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ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

 
 

 
 

dle § 28 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), 

 
 

pro zpracování nabídky k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky 
 

zadávané v otevřeném řízení dle § 56 zákona 
 

 
 

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: 
 
 

Reaktivní magnetronové naprašování, 
HiPIMS v H2S a H2Se reaktivních plynech 

 
 

Zadavatel: 
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ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 
 
Tato zadávací dokumentace slouží jako podklad pro zpracování nabídek účastníků zadávacího 
řízení. Práva, povinnosti či podmínky v této zadávací dokumentaci neuvedené se řídí zákonem. 
 
Název veřejné zakázky: Reaktivní magnetronové naprašování, HiPIMS v H2S a H2Se 

reaktivních plynech 
 
Název projektu OP VVV: Fyzika pevných látek pro 21. století (Solid 21), reg. č.: 

CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000760 
 
Zadavatel: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. 
Sídlo:    Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8 
IČO:    68378271 
DIČ:    CZ68378271 
Osoba oprávněná  
jednat za zadavatele:  RNDr. Michael Prouza, Ph.D., ředitel 
 
(dále jen „zadavatel“ pro účely této zadávací dokumentace a pro účely přiloženého znění smlouvy 
dále jen „Kupující“) 
 
Kontaktní osoba:  Mgr. Václav Kafka 
Telefon:   +420 266 052 751 
E-mail:    kafkav@fzu.cz 
 
Zástupce kontaktní osoby: Vladimír Levandovský 
Telefon:   +420 266 052 591 
E-mail:     levandovsky@fzu.cz 
 
Poskytování vysvětlení zadávacích podmínek:  
Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace je možné podat elektronicky, a to zejména 
prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje eGORDION v. 3.3 - Tender arena, 
dostupného na adrese http://www.tenderarena.cz (dále jen „Tender arena“). Údaje o zakázce jsou 
uvedeny na webové adrese: 
https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0001082.  
Zadavatel nebude v souladu s § 211 odst. 3 zákona odpovídat na dotazy jiným způsobem než 
v elektronické podobě. Zadavatel dále nebude poskytovat vysvětlení na telefonické dotazy. 
Odpověď na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel uveřejní na profilu zadavatele, 
který je na webové adrese https://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/74e987e1-b4a1-4571-
b8b6-2cd93fe6f932.  
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1 VYMEZENÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
 

 Klasifikace předmětu plnění veřejné zakázky 
Klasifikace předmětu plnění (CPV) veřejné zakázky odpovídá následujícím položkám: 
• kód CPV 38000000-5 - Laboratorní, optické a přesné přístroje a zařízení (mimo skel) 
• kód CPV 42122500-5 - Laboratorní pumpy a příslušenství 

 
 Popis předmětu plnění veřejné zakázky 

Předmětem zakázky je dodávka plazmatického depozičního systému pro laboratorní 
depozice sulfidových a selenidových polovodivých vrstev pomocí použití reaktivních plynů 
H2S a H2Se. Bližší podrobnosti jsou uvedeny v kapitole 4 zadávací dokumentace.  

 Doba plnění veřejné zakázky: 
Předmět plnění je nutné dodat nejpozději do 13 měsíců ode dne uzavření smlouvy. 

 Místo plnění veřejné zakázky: 
sídlo Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i., Na Slovance 1999/2, Praha 8, místnost v novém 
pavilonu (dosud nepostaveném) 

 Předpokládaná hodnota 
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 11 500 000,- Kč bez DPH. 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je zároveň nejvyšší přípustnou cenou pro 
realizaci uvedeného předmětu plnění z hlediska finančních prostředků zadavatele. Z toho 
důvodu bude vyřazena nabídka, která by obsahovala nabídkovou cenu převyšující výše 
uvedenou částku. 

Zadavatel, jehož hlavním předmětem činnosti je provádění výzkumu a vývoje v oblasti 
fyzikálních věd, je příjemcem dotace pro projekt „Fyzika pevných látek pro 21. století 
(Solid 21)“, reg. č.: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000760 v rámci Operačního programu 
Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Předmět plnění veřejné zakázky bude 
spolufinancován ze strukturálních fondů EU. 

2 POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY 

 Nabídky je možné v souladu s ustanovením § 211 odst. 3 zákona podat pouze 
elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje Tender arena. Jiné doručení není 
považováno za řádné podání nabídky. 

