pro které 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 vzorce:

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

Celkový počet bodů v rámci 1. kritéria bude získán vynásobením počtu získaných bodů krát 
váha, tj. „ x 0,5 “.

2. kritérium:
Zadavatel bude hodnotit technické parametry přístroje uvedené v nabídkách uchazečů, které 
převyšují požadované minimální technické parametry uvedené v bodě 2.1. této zadávací 
dokumentace; technické parametry budou specifikovány a uvedeny v popisu přístroje.

Podrobný rozpis hodnocených technických parametrů a bodového ohodnocení:

Hodnocené technické parametry
Bodové hodnocení

ano ne

1. Technologie zvyšující poměr signál / šum u epifluorescence 25 0

2. Motorizace a) závěrky 10 0

b) karuselu s fluorescenčními filtry 30 0
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Hodnocené technické parametry
Bodové hodnocení

ano ne

3. Programové vybavení: a) sešívání obrazů 5 0

b) časosběrné snímání 10 0

c) tvorba HDR obrazů 5 0

d) vícedimenzionální snímání 10 0

e) EDF 5 0

Součet max. 100

Celkový počet bodů v rámci 2. kritéria bude získán vynásobením počtu získaných bodů krát 
váha, tj. „ x 0,4 “.

3. kritérium:
Zadavatel bude hodnotit délku záruční doby v měsících uvedenou v nabídkách uchazečů, 
délka záruční doby v měsících bude uvedena v návrhu smlouvy.

Pro 3. kritérium, pro které má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria, získá 
hodnocená nabídka bodovou hodnotu vzniklou násobkem 100 a poměrem hodnoty hodnocené 
nabídky k hodnotě nejvhodnější nabídky.
Bodové hodnocení bude vypočteno podle vzorce:

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

Celkový počet bodů v rámci 3. kritéria bude získán vynásobením počtu získaných bodů krát 
váha, tj. „ x 0,1 “.

6.3. Výsledek hodnocení

Součet vážených bodů za všechna kritéria určí pořadí uchazeče v celkovém hodnocení, jako 
nejvýhodnější je stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší bodové hodnoty. 

7. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky
Každý dodavatel může podat pouze 1 nabídku. 

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 badatelského mikroskopu“ a nápisem NEOTEVÍRAT    
a  s uvedením zpáteční adresy.

7.2. Místo podání nabídek
Nabídky se podávají doporučeně poštou na adrese zadavatele: Univerzita Pardubice, 
Studentská 95, 532 10 Pardubice nebo osobně v pracovní dny od 8:00 hod. do 15:00 hod., 
v poslední den od 8:00 hod. do 9:00 hod. (budova rektorátu, 2. patro, dveře č. 337).
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Kontaktní osoby, resp. osoby oprávněné převzít nabídku jsou:
Ing. Jitka Motáková, tel. 466 036 302, e-mail: jitka.motakova@upce.cz
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

Při podání nabídky poštou nebo jiným veřejným přepravcem se za okamžik podání nabídky 
považuje její fyzické převzetí podatelnou zadavatele.

7.3. Ukončení lhůty pro podání nabídek: 16. 5. 2011 v 09:00 hod.

Nabídky doručené po tomto termínu budou z výběrového řízení vyřazeny a nebudou 
otevírány.

8. Členění nabídky:
Zadavatel doporučuje následující formální členění nabídky:
1. Krycí list nabídky
2. Doklady o splnění kvalifikačních předpokladů
3. Popis a fotografie přístroje
4. Návrh smlouvy

9. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám
Žádosti o dodatečné informace je uchazeč povinen doručit na níže uvedené adresy v písemné 
formě (e-mailem).

Adresa pro doručení žádosti o dodatečné informace:
Kontaktní osoby: Ing. Jitka Motáková, tel. 466 036 302, e-mail: jitka.motakova@upce.cz

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

Odpovědi na dodatečné dotazy včetně přesného znění dotazu budou zaslány všem osloveným 
dodavatelům a rovněž zveřejněny stejným způsobem jako výzva k podání nabídky a zadávací 
dokumentace.
Dodatečné informace odešle zadavatel do 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti. 

10. Jiné požadavky zadavatele pro plnění veřejné zakázky
1. Nabídka a veškeré ostatní údaje budou zpracovány v jednom vyhotovení, zadavatel 

uvítá předložení jedné kopie (originál bude označen jako „ORIGINÁL“, kopie bude 
označena jako „KOPIE“). Originál nabídky bude obsahovat dokumenty v originálním 
vyhotovení nebo kopii (podle podmínek stanovených v zadávací dokumentaci). Kopie 
nabídky bude kopií prostou a nemusí obsahovat originály dokumentů ani úředně 
ověřené kopie. V případě rozporu mezi originálem a kopií nabídky je rozhodný 
originál nabídky.

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.
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3. Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu či úpravu podmínek stanovených zadávací 
dokumentací, a to buď na základě žádostí uchazečů o dodatečné  informace nebo        
z vlastního podnětu. Změnu obsahu zadávací dokumentace zadavatel oznámí všem 
osloveným dodavatelům a rovněž ji zveřejní stejným způsobem jako výzvu a zadávací 
dokumentaci.  

4. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si skutečnosti uvedené v nabídkách.
5. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení do doby uzavření smlouvy.
6. Nabídky, kopie nabídek, jednotlivé součásti nabídek uchazečů nebudou vráceny.
7. Zadavatel nehradí náklady za účast ve veřejné zakázce.
8. Nesplnění podmínek zadavatele ze strany uchazeče vede k jeho vyloučení                    

z výběrového řízení.
9. Uchazeči budou informováni o výsledku výběrového řízení e-mailem.

11. Přílohy zadávací dokumentace
Nedílnou součástí zadávací dokumentace jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Krycí list nabídky
Příloha č. 2 – Čestné prohlášení 
Příloha č. 3 – Kupní smlouva 

V Pardubicích dne 3. 5. 2011




