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ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

pro zpracování nabídky na veřejnou zakázku na dodávky s názvem:

„Dodávka řídicího systému dynamické brzdy pro stand železničního kola 

a rotující kolejnice“

Tato textová část zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů 

v rámci zakázky malého rozsahu na dodávky.

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu, která není zadávána podle zákona č. 137/2006 Sb., o 

veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zadavatel odkazy na zákon 

uvádí z důvodu, že používá právní instituty zavedené zákonem.

Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této zadávací dokumentace a v přílohách zadávací 

dokumentace vymezuje 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 v přílohách zadávací 

dokumentace bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení uchazeče 

z další účasti ve výběrovém řízení.
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1. Údaje o zadavateli

Zadavatel ve smyslu zákona: právnická osoba zřízená zákonem, veřejná vysoká škola - § 2 

odst. 2 písm. d) bod 1 zákona

Právní forma: veřejná vysoká škola, kód 601

Název zadavatele: Univerzita Pardubice

Sídlo zadavatele: Studentská 95, 532 10 Pardubice

IČO: 00216275

DIČ: CZ00216275

Osoba oprávněná jednat: prof. Ing. Bohumil Culek, CSc., 
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Kontaktní osoba ve věci veřejné zakázky:

Ing. Ivana Paulusová, tel.: 466 036 266, email: 

ivana.paulusova@upce.cz

Ing. Irena Seinerová, tel.: 466 036 745, email: 

irena.seinerova@upce.cz

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky a podmínek veřejné zakázky

2.1. Předmět plnění veřejné zakázky

Předmětem zakázky je frekvenční měnič k elektromotoru a rozváděč, včetně projektové dokumentace, 

realizace a uvedení do provozu. Součástí zakázky není nadřazený řídicí software ani programování 

komunikace s nadřazeným systémem.

2.2. Specifikace předmětu plnění

Požadované technické parametry:

MĚNIČ

 připojení do sítě 3 × 400 V, 50 Hz (potřebné jištění v přídavném rozváděči spec. níže)

 způsobilost pro napájení elektromotoru (výkon 200 kW)

 přetížitelnost na 150 % jmenovitého proudu po dobu 1 minuty každých 10 minut

 rekuperace do sítě (není přijatelné mařit energii v brzdovém odporníku), minimální výkonová

výše rekuperace je 150 kW

 splnění požadavků elektromagnetické kompatibility

 propojení s IRC snímačem otáček vestavěným v motoru (provedení TTL/HTL)

 propojení s PTC termistory vestavěnými v motoru

 možnost regulace na požadovaný točivý moment i na požadované otáčky

 grafické uživatelské rozhraní přístupné zvenku na dveřích rozváděče

(v případě instalace měniče mimo rozváděč je akceptovatelné - za podmínky snadného 

přístupu - umístění rozhraní přímo na měniči)

 komunikační rozhraní minimálně RS-485

 krytí měniče v závislosti na provedení celkové instalace (IP 2x pro umístění v rozváděči či IP 

5x při umístění mimo rozváděč)

 odpovídající filtrace nečistot ve ventilaci měniče

 chlazení měniče pouze do prostoru (není požadováno připojení na vzduchotechniku budovy)

ROZVÁDĚČ

 připojení do sítě 3 × 400 V, 50 Hz ze sběrnice ve stávajícím rozváděči

 potřebné jisticí a připojovací obvody

 připojení ventilátoru cize chlazeného asynchronního motoru

 splnění požadavků elektromagnetické kompatibility

 umístění měniče do rozváděče, případně vedle rozváděče při dodržení potřebného krytí

 umístění rozváděče na zem, silové přívody a odvody spodem

 odpovídající filtrace nečistot ve ventilaci rozváděče

mailto:ivana.paulusova@upce.cz
mailto:irena.seinerova@upce.cz


3
Univerzita Pardubice, Studentská 95, 532 10 Pardubice 2, Česká republika, telefon 466 036 111, www.upce.cz

 chlazení pouze do prostoru instalace (není požadováno připojení na vzduchotechniku budovy)

OSTATNÍ

 zpracování odpovídající projektové dokumentace pro tuto zakázku

 propojení měniče s motorem – celková vzdálenost motor – měnič cca 15 m zemním kanálem 

(součást stavby)

 nejsou požadovány stavební práce mimo potřebné ukotvení rozvaděče/měniče

 instalace a uvedení do provozu (zprovoznění zařízení pouze s pomocí ovládacího panelu 

měniče)

 uživatelská a programátorská dokumentace k měniči, dokumentace k rozváděči, návod na 

obsluhu a údržbu

 výchozí revize

Všechny technické parametry jsou pevně stanoveny. Nesplnění kteréhokoliv parametru v této zadávací 

dokumentaci je nesplnění požadavku zadavatele a povede k vyloučení uchazeče z výběrového řízení.

Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen vzorem Smlouvy, který tvoří přílohu č. 3 zadávací 

dokumentace. Součástí vzoru Smlouvy je podrobná technická specifikace předmětu plnění.