 Nabídky se podávají nejpozději do 29. 9. 2020 do 11:00 hodin. 

 Pro podání nabídky v elektronické podobě bude použit certifikovaný elektronický nástroj 
Tender arena, dostupný na internetové adrese www.tenderarena.cz, kde je rovněž 
dostupný podrobný návod na jeho použití (odkaz „nápověda“ v zápatí) a kontakty na 
uživatelskou podporu. 
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 Účastník zadávacího řízení (dále též jako „dodavatel“) musí být zaregistrován jako 
dodavatel v Centrální databázi dodavatelů. Registrace se provádí prostřednictvím 
systému FEN.cz dostupného na elektronické adrese https://fen.cz/#/. Proces registrace 
může trvat až 48 hodin (v pracovních dnech) při předložení všech požadovaných 
dokumentů (poštou nebo elektronicky). Registrace v systému FEN.cz není zpoplatněna. 
Podrobné informace o registraci do Centrální databáze dodavatelů prostřednictvím 
systému FEN.cz jsou k dispozici na adrese https://fen.cz/#/faq. 

 Účastník zadávacího řízení musí pro podání nabídky disponovat osobním počítačem s 
minimálně následujícím výkonem: frekvence CPU 1 GHz, operační paměť 1024 MB, pevný 
disk 20 GB, osobní počítač musí být připojen k síti Internet. Účastník zadávacího řízení 
musí mít v počítači nainstalovaný internetový prohlížeč (Microsoft Internet Explorer verze 
9.0 nebo vyšší, Mozilla Firefox verze 30.0 a vyšší).  

 Zadavatel nenese odpovědnost za technické podmínky na straně účastníka zadávacího 
řízení. Zadavatel doporučuje účastníkům zadávacího řízení zohlednit zejména rychlost 
jejich připojení k internetu při podávání nabídky tak, aby tato byla podána ve lhůtě pro 
podání nabídek (podáním nabídky se rozumí finální odeslání nabídky do nástroje po 
nahrání veškerých příloh!). 

 Nabídky musí být podávány v českém nebo anglickém jazyce. 

 V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje účastníka zadávacího řízení 
podávajícího nabídku, zejména: obchodní firma nebo název, sídlo, právní forma, jde-li o 
právnickou osobu, a obchodní firma nebo jméno nebo jména a příjmení, jde-li o fyzickou 
osobu, dále též identifikační číslo, je-li účastníkovi přiděleno. 

 Nabídka v elektronické podobě nesmí přesáhnout velikost 200 MB, z čehož maximálně 
100 MB dokumenty k prokázání kvalifikace a maximálně 100 MB ostatní dokumenty 
nabídky. Nabídka musí být zpracována prostřednictvím akceptovatelných formátů 
souborů, tj. Microsoft Office (Word, Excel), Open Office, PDF, JPEG, GIF, nebo PNG. 
Hodnoty nabídkových cen dle specifikace uvedené v této zadávací dokumentaci budou 
účastníkem zadávacího řízení předloženy rovněž formou vepsání do nabídkového 
formuláře, který bude zobrazen při podání nabídky v elektronické podobě. Tím není 
dotčena povinnost předložit součástí nabídky ostatní dokumenty obsahující nabídkovou 
cenu. 

 Nabídky musí být zašifrovány pomocí certifikátu poskytnutého v rámci elektronického 
nástroje Tender arena; certifikát je k dispozici na adrese www.tenderarena.cz. V případě, 
že by nabídka byla zašifrována jiným certifikátem, nebude taková nabídka považována za 
nabídku podanou řádným způsobem. Zašifrování nabídky pomocí výše uvedeného 
certifikátu je provedeno automaticky elektronickým nástrojem Tender arena před 
tím, než je dokončeno její podání. 
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 Pokud se zadávacího řízení účastní více dodavatelů společně (podávají společně nabídku), 
uvedou tito dodavatelé v nabídce též osobu, která bude zmocněna zastupovat účastníka 
zadávacího řízení při styku se zadavatelem v průběhu zadávacího řízení. 

 Zadavatel pro toto zadávací řízení nestanovuje zadávací lhůtu. 

