ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
pro veřejnou zakázku malého rozsahu
ve smyslu § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
a dále ve smyslu Pravidel pro žadatele a příjemce
Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

„Drobné laboratorní přístroje a zařízení II“
Přístroje a zařízení 2 - opakování
Preambule
Tato „Zadávací dokumentace“ je vypracována jako podklad pro podání nabídek účastníků v rámci
výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu, zadávanou v souladu s ustanovením
§ 31 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) mimo režim tohoto
zákona, kterým jsou zadavatel a účastník povinni se přiměřeně řídit a jehož ustanovení zadavatel
v této zadávací dokumentaci podpůrně využívá. Nejedná se však o zadávací řízení dle zákona. Práva,
povinnosti či podmínky v této dokumentaci neuvedené se řídí základními zásadami definovanými
v § 6 zákona a dále Pravidly pro výběr dodavatelů Operačního programu Výzkum, vývoj
a vzdělávání 2014 – 2020.
Toto zadávací řízení je realizováno v rámci projektu SYMBIT (Strukturní gymnastika nukleových
kyselin: od molekulárních principů přes biologické funkce k terapeutickým cílům. Podpora
integrovaného výzkumného týmu; reg. č. projektu CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000477) financovaného
z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v období 2014 – 2020.
Účastník je povinen předložit veškeré dokumenty požadované v této textové části zadávací
dokumentace a všech jejích přílohách. Účastník je dále povinen plně respektovat zadávací podmínky
a není oprávněn v nich provádět žádné změny. Nabídky, které nebudou splňovat požadavky
stanovené v zadávací dokumentaci, budou ze zadávacího řízení vyloučeny.
Je-li v technických specifikacích, projektové dokumentaci uveden odkaz na konkrétní výrobek,
materiál, technologii příp. na obchodní firmu, má se za to, že se jedná o vymezení minimálních
požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu. V tomto případě je účastník oprávněn
v nabídce uvést i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které splňuje minimálně požadované
standardy a odpovídá uvedeným parametrům.
Zadavatel umožňuje neomezený přístup k zadávací dokumentaci a veškerým dalším informacím
k veřejné
zakázce
na
svém
profilu
zadavatele
https://zakazky.ibp.cz/,
pod
URL:
https://zakazky.ibp.cz/vz00000125.
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Elektronická komunikace
Zadavatel výslovně upozorňuje, že v tomto zadávacím řízení postupuje v souladu s ustanovením
§ 211 odst. 3 zákona, a tedy veškerá komunikace mezi zadavatelem a účastníky bude probíhat
výhradně elektronicky, a to prostřednictvím Elektronického nástroje zadavatele dostupného na
internetové adrese https://zakazky.ibp.cz/ (dále také jen „Elektronický nástroj zadavatele“). Podmínky
a informace týkající se elektronického nástroje zadavatele jsou dostupné na adrese Elektronického
nástroje zadavatele, aktuálně na uvedeném odkazu: https://zakazky.ibp.cz/manual.html.
Pro plné využití všech možností Elektronického nástroje zadavatele je třeba provést a dokončit tzv.
registraci dodavatele.
Veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím Elektronického nástroje zadavatele se považují za řádně
doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta písemnosti v Elektronickém nástroji
zadavatele. Na doručení písemnosti nemá vliv, zda byla písemnost jejím adresátem přečtena,
případně, zda Elektronický nástroj zadavatele adresátovi odeslal na kontaktní emailovou adresu
upozornění o tom, že na jeho uživatelský účet v Elektronickém nástroji zadavatele byla doručena nová
zpráva, či nikoli.
Zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací
Zadavatel posoudil použití zásad sociálně a environmentálně odpovědného zadávání a inovací dle § 6
odst. 4 zákona. Zadavatel sděluje, že samotný předmět plnění veřejné zakázky bude použit pro vědu a
výzkum v rámci Akademie věd. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky a charakter předmětu
plnění zakázku předurčují inovativním malým a středním podnikům.
Zadavatel respektuje povinnost zohlednit dopad na životní prostředí, a to zejména tak, že zadavatel
pořizuje materiály, které díky své kvalitě budou zadavateli sloužit delší dobu, a zadavatel nakupuje
pouze to, co skutečně nutně potřebuje a plně využije. Zadavatel se rovněž zabýval otázkou možné
repase či recyklace nebo použitých materiálů. Použití jakýchkoliv nekvalitních, či opotřebených
materiálů a komponentů znamená nehospodárné nakládání s finančními prostředky.

