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Zadávací dokumentace

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

s názvem

„Dodávka přístroje pro mechanické zkoušky s příslušenstvím pro přípravu 
a testování zkušebních těles“

Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této zadávací dokumentace a v přílohách 
zadávací dokumentace 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 v přílohách zadávací dokumentace bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek 
s následkem vyloučení uchazeče z další účasti ve výběrovém řízení. 

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.

Zadavatel upozorňuje, že i přestože se v této a zadávací dokumentaci odkazuje na ustanovení 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), 
není tato veřejná zakázka zadávaná postupem podle zákona, a tudíž zadavatel nepostupuje ani podle 
ustanovení § 26 bod 5 věta druhá zákona. Zadavatel odkazy na zákon uvádí z důvodu, že používá 
právní instituty zavedené zákonem.

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 způsob zpracování nabídkové ceny
4. Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatelů
5. Lhůta plnění veřejné zakázky
6. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky
7. Lhůta a místo pro podání nabídek
8. Hodnotící kritéria
9. Obchodní podmínky
10. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám
11. Členění nabídky
12. Jiné požadavky zadavatele pro plnění veřejné zakázky
13. Přílohy zadávací dokumentace
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1. Údaje o zadavateli 

Název zadavatele:                  Univerzita Pardubice
Sídlo zadavatele:                    Studentská 95, 532 10 Pardubice 
Zastoupený:                         Ing. Karolem Bayerem, děkanem FR
IČO: 00216275
DIČ: CZ00216275

      
Kontaktní osoba: Ing. Martina Hucková, e-mail: martina.huckova@gmail.com, 

tel.: 466 036 569

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky

2.1. Předmět plnění 

Předmětem plnění je kompletní dodávka přístroje pro mechanické zkoušky s příslušenstvím 
pro přípravu a testování zkušebních těles v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací 
(dodávka, doprava, instalace, proškolení osob, uvedení do provozu, předvedení a předání). Jde 
o trhací stroj vybavený přípravky pro zkoušky v tlaku, ohybu, odtrhu, tahu s příslušenstvím 
pro přípravu a testování zkušebních těles maltovin, cementů a kamene.

Přístroj bude financován z prostředků projektu MK ČR – NAKI – „Vybrané památkové potupy 
pro zkvalitnění péče o sochařské a stavební památky“, identifikační číslo: DF11P01OVV027.

2.2. Specifikace předmětu plnění:

Podrobná specifikace předmětu plnění je uvedena v příloze č. 3 – Specifikace předmětu plnění.

2.3. Podmínka zadavatele:

2.3.2. Dodávka musí zahrnovat:

 dopravu přístroje do sklepních prostor budovy bez možnosti použití výtahu, zprovoznění a 
předvedení přístroje. 

 pojištění a veškeré výdaje spojené s dopravou a dodáním,
 veškeré další případné náklady související s dodáním předmětu plnění,
 provedení komplexního vyzkoušení přístroje,
 zaškolení pro min. 3 osoby v českém jazyce.
 dodávka uživatelské dokumentace v českém jazyce.

2.3.3. Servis a záruční lhůty:

 zadavatel požaduje záruku za jakost v min. délce trvání 24 měsíců ode dne předání díla, 
 zadavatel požaduje zajištění záručního servisu vlastním nebo smluvně zajištěním servisním 

střediskem,
 reakční doba na oznámení poruchy a diagnostika problému (telefonem, e-mailem) 

do 5 pracovních dnů od nahlášení závady.

Všechny výše uvedené požadavky musí být součástí nabídkové ceny.
Další podmínky zadavatele jsou uvedeny v příloze č. 4 – Kupní smlouva.
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2.3.4. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky celkem činí: 980 000 Kč bez DPH.

Výše uvedená cena je maximální a představuje finanční prostředky, kterými zadavatel disponuje 
pro plnění této veřejné zakázky.

2.4. Další požadavky zadavatele:

1. Zadavatel požaduje, aby uchazeč ve své nabídce uvedl popisy nabízeného plnění, přesný název 
(typ, obchodní označení) a přesnou - detailní technickou specifikaci dodávaného přístroje.

2. Požadované popisy zadavatel potřebuje pro posouzení splnění požadavků zadavatele 
(požadovaná specifikace). Pokud uchazeč nepředloží požadované popisy nabízeného plnění, 
jeho nabídka nemůže být posouzena dle požadavků zadavatele a následně ani hodnocena dle 
hodnotících kritérií, zadavatel uchazeče vyloučí z výběrového řízení pro nesplnění podmínek 
zadavatele.

3. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena bude uvedena v členění: nabídková cena bez DPH, výše DPH v Kč a nabídková 
cena včetně DPH v Kč. 

Uchazeči uvedou nabídkovou cenu v požadovaném členění do návrhu smlouvy.

Uvedená cena je stanovena jako maximální (nejvýše přípustná) a zahrnuje veškeré náklady spojené 
s předmětem plnění veřejné zakázky, bude obsahovat ocenění všech položek nutných k řádnému 
plnění předmětu veřejné zakázky (kompletní systém včetně dopravy, instalace, uvedení do provozu, 
předvedení a zaškolení 3 osob, dokumentace, atd.).

3.1. Doklady prokazující nabídkovou cenu

Dodavatel prokazuje svoji nabídkovou cenu předložením následujících dokladů:
 vyplněním „Krycího listu nabídky“ (příloha č. 1)

3.2. Podmínky, při nichž lze překročit výši nabídkové ceny:

Zadavatel nepřipouští zvýšení nabídkové ceny. Nabídkovou cenu je možné překročit pouze 
v souvislosti se změnou daňových předpisů týkajících se DPH, a to nejvýše o částku odpovídající 
této legislativní změně. V tomto případě bude ke smlouvě uzavřen dodatek.

4. Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatelů 

4.1. Prokázání splnění kvalifikace 

a) Splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 zákona:

Splnění základních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel předložením čestného prohlášení.
Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče.

Zadavatel poskytuje vzor čestného prohlášení v příloze č. 2 této zadávací dokumentace.
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b) Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 písm. a) a b) zákona:

 dodavatel prokáže splnění předložením výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm 
zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, je-li v ní uchazeč zapsán,

 dodavatel prokáže splnění předložením dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních 
právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu 
prokazujícího příslušné živnostenské oprávnění či licenci.

Doklady ke splnění profesních kvalifikačních předpokladů předloží uchazeč v prosté kopii. Výpis 
z obchodního rejstříku nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dní.

5. Lhůta plnění veřejné zakázky 

Zadavatel požaduje dodání předmětu plnění do 6 týdnů od podpisu smlouvy. 

6. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

6.1 Způsob zpracování nabídky

Nabídka bude zpracována v českém jazyce, a bude doručena v jednom vyhotovení. Zadavatel uvítá 
předložení 1 kopie.
Jednotlivé listy nabídky budou očíslovány vzestupně a zabezpečeny proti manipulaci způsobem, 
jež znemožní vyjmout jednotlivé listy nebo části nabídky.

Jednotlivé listy nabídky budou očíslovány vzestupně a zabezpečeny proti manipulaci způsobem, 
jež znemožní vyjmout jednotlivé listy nebo části nabídky.

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

6.2. Obsah nabídky

Nabídka musí obsahovat:

1) Krycí list nabídky s vyplněnými identifikačními a dalšími údaji – příloha č. 1.
2) Čestné prohlášení dle § 53 zákona – vzor viz příloha č. 2.
3) Specifikace předmětu plnění – příloha č. 3.
4) Návrh smlouvy, podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče – příloha č. 4.
5) Čestné prohlášení dle §68 zákona: 

a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech 
od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovním, funkčním či obdobném poměru 
u zadavatele, podepsaný osobou oprávněnou za uchazeče jednat, 

b) 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 za uchazeče jednat, 

c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního 
právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou, podepsaný osobou 
oprávněnou za uchazeče jednat.

Zadavatel poskytuje vzor čestného prohlášení v příloze č. 5 této zadávací dokumentace.
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7. Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí dne: 1. 10. 2013 v 10:00 hodin.

Nabídky doručené po tomto termínu budou z výběrového řízení vyřazeny.

7.1. Adresa pro podání nabídek: 

Univerzita Pardubice
Stavařov 97
budova G – 12 patro,
532 10 Pardubice - pro osobní předání a 

Studentská 95, 532 10 Pardubice -  pro zaslání poštou.