 Nabídka musí být předložena v následující struktuře: 

a) krycí list nabídky, na kterém budou uvedeny základní identifikační údaje 
dodavatele a údaje pro hodnocení (viz příloha č. 1 zadávací dokumentace); 

b) doklady prokazující splnění kvalifikace ve struktuře uvedené v bodě 3 zadávací 
dokumentace (účastník zadávacího řízení pro účely nabídky může použít čestné 
prohlášení - viz příloha č. 2 zadávací dokumentace); 

c) nabídková cena v členění dle bodu 5 zadávací dokumentace; 
d) údaje pro hodnocení dle bodu 7 zadávací dokumentace; 
e) návrh smlouvy včetně příloh s doplněnými označenými údaji (viz příloha č. 3 

zadávací dokumentace). 

3 KVALIFIKACE DODAVATELŮ 

 Dodavatel je povinen prokázat 

a) základní způsobilost podle § 74 zákona, 
b) profesní způsobilost podle § 77 zákona a  
c) technickou kvalifikaci podle § 79 zákona. 

 Doba prokazování splnění kvalifikace 
Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek uvedené 
v bodě 2.2 této zadávací dokumentace. 

 Základní způsobilost 

3.3.1 Způsobilým není dodavatel, který: 
a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení 

pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona nebo obdobný 
trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se 
nepřihlíží, 

b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný 
daňový nedoplatek, 

c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo 
na penále na veřejné zdravotní pojištění, 

d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo 
na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, 

e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla 
nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci 
podle právního řádu země sídla dodavatele. 
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Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) zákona 
splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem 
statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle odstavce § 74 
odst. 1 písm. a) zákona splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této 
právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu 
dodavatele. 

Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí podmínku 
podle § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu. 

Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu české právnické osoby, musí podmínku 
podle § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat osoby uvedené v § 74 odst. 2 zákona (tato 
právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující 
tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele) a vedoucí pobočky závodu. 

3.3.2 Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice 
předložením: 
a) výpisu z evidence Rejstříku trestů pro bod 3.3.1 písm. a) zadávací dokumentace. Výpis 

z evidence Rejstříků trestů dodavatel doloží, jde-li o právnickou osobu, jak za tuto 
právnickou osobu, tak za její statutární orgán nebo všechny členy statutárního orgánu.  

b) potvrzení příslušného finančního úřadu pro bod 3.3.1 písm. b) zadávací 
dokumentace,  

c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani pro bod 3.3.1 písm. b) 
zadávací dokumentace,  

d) písemného čestného prohlášení pro bod 3.3.1 písm. c) zadávací dokumentace,  
e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení) pro bod 3.3.1 písm. d) 

zadávací dokumentace, 
f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v 

případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, pro bod 3.3.1 písm. e) zadávací 
dokumentace. 

 Profesní způsobilost 
Profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 zákona ve vztahu k České republice prokáže 
dodavatel předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud 
jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje. 

 Technická kvalifikace 
Splnění technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. b) zákona prokáže dodavatel, který 
předloží seznam významných dodávek poskytnutých za poslední 4 roky před zahájením 
zadávacího řízení včetně uvedení jejich ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace 
objednatele. Seznam musí obsahovat informace o poskytnutí min. 2 významných 
dodávek s uvedením konkrétního popisu provedeného plnění a kontaktu (tel. či e-mail) 
na objednatele za účelem případného ověření; za významnou zakázku zadavatel považuje 
zakázku spočívající v dodávce depozičního plazmatického zařízení v hodnotě min. 
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5.000.000,- Kč bez DPH (v případě uvedení hodnoty v jiné měně bude pro přepočet 
rozhodující devizový kurz vyhlášený Českou národní bankou ke dni zahájení zadávacího 
řízení). 

 Pravost a stáří a jazyk dokladů 

3.6.1 Dodavatel předkládá prosté kopie dokladů o kvalifikaci a je oprávněn podle § 86 odst. 2 
zákona nahradit tyto doklady čestným prohlášením nebo jednotným evropským 
osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 zákona, případně předložit výpis ze 
seznamu kvalifikovaných dodavatelů dle § 228 zákona.  

3.6.2 Doklady prokazující splnění základní způsobilost podle § 74 zákona a profesní způsobilost 
podle § 77 odst. 1 zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti 
nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení. 

3.6.3 Zadavatel si před uzavřením smlouvy vyžádá od vybraného dodavatele předložení 
originálů nebo ověřených kopií dokladů o jeho kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím 
řízení předloženy. 