1 Informace o zadavateli
1.1
název
sídlo
IČO
DIČ

1.2

Základní údaje
: Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
: Královopolská 2590/135, 612 65 Brno
: 68081707
: CZ68081707

Oprávněné osoby zadavatele

Osobou oprávněnou k činění právních úkonů za zadavatele je:
doc. RNDr. Eva Bártová, Ph.D., DSc. ředitelka
Pověřená osoba zadavatele pro veřejné zakázky:
Bc. Jana Kapustová, výkonný manažer
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1.3

Kontaktní osoba

Kontaktní osobou této veřejné zakázky je:
Kontaktní osoba:
E-mail:

Mgr. Jitka Smutná
smutna@ibp.cz

2 Předmět plnění veřejné zakázky
2.1

Předmět plnění Přístroje a zařízení 2 - opakování

Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou drobné laboratorní přístroje a zařízení dle následujícího
členění:
Předmět plnění

2.01
2.02
2.03
2.04
2.05

Předpokládaná
hodnota
v CZK bez DPH

Počet ks

Předpokládaná
hodnota v CZK
bez DPH celkem

20 661,15

1

20 661,15

26 446,28
16 528,92
16 528,92
30 122,31

1
1
1
1

26 446,28
16 528,92
16 528,92
30 122,31

Míchací přístroj na kapslové
materiály
Orbitální třepačka
Laboratorní mrazák
Rolovací třepačka
Vakuová odsávačka
Celkem

110 287,58

2.2

Klasifikace předmětu veřejné zakázky
Klasifikace předmětu plnění veřejné zakázky odpovídá položce CPV: 38000000-5

2.3

Druh veřejné zakázky:

veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky

Druh zadávacího řízení:

zadávací řízení dle Pravidel pro výběr dodavatele

Popis předmětu plnění veřejné zakázky Přístroje a zařízení 2 - opakování

Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této zadávací dokumentace vymezují závazné
požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Tyto požadavky je účastník povinen respektovat při
zpracování své nabídky a ve své nabídce je plně a bezvýjimečně akceptovat.
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou následující přístroje a zařízení:
2.01
2.02
2.03
2.04
2.05

Míchací přístroj na kapslové materiály
Orbitální třepačka
Laboratorní mrazák
Rolovací třepačka
Vakuová odsávačka

3 z 10

Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.

Všechny požadované přístroje a zařízení musí být nové, nerepasované a musí splňovat veškeré
parametry specifikované v Příloze č. 3 k této zadávací dokumentaci.
Předmět plnění veřejné zakázky zahrnuje dodání kompletního zařízení včetně všech požadovaných
prvků do místa plnění (sídlo zadavatele), předání protokolů o verifikaci a/nebo kalibraci technických
parametrů předmětu, a poskytování záručního a dále pozáručního servisu v délce trvání dalších 5 let
po uplynutí záruční lhůty.
Dodavatel poskytne záruku na předmět plnění této části v délce trvání alespoň 24 měsíců. Předmět
plnění musí splňovat veškeré náležitosti potřebné k provozu v České republice.
Dokumentace předmětu plnění musí být v českém jazyce.

2.3.1

Doba plnění

Předpokládané zahájení plnění:

bezprostředně po účinnosti smlouvy.

Předpokládané ukončení plnění:

do 4 týdnů od účinnosti smlouvy.