Nabídku je možno zadavateli podat v písemné formě, a to buď osobně do podatelny v sídle 
zadavatele popř. osobám oprávněným převzít nabídku, nebo prostřednictvím držitele poštovní 
licence doporučeně na adresu k rukám kontaktních osob pro doručování nabídek (osobně jen 
v pracovní dny v době od 08:00 do 15:00 hod, poslední den lhůty pro podání nabídek do 10:00). 
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:
Gabriela Dostálová, tel. 466 036 049, e-mail: gabriela.dostalova@upce.cz

Doručení nabídky musí být v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky: „Dodávka 
přístroje pro mechanické zkoušky s příslušenstvím pro přípravu a testování zkušebních těles“ 
Na obálce musí být uvedena adresa uchazeče, spolu s nápisem „NABÍDKA – NEOTEVÍRAT“.

8. Hodnotící kritéria

8.1. Stanovení hodnotících kritérií: 

Základním hodnotícím kritériem pro hodnocení nabídek je nejnižší nabídková cena bez DPH.                            

9. Obchodní podmínky 

9.1.  Kupní smlouva

Nedílnou součástí zadávacích podmínek je návrh kupní smlouvy (příloha č. 4). V tomto návrhu jsou 
vymezeny obchodní, platební a další podmínky požadované zadavatelem v rámci této veřejné 
zakázky. 
V uvedeném návrhu smlouvy doplní uchazeč chybějící údaje a s podpisem osoby oprávněné jednat 
jménem nebo za uchazeče vloží do nabídky. Uchazeč není oprávněn návrh smlouvy měnit a 
upravovat (kromě doplnění chybějících údajů). 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 smlouvě) nebude odpovídat nabídce uchazeče, 
bude tato skutečnost důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče. 
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Smlouva bude podepsána oprávněnou osobou uchazeče v souladu se způsobem jednání právnické či 
fyzické osoby. Nepodepsaný návrh smlouvy je nepodepsanou nabídkou ve smyslu zákona. 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.

Nabídka, která bude obsahovat nepodepsanou smlouvu, bude z výběrového řízení vyloučena.

10. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Žádosti o dodatečné informace je uchazeč povinen doručit na níže uvedené adresy v písemné formě 
(e-mailem).
V rámci principu rovného zacházení se všemi uchazeči nemohou být dodatečné informace 
poskytovány telefonicky. 
Odpověď bude zaslána všem osloveným uchazečům a rovněž zveřejněno 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 obsahu zadávací dokumentace zadavatel oznámí všem osloveným uchazečům o veřejnou 
zakázku a rovněž ji zveřejní stejným způsobem jako výzvu a zadávací dokumentaci.

Adresa pro doručení žádosti o dodatečné informace:

Kontaktní osoby:     Ing. Gabriela Dítětová, tel. 466 036 752, e-mail: gabriela.ditetova@upce.cz.

11. Členění nabídky:

Zadavatel doporučuje následující formální členění nabídky:
1. Krycí list nabídky.
2. Doklady ke splnění kvalifikace. 
3. Návrh kupní smlouvy.
4. Technická specifikace předmětu veřejné zakázky.
5. Čestné prohlášení dle § 68 zákona.
6. Další údaje o uchazeči dle uvážení uchazeče.

12.  Jiné požadavky zadavatele pro plnění veřejné zakázky

1. Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu úpravy podmínek stanovených zadávací dokumentací, 
a to buď na základě žádosti uchazečů o dodatečné informace, nebo z vlastní iniciativy. 
Informace o změnách budou podávány podle podmínek uvedených v bodě 10. této zadávací 
dokumentace.

2. Nabídky, kopie nabídek, ani jednotlivé součásti nabídek uchazečů nebudou vráceny. 
3. Nesplnění podmínek zadavatele ze strany uchazeče vede k jeho vyloučení z výběrového řízení 

pro nesplnění podmínek zadávacího řízení.
4. Zadavatel nehradí náklady za účast ve veřejné zakázce.
5. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení nebo část zadávacího řízení do doby 

uzavření smlouvy.
6. Nesplnění podmínek zadavatele ze strany dodavatele vede k jeho vyloučení pro neplnění 

podmínek výběrového řízení.
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7. Zadavatel požaduje, aby jednotlivé strany nabídky byly očíslovány vzestupně a zabezpečeny 
proti manipulaci způsobem, jež znemožní vyjmout jednotlivé listy nebo části nabídky.

13. Přílohy zadávací dokumentace

1. Krycí list nabídky.
2. Čestné prohlášení dle § 53 zákona.
3. Specifikace předmětu plnění.
4. Kupní smlouva.
5. Čestné prohlášení dle § 68 zákona.

V Pardubicích dne 17. 9. 2013.


		2013-09-13T13:12:35+0100