4 TECHNICKÉ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ 

 Předmětem zakázky je dodávka nového plazmatického depozičního systému pro 
laboratorní depozice sulfidových a selenidových polovodivých vrstev pomocí použití 
reaktivních plynů H2S a H2Se. Ke generaci plazmatu bude použito elektrických výbojů v 
planárních magnetronových systémech buzených radiofrekvenčním výkonem (13.56 
MHz) a dále stejnosměrným DC nebo pulzně DC unipolárním nebo bipolárním výkonovým 
signálem. Depoziční plazma bude generováno za nízkých tlaků ve dvou nerezových 
vakuových reaktorech, které budou čerpány na vysoké vakuum s mezním tlakem (pb≈     
10-4 Pa) a pak budou napouštěny 2 definovanými průtoky pracovních plynů a zároveň 
dynamicky čerpány vakuovými vývěvami, jejichž čerpací rychlost bude regulována vždy 
na výstupu z komory regulačními deskovými nebo “gate“ vakuovými ventily. Reaktivní 
plyny H2S a H2Se resp. Jejich zbylá část, která se nezúčastní procesu, budou po průchodu 
reaktory a vakuovým čerpacím systémem rozloženy v pyrolytickém nebo v absorpčním 
scrubberu. Možné bude použití například kapalných roztoků tak, aby nebyly reaktivní 
plyny vypouštěny do ovzduší v žádné koncentraci. Příslušný pyrolytický nebo absorpční 
scrubber bude nedílnou součástí dodávaného plazmatického systému. Alternativně je 
možné použití i suchého scrubberu, který odstraní ze zbytkových plynů za vakuovým 
čerpacím systémem zbytky H2S a H2Se na nulovou koncentraci na jeho výstupu. Nelze 
použít spalovací scrubber, který potřebuje dodatečný spalovací plyn. Celé zařízení musí 
být možné umístit do laboratoře s maximální nosností podlahy 500 kg/m2. Rozměry místa 
v laboratoři pro celý systém jsou: šířka 4500 mm, délka 5000 mm, výška 2500 mm. Celá 
aparatura s příslušenstvím nesmí překročit tyto rozměry. Předpokládá se, že depoziční 
proces poběží buď v jedné komoře, nebo v druhé komoře a nepoběží nikdy souběžně v 
obou vakuových komorách. V laboratoři je k dispozici třífázové elektrické připojení 3x 
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400V s jističem 63A na jednu fázi a maximálním příkonem 43 kW. Maximální příkon 
zařízení nesmí proto překročit 43 kW. 

Detailní popis s požadovanými minimálními technickými specifikacemi je uveden 
v tabulce v příloze č. 1 návrhu smlouvy (Příloha č. 3 zadávací dokumentace). Nabídky, 
které nebudou obsahovat součásti nebo nebudou splňovat technické parametry zde 
uvedené, budou vyřazeny. 

5 ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 

 Účastník zadávacího řízení je povinen uvést nabídkovou cenu, která zahrnuje veškeré 
požadované plnění, a to v Kč bez DPH. 

 Maximální nabídková cena činí 11.500.000 Kč bez DPH. Tato maximální cena je 
nepřekročitelná a v případě předložení nabídky s nabídkovou cenou vyšší, než je 
uvedeno výše, bude taková nabídka vyřazena a účastník vyloučen z další účasti v 
zadávacím řízení. 

 Celková nabídková cena bude zahrnovat veškerý předmět plnění a bude pevně a závazně 
stanovena jako maximální a nejvýše přípustná, včetně všech poplatků a veškerých dalších 
nákladů spojených s plněním veřejné zakázky, např. nákladů na dopravu do místa plnění, 
balné, celní poplatky, instalaci a montáž, náklady na pojištění apod. 

6 OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 Platební podmínky jsou obsažené v příslušném závazném návrhu smlouvy, která je 
nedílnou součástí zadávací dokumentace jako Příloha č. 3. 

