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Zadávací dokumentace

pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky, zadávanou podle § 12 odst. 3 a                  
§ 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) s názvem

„Dodávka stereomikroskopu na výsuvném rameni“

Tato textová část zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek 
uchazečů. Informace a údaje uvedené v této zadávací dokumentaci a jejích přílohách 
vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Tyto požadavky je 
uchazeč povinen plně a bezvýjimečně respektovat při zpracování své nabídky a ve své 
nabídce je akceptovat. Neakceptování požadavků uvedených v této zadávací dokumentaci a 
přílohách zadávací dokumentace bude považována za nesplnění zadávacích podmínek 
s následkem vyloučení uchazeče z další účasti ve výběrovém řízení.

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:
Ing. Karol Bayer, děkan Fakulty restaurování

   
Kontaktní osoba:  Ing. Jitka Motáková, jitka.motakova@upce.cz                        

tel.: +420 466 036 302
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2. Vymezení předmětu veřejné zakázky

2.1. Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu 1 kusu 
stereomikroskopu na výsuvném rameni včetně příslušenství dle níže uvedené specifikace:

 stereomikroskop - zvětšení min. 6x. 

 trinokulární tubus, zadavatel připouští i binokulární se speciálním nástavcem pro 
fotoaparát

 v dodané konfiguraci musí umožňovat dvě volby optické dráhy – pro pozorování a pro 
port fotoaparátu. 

 objektiv bez zkreslení

 univerzální stativ

 nastavitelné rameno mikroskopu ve svislém i vodorovném směru, max. zatížitelnost 
10 kg

 stojan závěsného výkyvného ramene s plynovou vzpěrou pro stereo optické 
mikroskopy o hmotnosti 4-9 kg

 světelný zdroj v závislosti na manipulaci ramene

 Fotoaparát – digitální zrcadlovka pro mikroskopii

Všechny kvantitativní požadované technické parametry jsou stanoveny jako minimální (není-
li uvedeno jinak). 

Předpokládaná hodnota předmětu veřejné zakázky:     253 333,00 Kč bez 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 restaurování, Ateliér 
restaurování uměleckých děl na papíru, Jiráskova 3, 570 01 Litomyšl.

2.3. Doba plnění:

Předpokládaný termín plnění: leden - únor 2013
Zadavatel požaduje plnění předmětu veřejné zakázky do 6 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 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. 4 této zadávací dokumentace (tj. Kupní 
smlouva).

2.4.2. Servisní podmínky pro záruční a pozáruční servis:
Servisní podmínky jsou uvedeny v příloze č. 4 této zadávací dokumentace (tj. Kupní 
smlouva).
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Zadavatel požaduje zajištění servisu uchazečem. Dodavatel uvede kontaktní adresu, tel. a e-
mail pro servis.  
Zadavatel požaduje zásah servisního technika v záruční době nejpozději do 2 pracovních dnů
od oznámení závady, rovněž bezplatné poskytování informací servisním technikem po telefo-
nu (minimálně v pracovní dny v době od 8:00 do 16:00 hod.). 
Pokud během záruční doby vzniknou na předmětu smlouvy vady a poruchy, musí dodavatel 
zahájit jejich odstranění na své náklady, a to do 2 pracovních dnů po písemném nahlášení 
závady zadavatelem. Tento termín se prodlužuje o dny pracovního volna, klidu a svátky na 
straně prodávajícího.  V případě nutnosti výměny celého dílu či přístroje v rámci záručního 
servisu, kdy odstranění závady přesáhne 30 dní, zadavatel požaduje od dodavatele zajištění 
náhradního přístroje ekvivalentních parametrů až do doby odstranění závady.
Při poskytování pozáručního servisu musí dodavatel zahájit odstranění vady do 5 pracovních 
dnů po písemném nahlášení závady zadavatelem. Tento termín se prodlužuje o dny pracovní-
ho volna, klidu a svátky na straně prodávajícího.