Termín plnění veřejné zakázky je podmíněn úspěšným ukončením zadávacího řízení.
Zadavatel si vyhrazuje právo jednostranně změnit předpokládaný termín plnění s ohledem na
své aktuální provozní a organizační potřeby; termín úplného splnění včetně vyúčtování však
nepřekročí 30. 6. 2021.

2.3.2. Místo plnění části

Sídlo zadavatele na adrese Královopolská 2590/135, 612 65 Brno.

2.3.3. Předpokládaná hodnota

Předpokládaná hodnota jednotlivých přístrojů a zařízení této veřejné zakázky činí:
Předmět plnění

2.01
2.02
2.03
2.04
2.05

Míchací přístroj na kapslové
materiály
Orbitální třepačka
Laboratorní mrazák
Rolovací třepačka
Vakuová odsávačka
Celkem

Předpokládaná
hodnota
v CZK bez DPH

Počet ks

Předpokládaná
hodnota v CZK
bez DPH celkem

20 661,15

1

20 661,15

26 446,28
16 528,92
16 528,92
30 122,31

1
1
1
1

26 446,28
16 528,92
16 528,92
30 122,31
110 287,58

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky i předpokládaná hodnota každého jednotlivého přístroje
2.01 – 2.05 je zároveň cenou maximální a nepřekročitelnou. Nabídka obsahující cenu vyšší, než je
zde stanovený limit předpokládané hodnoty, bude vyřazena ze zadávacího řízení. Předpokládaná
hodnota veřejné zakázky však nezahrnuje hodnotu pozáručního servisu dle požadavků zadavatele
výše.
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3 Kvalifikace účastníků
Kvalifikovaným pro plnění této veřejné zakázky je účastník, který:
• prokáže základní způsobilost a
• prokáže profesní způsobilost.
Dodavatel může prokázat určitou část profesní způsobilosti s výjimkou předložení výpisu
z obchodního rejstříku, nebo jiné obdobné evidence požadované zadavatelem prostřednictvím jiných
osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:
a. doklady prokazující splnění profesní způsobilosti jinou osobou,
b. doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
c. doklady o splnění základní způsobilosti analogicky, a
d. písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo
k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění
veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za
dodavatele.
V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost každý
dodavatel samostatně.
Dodavatel může vždy nahradit požadované doklady jednotným evropským osvědčením pro veřejné
zakázky.
Pokud zadavatel vyžaduje předložení dokladu a účastník není z důvodů, které mu nelze přičítat,
schopen předložit požadovaný doklad, je oprávněn předložit jiný rovnocenný doklad.
V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního
řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem.
Pokud zákon nebo zadavatel vyžaduje předložení dokladu podle právního řádu České republiky,
může dodavatel předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, ve kterém se tento doklad
vydává; tento doklad se předkládá s překladem do českého jazyka. Má-li zadavatel pochybnosti o
správnosti překladu, může si vyžádat předložení úředně ověřeného překladu dokladu do českého
jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků. Doklad ve slovenském jazyce a
doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu. Pokud se podle příslušného
právního řádu požadovaný doklad nevydává, může být nahrazen čestným prohlášením.
Doklady prokazující základní způsobilost a profesní způsobilost analogicky musí prokazovat splnění
požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího
řízení.
Účastník prokazuje kvalifikaci předložením dokladů v prosté kopii. Před uzavřením smlouvy je
vybraný dodavatel povinen předložit originály nebo ověřené kopie dokladů o kvalifikaci, pokud již
nebyly v zadávacím řízení předloženy.
Účastníka zadávacího řízení, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo nesplní,
zadavatel vyloučí.

3.1

Základní způsobilost

Účastník prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti písemným čestným prohlášením,
účastník může využít vzor v příloze č. 4 k této zadávací dokumentaci.
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3.2

Profesní způsobilost

Účastník prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu
z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové
evidence vyžaduje.
Účastník současně prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením
dokladu o oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné
právní předpisy takové oprávnění vyžadují. Ve vztahu k předmětu této veřejné zakázky se jedná o
oprávnění k provádění požadovaných služeb, tj. oprávnění k činnosti „Výroba, obchod a služby
neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“, případně jiné oprávnění k podnikání, které
bude odpovídat předmětu veřejné zakázky.