 Účastník zadávacího řízení je povinen přijmout bez výhrady a beze změny přiložený návrh 
smlouvy, který je nedílnou součástí zadávací dokumentace jako Příloha č. 3. Účastníci 
zadávacího řízení jsou oprávněni pouze doplnit své identifikační údaje, údaje o nabídkové 
ceně a další jasně označené údaje pro doplnění. Účastníci zadávacího řízení nejsou 
oprávněni smlouvu žádným způsobem měnit či doplňovat, s výjimkou těch částí, které 
zadavatel pro doplnění určil a označil. Porušení této podmínky povede k vyloučení 
účastníka zadávacího řízení z další účasti v zadávacím řízení. 

7 HODNOTÍCÍ KRITÉRIA 

 Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost 
nabídek se hodnotí podle nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH. 

 Způsob hodnocení: 
Nabídky budou seřazeny podle výše jejich celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH od 
nejnižší po nejvyšší, čímž vznikne jejich výsledné pořadí. 
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8 DALŠÍ POŽADAVKY A PODMÍNKY 

 Zadavatel si v souladu se zněním ust. § 39 odst. 5 zákona vyhrazuje právo ověřit si 
informace poskytnuté účastníkem zadávacího řízení u třetích osob a účastník zadávacího 
řízení je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost.  

 Zadavatel nepřipouští varianty nabídky. 

 Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, upřesnit či doplnit podmínky tohoto zadávacího 
řízení, a to v souladu s § 99 zákona. 

 Podmínky pro uzavření smlouvy – zadavatel požaduje od vybraného dodavatele v rámci 
součinnosti před podpisem smlouvy dle § 122 odst. 3 písm. a) zákona předložení originálů 
nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci vybraného dodavatele, pokud již nebyly v 
zadávacím řízení předloženy. 

 Změna dodavatele 
Zadavatel si dle § 100 odst. 2 zákona vyhrazuje změnu dodavatele v průběhu plnění 
veřejné zakázky, a to v případě kdy uzavřená smlouva s vybraným dodavatelem bude 
ukončena 
a) dohodou smluvních stran, 
b) výpovědí, 
c) odstoupením od smlouvy z důvodů dle § 223 odst. 2 zákona, 
d) z důvodu zániku závazku pro následnou nemožnost plnění, 
e) zánikem právnické osoby bez právního nástupce, 
f) v důsledku právního nástupnictví v souvislosti s přeměnou dodavatele, jeho smrtí 

nebo převodem jeho závodu, popřípadě části závodu, 
g) v případě zániku účasti některého z dodavatelů v případě společné účasti dodavatelů 

dle § 82 zákona, 
h) v případě prohlášení insolvence na dodavatele, vstupu dodavatele do likvidace, 

vydání rozhodnutí o úpadku na dodavatele, nařízení nucené správy podle jiného 
právního předpisu na dodavatele nebo nastane-li u dodavatele obdobná situace 
podle právního řádu země jeho sídla, 

i) v důsledku zániku právnické osoby nebo smrti fyzické osoby, která je jinou osobou, 
prostřednictvím níž prokazoval dodavatel splnění kvalifikace dle § 83 zákona.  

Nastane-li některý z případů popsaných v předchozí větě, je zadavatel oprávněn 
uzavřít smlouvu s novým dodavatelem za podmínek uvedených níže v odst. 8.5.1 a 
za předpokladu, že s touto změnou bude nový dodavatel souhlasit a vstoupí do práv 
a povinností plynoucích ze smlouvy s původním dodavatelem. V případě změny 
dodavatele může dojít ke změně údajů vztahujících se k osobě dodavatele (např. 
kontaktní osoby, kontaktní údaje“). 

8.5.1 Postup při změně dodavatele 
V případě ukončení smlouvy dle písm. a) až f) a h) bodu 8.5 je zadavatel oprávněn vyzvat 
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k uzavření smlouvy dalšího účastníka v pořadí dle hodnocení nabídek v tomto zadávacím 
řízení. Zadavatel nebude provádět nové hodnocení nabídek, ale bude vycházet z pořadí 
nabídek v původním zadávacím řízení. Zadavatel však provede posouzení splnění 
podmínek účasti, pokud tak neučinil v zadávacím řízení s ohledem na § 39 odst. 4 zákona 
a posoudí, zda u tohoto účastníka nejsou naplněny povinné důvody pro vyloučení 
vybraného dodavatele dle § 48 zákona (dále jen „důvody, pro které by nebylo možno 
uzavřít Smlouvu s druhým účastníkem v pořadí“). Pokud jsou naplněny důvody, pro které 
by nebylo možno uzavřít smlouvu s druhým účastníkem v pořadí v původním zadávacím 
řízení, může zadavatel oslovit dodavatele, který se umístil jako další v pořadí. Každý z takto 
vyzvaných účastníků je povinen splnit podmínky uzavření smlouvy dle § 122 zákona. 
Smlouva musí odpovídat původní smlouvě, která bude zohledňovat pouze změny, které 
se přímo váží na změnu dodavatele. V případě, že vybraný účastník již předmět veřejné 
zakázky zčásti splnil a ukončení smlouvy nemá dopad na tuto část poskytnutého plnění, 
lze s druhým účastníkem v pořadí uzavřít smlouvu jen na zbylou část předmětu plnění 
veřejné zakázky, pokud je tato část oddělitelná a z nabídky tohoto účastníka lze dovodit 
její poměrnou cenu. 