2.5. Další požadavky zadavatele:

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

2. Zaškolení obsluhy musí být provedeno v českém nebo anglickém jazyce v místě 
plnění.

3. Manuály a technická dokumentace ke všem částem všech položek přístroje musí být 
v českém nebo anglickém jazyce.

4. Součástí dodávky musí být instalace přístroje a předvedení bezchybné funkčnosti 
přístroje.

5. Předložení popisu a fotografie stereomikroskopu na výsuvném rameni určeného 
k dodání. Popis s uvedením detailních technických parametrů přístroje a s uvedením 
seznamu všech součástí jednotlivých položek dodávky (v českém jazyce) a fotografii 
uchazeč vloží do nabídky. 
Popis a fotografie budou při posouzení nabídek zkoumány, zda splňují požadavky 
zadavatele na specifikaci stanovenou v zadávací dokumentaci.

6. Požadavek zadavatele na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem 
třetí osobě ve výši 500 000,00 Kč je uveden v příloze č. 4 této zadávací dokumentace 
(tj. Kupní smlouva). 
Uchazeč, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější, předloží před uzavřením 
smlouvy kopii platné pojistné smlouvy (případně kopii platného pojistného 
certifikátu), jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí 
osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, limit pojistného plnění nesmí být nižší 
než 500 000,00 Kč. Výše pojistné částky pro tento druh pojištění musí být 
na předložené kopii zřejmá. Kopie pojistné smlouvy (pojistného certifikátu), bude 
přílohou smlouvy.

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.
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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. Výpis z obchodního rejstříku nesmí 
být ke dni podání nabídky starší než 90 dnů.

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 (s výší sazby DPH platnou ke dni podání nabídky) a
nabídková cena včetně DPH. Uchazeč uvede celkovou nabídkovou cenu v požadovaném 
členění do návrhu smlouvy. Za správnost stanovené sazby DPH nese odpovědnost dodavatel.

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, přepravné při vrácení prázdných obalů,
platby spojené s dovozem předmětu, cla, daně, dovozní a vývozní přirážky, licenční a veškeré 
další poplatky spojené s dodávkou předmětu plnění, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy a 
záruční servis).

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, a to nejvýše o částku odpovídající této legislativní změně. V tomto případě bude ke 
smlouvě uzavřen dodatek.

5. Obchodní podmínky
Nedílnou součástí zadávací dokumentace je návrh smlouvy v příloze č. 4 této zadávací 
dokumentace. V tomto návrhu 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.
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Smlouva bude podepsána oprávněnou osobou uchazeče v souladu se způsobem jednání 
právnické či fyzické osoby. Pokud jedná jménem či za uchazeče zmocněnec na základě plné 
moci, musí být v nabídce předložena platná plná moc v originále nebo v úředně ověřené 
kopii. 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. 4 této zadávací dokumentace – Kupní 
smlouva. 

5.2. Vlastnické právo
Vlastnické právo přechází na zadavatele dnem předání předmětu plnění.

6. Hodnotící kritéria pro zadání veřejné zakázky

Základní kritérium pro zadání veřejné zakázky:
Zadavatel zvolil základní kritérium pro hodnocení nabídky nejnižší nabídkovou cenu.
Pořadí nabídek bude stanoveno podle výše celkové nabídkové ceny včetně DPH v Kč, 
přičemž jako první nabídka v pořadí bude uvedena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. 

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

7.1. Způsob zpracování nabídky – označení obálky
Nabídka se podává v českém jazyce, v písemné a listinné formě, v řádně uzavřené obálce,
označené adresou zadavatele, názvem veřejné zakázky „Dodávka stereomikroskopu na 
výsuvném rameni“ a nápisem NEOTEVÍRAT a s uvedením zpáteční adresy uchazeče, na 
kterou je možné vyrozumět uchazeče v případě, že jeho nabídka byla podána po uplynutí 
lhůty pro podání nabídek.
Všechny listy nabídky budou očíslovány vzestupně a zabezpečeny proti manipulaci 
způsobem, jež znemožní vyjmutí jednotlivých listů.