4 Způsob zpracování nabídkové ceny
Účastníci stanoví nabídkovou cenu této veřejné zakázky v souladu s podmínkami uveřejněnými v
oznámení veřejné zakázky a zadávací dokumentaci, a to absolutní částkou v českých korunách
v členění cena bez DPH, DPH a cena včetně DPH. Účastníci jsou v rámci nabídky této veřejné zakázky
nabídnout a nacenit všechny přístroje tak, jak jsou specifikovány v kapitole 2.3. této zadávací
dokumentace.
Nabídkovou cenou se rozumí cena v Kč bez DPH. Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše
přípustná a bude uvedena v návrhu smlouvy, který účastník předloží v souladu s Přílohou č. 3 k této
zadávací dokumentaci.
Nabídková cena bude stanovena pro celý rozsah předmětu plnění veřejné zakázky při dodržení doby
plnění podle požadavků zadavatele. Účastník odpovídá za to, že jeho nabídka,
a tedy nabídková cena, zahrnuje všechny náklady související s dodávkou, pracemi a uvedením
zařízení do provozu tak, jak je zakázka vymezena v oznámení zadávacího řízení a v zadávací
dokumentaci.
Nabídková cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kursu české koruny
vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs a stabilitu měny.

5 Platební podmínky
Úhrada bude provedena v české měně po splnění veřejné zakázky na základě příslušného účetního
dokladu vystaveného vybraným účastníkem; splatnost dokladu bude nejméně 30 dnů. Účastník je
oprávněn vystavit doklad na základě záznamu o předání a převzetí plnění veřejné zakázky
podepsaného zadavatelem.
Platby budou realizovány na základě faktur, které musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že účetní
doklad nebude mít odpovídající náležitosti, je zadavatel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět k
doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od
opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu.
Ostatní platební podmínky jsou uvedeny v Příloze č. 2 k této zadávací dokumentaci: Návrh kupní
smlouvy.
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6 Obchodní podmínky
Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá obchodní podmínky této veřejné zakázky,
viz Příloha č. 3 k této zadávací dokumentaci. Účastník je povinen respektovat obchodní podmínky, jež
jsou součástí zadávací dokumentace, a žádná část návrhu smlouvy nesmí obsahovat ustanovení, které
by bylo v rozporu s obchodními podmínkami a které by znevýhodňovalo zadavatele.
Dodávka plnění této veřejné zakázky bude realizována při splnění všeobecných dodacích podmínek
ve smyslu § 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších
předpisů.
Účastník je povinen předem se seznámit se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít
jakýkoliv vliv na cenu nabídky.
Účastník je povinen podat jediný návrh smlouvy pokrývající celý předmět plnění veřejné zakázky
a obsahující veškeré požadované přílohy k této smlouvě.
Návrh smlouvy nesmí vyloučit či žádným způsobem omezovat oprávnění zadavatele, uvedená v této
zadávací dokumentaci; v opačném případě nabídka nesplňuje zadávací podmínky a bude vyřazena.
Účastník doplní do návrhu kupní smlouvy identifikační a kontaktní údaje v požadovaném rozsahu a
další údaje stanovené zadavatelem (údaje v textu vyznačené údajem „*****“). Pokud nabídku podává
více osob společně (sdružení), příslušným způsobem tuto skutečnost zohlední v úvodu (identifikace
smluvních stran) a v závěru (podpisy smluvních stran) návrhu smlouvy, jakož i vložením ustanovení
ve smyslu § 83 odst. 2 zákona.
V případě, že bude část zakázky plněna formou poddodávky (prostřednictvím třetí osoby), požaduje
zadavatel uvést v nabídce účastníka, které osoby budou poddodávku provádět (u poddodavatele je
účastník povinen uvést údaje dle § 105 odst. 1 zákona). Tím není dotčena výlučná odpovědnost
účastníka za poskytování řádného plnění. Úprava či doplnění seznamu poddodavatelů v průběhu
plnění veřejné zakázky jsou možné pouze na základě písemné dohody smluvních stran.
Návrh smlouvy musí být ze strany účastníka podepsán statutárním orgánem účastníka nebo jinou
osobou k tomu oprávněnou, přičemž toto oprávnění musí vyplývat z nabídky. Pokud návrh smlouvy
nebude řádně podepsán, bude nabídka považována za neúplnou.