2.3. Další požadavky zadavatele:

2.3.1. Dodávka musí zahrnovat:

- dodávku předmětu plnění,

- dopravu na místo určení,

- pojištění a veškeré výdaje spojené s dopravou a dodáním,

- veškeré další případné náklady související s dodáním předmětu plnění.

Servis a záruční lhůty blíže specifikuje kupní smlouva.

Všechny výše uvedené požadavky musí být součástí nabídkové ceny.

2.4. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 826 000 Kč bez DPH.

Doba a místo plnění veřejné zakázky:
Místem plnění je Výzkumné a výukové centrum v dopravě (dále jen VVCD), areál Doubravice 41, 

532 10 Pardubice.

Zadavatel požaduje dodání předmětu plnění do 4 týdnů ode dne podpisu smlouvy.

4. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena bude uvedena v korunách českých v členění: nabídková cena v Kč bez DPH, výše 

DPH v Kč a nabídková cena včetně DPH v Kč. 

Uchazeči uvedou nabídkovou cenu v požadovaném členění také do návrhu smlouvy.

Nabídková cena je cenou konečnou, maximální a musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádné 

realizaci předmětu veřejné zakázky včetně nákladů souvisejících.
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4.1. Doklady prokazující nabídkovou cenu

Dodavatel prokazuje svoji nabídkovou cenu předložením následujících údajů:

- Vyplnění nabídkové ceny bez DPH za celý předmět plnění v „Krycím listu nabídky“ (příloha 

č. 1).

4.2.  Podmínky, při nichž lze překročit výši nabídkové ceny

Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny, vyjma změny sazeb DPH.

4.3.  Zálohy

Zadavatel neposkytuje zálohy.

5. Požadavky na prokázání kvalifikace

Zadavatel požaduje splnění kvalifikačních předpokladů takto:

5.1. Základní kvalifikační předpoklady podle § 53 zákona

Splnění základních kvalifikačních předpokladů v rozsahu § 53 odst. 1 zákona prokáže dodavatel 

předložením čestného prohlášení, které je přílohou č. 2 této zadávací dokumentace. Čestné prohlášení 

bude podepsané osobou oprávněnou jednat za uchazeče.

5.2. Profesní kvalifikační předpoklady podle § 54 zákona

- Splnění prokáže dodavatel v rozsahu § 54 písm. a) zákona předložením výpisu 

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

uchazeč zapsán,

- Splnění profesního kvalifikačního předpokladu dle § 54 písm. b) zákona prokáže dodavatel, 

který předloží doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v 

rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné 

živnostenské oprávnění či licenci.

Doklady budou předloženy v prosté kopii, výpis z obchodního rejstříku nesmí být ke dni podání 

nabídky starší 90-ti dnů.

6. Obchodní podmínky

Nedílnou součástí zadávací dokumentace je návrh smlouvy v příloze č. 3 této zadávací dokumentace. 

V tomto návrhu jsou vymezeny obchodní, platební a další podmínky požadované zadavatelem v rámci 

této veřejné zakázky.

V uvedeném návrhu uchazeč doplní chybějící údaje a doplněný návrh, podepsaný osobou oprávněnou 

jednat za uchazeče, vloží do nabídky. Uchazeč není oprávněn smlouvu měnit a upravovat. Nesplnění 

této podmínky posoudí zadavatel jako nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení 

příslušného uchazeče ze zadávacího řízení. V případě, že návrh smlouvy (podmínky uvedené ve 
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smlouvě) nebude odpovídat nabídce uchazeče, bude tato skutečnost důvodem pro vyřazení nabídky a 

vyloučení uchazeče.

Smlouva bude podepsána oprávněnou osobou uchazeče v souladu se způsobem jednání právnické či 

fyzické osoby. Nabídka, která bude obsahovat nepodepsanou smlouvu, bude ze zadávacího řízení 

vyloučena pro nesplnění podmínek zadání. Pokud jedná jménem či za uchazeče zmocněnec na základě 

plné moci, musí být v nabídce za návrhem smlouvy předložena platná plná moc v originále nebo 

v úředně ověřené kopii.

7. Hodnotící kritéria

7.1. Základní kritérium pro hodnocení nabídek

Základním kritériem pro hodnocení nabídek ve veřejné zakázce je nejnižší nabídková cena.

7.2. Způsob hodnocení nabídek

Pořadí nabídek bude stanoveno podle výše nabídkové ceny bez DPH, přičemž jako první nabídka 

v pořadí bude stanovena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

8. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

8.1. Způsob zpracování nabídky

Nabídka bude zpracována v českém jazyce, bude předložena v listinné podobě v jednom originálním 

vyhotovení a dále rovněž v elektronické formě (optimálně prostý sken kompletní nabídky) na 

vhodném médiu (CD nebo DVD). Zadavatel uvítá předložení 1 kopie v listinné podobě. Požadavek na 

doložení kopie nabídky je pouze doporučujícího charakteru; jeho nesplnění nebude považována za 

důvod k vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče z výběrového řízení.

Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

V nabídce v tištěné podobě budou jednotlivé listy nabídky očíslovány vzestupně a zabezpečeny proti 

manipulaci způsobem, jež znemožní vyjmout jednotlivé listy nebo části nabídky. Obálka bude na 

uzavření opatřena razítky dodavatele, případně podpisy.

Zadavatel eviduje podané nabídky s uvedením pořadového čísla, data a času jejich doručení.

Uchazeč podá nabídku v souladu s § 69 zákona. Obálka bude výrazně označena nápisem „Dodávka 

řídicího systému dynamické brzdy pro stand železničního kola a rotující kolejnice“ a nápisem 

„Nabídka – neotvírat“ a bude na ní uvedena adresa, na které je možné vyrozumět uchazeče 

v případě, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

8.2. Obsah nabídky

Nabídka bude obsahovat:

1) Krycí list nabídky s vyplněnými údaji – příloha č. 1
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2) Prokázání splnění kvalifikačních předpokladů dle odst. 5 zadávací dokumentace

3) Podepsaný návrh smlouvy včetně přiložené technické specifikace – příloha č. 3

4) Podepsané čestné prohlášení dle § 53 zákona – příloha č. 2

5) Součástí nabídky musí být doklady požadované v souladu s § 68 odst. 3 zákona (příloha č. 4):

- 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 podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem

či za dodavatele;

- má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná 

jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání 

nabídek podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele;

- prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního 

právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou podepsaný osobou 

oprávněnou jednat jménem či za dodavatele.

8.3. Požadavek na varianty

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

8.4. Místo podání nabídek

Nabídku je možno zadavateli podat v písemné formě, a to buď osobně do podatelny v sídle zadavatele, 

nebo prostřednictvím držitele poštovní licence doporučeně na adresu: Univerzita Pardubice, 

Studentská 95, 532 10 Pardubice nebo k rukám kontaktních osob pro doručování nabídek (v době od 

8:00 do 15:00 hod.).

Kontaktní osoby a osoby oprávněné převzít nabídku jsou:

Gabriela Dostálová, tel.: 466 036 049, email: gabriela.dostalova@upce.cz

Ing. Ivana Paulusová, tel.: 466 036 266, email: ivana.paulusova@upce.cz

Ing. Irena Seinerová, tel.: 466 036 745, email: irena.seinerova@upce.cz

Místo podání nabídky kontaktním osobám: Stavařov 97, 532 10 Pardubice, budova G, 12. patro.

8.5. Lhůta pro podání nabídek a termín otevírání obálek

Lhůta pro podání nabídek: 27. 11. 2013 v 9:00 hodin

Termín otevírání obálek: 27. 11. 2013 v 9:00 hodin

Lhůta pro podání nabídek počíná běžet dnem následujícím po dni zahájení výběrového řízení.

Nabídky doručené po tomto termínu budou z výběrového řízení vyřazeny, uchazeč bude o této 

skutečnosti informován.
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9. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Žádosti o dodatečné informace mohou být uchazečem zaslány pouze písemně (e-mail). V rámci 

dodržení principu rovného zacházení se všemi uchazeči nemohou být dodatečné informace 

poskytovány telefonicky.

Odpovědi na dodatečné dotazy budou zaslány všem osloveným uchazečům o veřejnou zakázku a 

rovněž zveřejněny stejným způsobem jako výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace i 

s přesným zněním dotazu.

Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených zadávací dokumentací, a 

to buď na základě žádostí uchazečů o vyjasnění zadávací dokumentace, nebo z vlastního podnětu. 

Změnu nebo úpravu zadávací dokumentace zadavatel oznámí všem osloveným uchazečům o veřejnou 

zakázku a rovněž ji zveřejní stejným způsobem jako výzvu a zadávací dokumentaci. 

Kontaktní osobou pro dodatečné informace je:

Ing. Ivana Paulusová, tel.: 466 036 266, email: ivana.paulusova@upce.cz

Ing. Irena Seinerová, tel.: 466 036 745, email: irena.seinerova@upce.cz

10. Jiné požadavky zadavatele pro plnění veřejné zakázky

- Zadavatel nehradí náklady za účast ve veřejné zakázce.

- Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení do doby podpisu smlouvy.

- Nabídky, kopie nabídek, jednotlivé součásti nabídek uchazečů nebudou vráceny.

- Nesplnění podmínek zadavatele ze strany uchazeče vede k jeho vyloučení z výběrového řízení 

pro nesplnění podmínek zadavatele.

- Uchazeč může podat pouze jednu nabídku.

11. Přílohy zadávací dokumentace

Nedílnou součástí zadávací dokumentace jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Krycí list nabídky

Příloha č. 2 – Čestné prohlášení – kvalifikace

Příloha č. 3 – Návrh smlouvy

Příloha č. 4 – Čestné prohlášení dle § 68 zákona

V Pardubicích dne 22. 11. 2013

……………………………………………

prof. Ing. Bohumil Culek, CSc.

děkan
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