Nabídka bude zpracována v jednom vyhotovení, zadavatel uvítá předložení jedné kopie.           
V případě rozporu mezi originálem a kopií nabídky je rozhodný originál nabídky.

7.2. Obsah nabídky
Nabídka musí obsahovat:

1) Krycí list nabídky s uvedením identifikačních a dalších údajů.
2) Návrh smlouvy, podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. 
3) Doklady k prokázání splnění kvalifikačních předpokladů.
4) Popis a fotografie stereomikroskopu na výsuvném rameni určeného k dodání.
5) Součástí nabídky musí být rovněž:

a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 
letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či 
obdobném poměru u zadavatele,
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b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž 
souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve 
lhůtě pro podání nabídek,

c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle 
zvláštního právního předpisu, tj. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské 
soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve 
znění pozdějších předpisů, v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.

Tyto požadované součásti nabídky uchazeč vloží do nabídky formou Čestného 
prohlášení, které je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace.

7.3. Místo podání nabídek
Nabídky se podávají doporučeně poštou na adrese zadavatele, nebo osobně kontaktním 
osobám nebo do podatelny v pracovní dny od 8:00 hod. do 15:00 hod., poslední den od 8:00 
hod. do 9:00 hod.

Adresa pro zaslání nabídek poštou (adresa podatelny): Univerzita Pardubice, Studentská 95, 
532 10 Pardubice

Adresa pro osobní předání nabídky: Stavařov 97 (budova G v univerzitním kampusu), 
12. patro, Pardubice

Kontaktní osoby, resp. osoby oprávněné převzít nabídku jsou:
Ing. Jitka Motáková, tel. 466 036 302, e-mail: jitka.motakova@upce.cz
Mgr. Lucie Borovičková, tel. 466 036 771, e-mail: lucie.borovickova@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
Gabriela Dostálová, tel. 466 036 049, e-mail: gabriela.dostalova@upce.cz

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

7.4. Ukončení lhůty pro podání nabídek: 10. 12. 2012 v 09:00 hod.

Nabídky doručené po uplynutí lhůty pro podání nabídek tomto termínu budou z výběrového
řízení vyřazeny a nebudou otevírány.

8. Členění nabídky
Zadavatel doporučuje následující formální členění nabídky:
1. Krycí list nabídky (příloha č. 1 této zadávací dokumentace)
2. Doklady o splnění kvalifikačních předpokladů (bod 3. této zadávací dokumentace)
3. Požadované součásti nabídky dle bodu 7.2.5. písm. a) až c) této zadávací dokumentace

(příloha č. 3 této zadávací dokumentace)
4. Popis a fotografie stereomikroskopu na výsuvném rameni určeného k dodání (bod 2.5.5.

této zadávací dokumentace)
5. Návrh smlouvy (příloha č. 4 této zadávací dokumentace)

9. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně (e-mail) dodatečné informace 
k zadávacím podmínkám.

Termín pro doručení dodatečných informací: 5. 12. 2010 do 9:00 hod.
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Adresa pro doručení žádosti o dodatečné informace - kontaktní osoby:
Ing. Jitka Motáková, tel. 466 036 302, e-mail: jitka.motakova@upce.cz
Mgr. Lucie Borovičková, tel. 466 036 771, e-mail: lucie.borovickova@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 žádosti o dodatečné informace včetně přesného znění žádosti budou odeslány do 
3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti všem osloveným dodavatelům a rovněž 
zveřejněny stejným způsobem jako výzva a zadávací dokumentace.

10. Jiné požadavky zadavatele pro plnění veřejné zakázky
1. 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.

2. 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.  

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

z výběrového řízení.
8. 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 - základní kvalifikační předpoklady
Příloha č. 3 – Čestné prohlášení  - povinná součást nabídky 
Příloha č. 4 – Kupní smlouva 

V Pardubicích dne 30. 11. 2012