7 Způsob hodnocení nabídek
Nabídky této veřejné zakázky budou hodnoceny podle kritéria ekonomické výhodnosti nabídky, a to
analogicky s ustanovení § 114 odst. 2 věty druhé zákona dle nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH.
Nabídky budou v rámci hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH seřazeny podle
nabídkové ceny v Kč bez DPH, přičemž pro zadavatele nejvýhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší
nabídkovou cenou v Kč bez DPH.

8 Nabídka
Podání nabídky a veškeré další úkony v rámci předmětného zadávacího řízení se provádějí
elektronicky prostřednictvím Elektronického nástroje zadavatele dle této zadávací dokumentace.
Nabídky lze podat nejpozději do 28.04.2021 do 10:00 hodin. Tímto datem a hodinou končí lhůta pro
podání nabídky na plnění této veřejné zakázky.
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V nabídce musejí být na krycím listu uvedeny identifikační údaje o účastníkovi a dále nabídková cena
či další údaje pro účely hodnocení nabídky. Nabídka musí být zpracována ve všech částech v českém
nebo slovenském jazyce (výjimku tvoří odborné názvy a údaje) a podepsána oprávněnou osobou.
Podmínky a požadavky na zpracování nabídky – obsah nabídky:
Z důvodu přehlednosti doporučuje zadavatel, aby nabídka na každou jednotlivou část této veřejné
zakázky byla členěna do samostatných částí, řazených v nabídce za sebou a označených shodně s
následujícími pokyny:
ČÁST 1 – PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE
1.

Vyplněný formulář „KRYCÍ LIST NABÍDKY“ opatřený podpisem osoby oprávněné
jednat jménem či za účastníka

2.

Doklady, jimiž účastník prokazuje splnění kvalifikace
2.1.

doklady prokazující splnění základní způsobilosti;

2.2.

doklady prokazující splnění profesní způsobilosti.

ČÁST 2 – NÁVRH SMLOUVY
1.

Návrh kupní smlouvy upravující všechny nároky zadavatele na plnění této veřejné
zakázky dle této zadávací dokumentace včetně záručních a servisních podmínek.
Návrh smlouvy může být podepsán osobou oprávněnou zastupovat účastníka
(popřípadě zmocněncem účastníka, jehož plná moc musí být součástí nabídky) a
opatřen otiskem razítka.

2.

Popis a technické parametry nabízeného předmětu plnění.

ČÁST 3 – DALŠÍ NEDÍLNÉ SOUČÁSTI NABÍDKY
1.

Další doklady požadované nebo vyplývající ze zadávací dokumentace či zákona.

9 Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace
Zadavatel může zadávací dokumentaci vysvětlit, změnit nebo doplnit bez žádosti anebo na základě
písemné žádosti prostřednictvím profilu zadavatele nebo prostřednictvím e-mailu: smutna@ibp.cz, či
datovou schránkou zadavatele, a to v následujících lhůtách:
•

Účastník je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím
podmínkám. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před
uplynutím lhůty pro podání nabídek.

•

Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty,
nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti podle předchozího odstavce. Pokud
zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí
dodržet lhůtu uvedenou v předchozí větě.