9 OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK 

 Otevírání nabídek bude zahájeno bezodkladně po uplynutí lhůty pro podání nabídek, a to 
v sídle zadavatele na adrese Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Na Slovance 1999/2, Praha 8. 

10 PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ 

 Vzhledem k charakteru předmětu plnění zadavatel nepředpokládá prohlídku místa 
plnění. 

11 KOMUNIKACE V PRŮBĚHU ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ 

 Zadavatel bude během zadávacího řízení s dodavateli komunikovat v souladu s § 211 
zákona. 

 Pro komunikaci v průběhu zadávacího řízení zadavatel preferuje použití elektronického 
nástroje dle § 213 zákona nebo datovou schránku ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o 
elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. 

 Písemnosti v rámci zadávacího řízení budou zadavatelem odesílány prostřednictvím účtů 
zadavatele a účastníka zadávacího řízení v elektronickém nástroji Tender arena, příp. 
prostřednictvím jejich datových schránek nebo prostřednictvím e-mailu se zaručeným 
elektronickým podpisem. 

 Účastník zadávacího řízení musí být pro možnost použití komunikace se zadavatelem 
prostřednictvím elektronického nástroje registrován jako dodavatel v elektronickém 
nástroji Tender arena (odkaz „registrace dodavatele“ na webové stránce 
http://www.tenderarena.cz ) a uživatel dodavatele musí pro podání nabídky disponovat 
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rolí „účastník zakázky“. Vyřízení registrace trvá max. 48 hodin (v pracovní dny) po doložení 
všech požadovaných dokladů a není zpoplatněna. 

 Zadavatel zdůrazňuje, že v souladu s § 211 odst. 6 zákona při komunikaci 
uskutečňované prostřednictvím datové schránky je dokument doručen již dodáním 
do datové schránky adresáta. Prostřednictvím datové schránky nelze podat nabídku. 

 Zadavatel dále zdůrazňuje, že v souladu s § 4 odst. 1 vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení 
podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při 
zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody, při komunikaci uskutečňované 
prostřednictvím elektronického nástroje (profilu zadavatele) je dokument doručen již 
okamžikem přijetí datové zprávy na elektronickou adresu adresáta či adresátů datové 
zprávy v elektronickém nástroji. 

12 ZÁVĚR 

 Informace a údaje uvedené v této zadávací dokumentaci (včetně příloh) vymezují závazné 
požadavky zadavatele na předmět plnění veřejné zakázky. Tyto požadavky je účastník 
zadávacího řízení povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky a 
ve své nabídce je akceptovat. Neakceptování požadavků uvedených v této zadávací 
dokumentaci (včetně příloh) bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek. 

 Pokud se v této zadávací dokumentaci vyskytly obchodní názvy některých výrobků nebo 
dodávek, případně jiná označení, mající vztah ke konkrétnímu dodavateli, jedná se pouze 
o vymezení kvalitativního standardu a účastník zadávacího řízení je oprávněn navrhnout 
jiné, kvalitativně a technicky zcela srovnatelné řešení. 

 Podáním nabídky účastník stvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil se zadávací 
dokumentací včetně všech příloh k této veřejné zakázce, že je mu jejich zadání 
srozumitelné a jasné, před podáním nabídky si vyjasnil veškerá sporná ustanovení nebo 
technické nejasnosti a s podmínkami zadání souhlasí a respektuje je. 

 

Za zadavatele: 

 

 

 

 

SEZNAM PŘÍLOH: 
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