•

Vysvětlení zadávacích podmínek, včetně přesného znění požadavku podle odstavce 1 odešle
zadavatel současně všem dodavatelům, které vyzval v rámci uzavřené výzvy, nebo uveřejní
vysvětlení zadávacích podmínek včetně přesného znění žádosti stejným způsobem, jakým
uveřejnil oznámení otevřené výzvy

•

Vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti.
Předchozí odstavce se použijí obdobně.

•

Zadávací podmínky může zadavatel změnit nebo doplnit před uplynutím lhůty pro podání
nabídek. Změna nebo doplnění zadávacích podmínek musí být uveřejněna nebo oznámena
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dodavatelům stejným způsobem jako zadávací podmínka, která byla změněna nebo
doplněna. Pokud to povaha doplnění nebo změny zadávacích podmínek vyžaduje, zadavatel
současně přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek. V případě takové změny nebo
doplnění zadávacích podmínek, která může rozšířit okruh možných účastníků výběrového
řízení, prodlouží zadavatel lhůtu tak, aby od uveřejnění nebo oznámení změny nebo doplnění
zadávacích podmínek činila nejméně celou svou původní délku.

10 Otevírání nabídek v elektronické podobě
Otevřením nabídky v elektronické podobě se rozumí zpřístupnění jejího obsahu zadavateli. Nabídky
v elektronické podobě otevírá zadavatel po uplynutí lhůty pro podání nabídek bez přítomnosti
účastníků.
Zadavatel kontroluje při otevírání nabídek v elektronické podobě, zda nabídka byla doručena ve
stanovené lhůtě, zda je autentická a zda s datovou zprávou obsahující nabídku nebylo před jejím
otevřením manipulováno.
Nabídky předložené po uplynutí lhůty pro podání nabídek nebudou přijaty.

11 Práva zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit údaje uvedené účastníkem.
Náklady spojené s účastí v soutěži zadavatel nehradí.
Zadavatel (objednatel) si vyhrazuje právo v budoucím smluvním vztahu na jednostrannou redukci
předmětu veřejné zakázky, pokud se mu nepodaří zajistit finanční prostředky v celém
předpokládaném rozsahu. Pokud toto právo uplatní, je účastník (dodavatel) povinen na redukci
(snížení rozsahu) předmětu veřejné zakázky (smlouvy) přistoupit.
Dodavatel je přímo odpovědný za dodání předmětu zakázky včas, v potřebném množství
a kvalitě.
Účastník podáním nabídky uděluje svůj výslovný souhlas se zveřejněním smluvních podmínek
v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění).
Účastník může podat v zadávacím řízení jen jednu nabídku. Účastník, který podal nabídku
v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník v tomtéž
zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který podal
více nabídek samostatně nebo společně s jinými účastníky, nebo podal nabídku a současně je osobou,
jejímž prostřednictvím jiný účastník zadávacího řízení v tomtéž zadávacím řízení prokazuje
kvalifikaci.
Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.
Zadavatel si vyhrazuje právo změnit nebo doplnit zadávací podmínky.
Zadavatel prohlašuje, že poskytnuté údaje o jednotlivých účastnících považuje za důvěrné a bude
je využívat jen pro účely této obchodní soutěže.
Nabídky ani jednotlivé součásti nabídek účastníků nebudou vráceny.
Dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit
při výkonu finanční kontroly. Účastník (dodavatel) se zavazuje poskytovat nezbytné informace
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týkající se dodavatelských činností kontrolním orgánům oprávněným provádět audit a kontrolu dle
tohoto zákona.
Zadavatel nevedl předběžné tržní konzultace. Žádný z dodavatelů nevypracoval žádnou část
zadávací dokumentace. Zadávací dokumentace nebyla vypracována jinou osobou.

12 Přílohy
Nedílnou součástí této zadávací dokumentace jsou přílohy:
Příloha č. 1
Příloha č. 2
Příloha č. 3
Příloha č. 4

Krycí list nabídky
Návrh kupní smlouvy
Technická specifikace
Čestné prohlášení k prokázání způsobilosti
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