
 
 

 

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU 

1. Identifikační údaje zadavatele: 

Název zadavatele:  Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. 
Sídlo:    Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8 
Identifikační číslo:  68378271 
DIČ:    CZ68378271 
Osoba oprávněná  
jednat jménem zadavatele: RNDr. Michael Prouza, Ph.D., ředitel 
 
Kontaktní osoba:  Vladimír Levandovský 
Telefon:   +420 266 052 591 
E-mail:   levandovsky@fzu.cz 
 
Zástupce kontaktní osoby: Mgr. Václav Kafka 
Telefon:   +420 266 052 751 
E-mail:   kafkav@fzu.cz 
 
(dále jen „Zadavatel“) 
 

2. Název a popis zakázky 

2.1. Název zakázky: „Demonstrační mlžná komora“ 

2.2. Název projektu: “Zkvalitnění strategického řízení Fyzikálního ústavu AV ČR”, registrační 
číslo projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006223 

2.3. Druh zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky – nejedná se o zadávací řízení 
podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ZZVZ“) 

 

3. Lhůta a místo pro podání nabídek 

3.1. Lhůta pro podání nabídek končí dne 26. 7. 2018 v 11:00 hodin. 

3.2. Nabídky se podávají na adresu sídla Zadavatele (Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Na Slovance 
1999/2, 182 21 Praha 8, Česká republika), do podatelny v přízemí u hlavního vchodu budovy 
(hlavní vchod budovy je v ulici Pod Vodárenskou věží 1). Nabídky je možné doručit jakýmkoli 
vhodným způsobem, tj. poštou, kurýrní službou, osobně apod. Úřední hodiny k převzetí 
nabídek jsou ve všední dny 8:00 hodin – 15:00 hodin, poslední den lhůty 8:00 – 11:00 hodin. 
Jiné doručení není považováno za řádné podání nabídky. 
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4. Popis předmětu veřejné zakázky 

Předmětem je dodávka mlžné komory za účelem demonstrace základních jevů z oborů 
částicové a astročásticové fyziky, které patří k pilířům činnosti zadavatele. Mlžná komora 
bude využita v návštěvnickém centru zadavatele i na popularizačních akcích mimo sídlo 
zadavatele. Technické specifikace mlžné komory: 

 Minimální velikost pozorovací plochy 200 cm2 

 Alfa a beta zářič, zdroj radonu 

 Zářiče s podlimitní aktivitou nevyžadující povolení k manipulaci 

 Možnost interaktivního ovládání komory neškolenou obsluhou 

 Vzdálené ovládání komory (WiFi/LAN) 

 Dlouhodobý provoz (min. 12h denně / 7 dní v týdnu) 

 Vybaveno kolečky pro převoz, možnost přemístění do jiných prostor (ne trvalé 
zabudování) 

5. Doba a místo plnění zakázky 

Termín dodání:  nejpozději do 6 měsíců ode dne uzavření smlouvy 

Místo plnění: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Na Slovance 1999/2, Praha 8 

6. Předpokládaná hodnota 

Předpokládaná hodnota zakázky:  1 200 000,- Kč bez DPH (tato cena je zároveň 
maximálně přípustná a účastník, který by nabídl cenu vyšší, bude vyloučen z účasti na veřejné 
zakázce) 

Spolufinancováno ze strukturálních fondů EU v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a 
vzdělávání (OP VVV). 

7. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny 

Dodavatel je povinen v nabídce předložit celkovou nabídkovou cenu za předmět plnění dle 
požadované specifikace, a to včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s 
plněním veřejné zakázky, jako jsou náklady na dopravu, pojištění apod. Celková nabídková 
cena bude pevně a závazně stanovena jako nejvýše přípustná cena a musí zahrnovat veškerá 
rizika, přiměřený zisk, finanční vlivy (např. inflace), poplatky a veškeré další náklady spojené 
s dodávkou předmětu plnění. Nabídková cena musí být uvedena bez DPH v českých 
korunách. Dodavatel uvede tuto nabídkovou cenu do krycího listu nabídky (Příloha č. 1 této 
výzvy). Nabídkovou cenu uvede též do návrhu kupní smlouvy (Příloha č. 2 této výzvy). 
V případě uvedení rozdílných údajů bude pro Zadavatele při hodnocení závazný údaj 
uvedený v návrhu smlouvy. 

8. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky 

Nabídky se podávají písemně a v řádně uzavřené obálce označené nápisem „Neotvírat“ a 
názvem veřejné zakázky „Demonstrační mlžná komora“. Na obálce musí být rovněž uveden 
název a adresa dodavatele, který nabídku podává. 
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V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje dodavatele, zejména: obchodní firma / 
název, sídlo, identifikační číslo, osoba oprávněná jednat za dodavatele, příp. osoba 
oprávněná jej zastupovat, kontaktní adresa pro písemný styk mezi dodavatelem a 
zadavatelem (preferována je elektronická komunikace prostřednictvím e-mailu). 

Nabídka musí být zpracována v českém jazyce. Technické specifikace nabízeného plnění a 
návody k obsluze mohou být doloženy v anglickém jazyce, stejně jako firemní prospekty, 

propagační a další materiály, které nejsou zadavatelem požadovány a které se dodavatel 

rozhodne přiložit k nabídce. 

Všechny listy nabídky budou očíslovány vzestupnou kontinuální řadou a navzájem pevně 
spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky. 
Nabídky budou řádně čitelné, bez škrtů a přepisů.  

Dodavatel předloží nabídku v listinném originále, zároveň předloží nabídku též v elektronické 
podobě na CD nebo jiném vhodném datovém nosiči, a to ve formátu PDF či MS Office nebo 
kompatibilním. Na CD bude dále v standardní editovatelné podobě (MS Word nebo 
obdobný) přiložen vyplněný závazný návrh smlouvy včetně příloh v té podobě, ve které je 
smlouva s podpisem osoby oprávněné jednat jménem či za dodavatele přiložena jako 
součást nabídky. Nabídka musí být předložena v následující struktuře: 

a) krycí list nabídky (možno použít Přílohu č. 1 této výzvy), 

b) doklady prokazující splnění požadované kvalifikace, 

c) návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele a 
vyplněný údaji na označených místech (Příloha č. 2 této výzvy), 

d) technické specifikace nabízeného plnění. 

9. Požadavky na splnění kvalifikace 

9.1. Základní způsobilost 

Základní způsobilost prokáže dodavatel, který předloží čestné prohlášení, že splňuje 
požadavky podle § 74 ZZVZ. 

9.2. Profesní způsobilost 

Profesní způsobilost prokáže dodavatel, který předloží prostou kopii výpisu z obchodního 
rejstříku nebo jiné obdobné evidence, je-li zápis do takové evidence vyžadován právním 
předpisem, a to ne starší než 3 měsíce ke dni podání nabídky. 

9.3. Technická kvalifikace  

Splnění technické kvalifikace prokáže dodavatel, který předloží seznam významných dodávek 
poskytnutých dodavatelem za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení, včetně 
uvedení jejich ceny a doby plnění a identifikace objednatele, a to formou čestného 
prohlášení. Seznam musí obsahovat informace o realizaci min. 1 významné zakázky 
s uvedením konkrétního popisu provedeného plnění a kontaktu (tel. či e-mail) na jejich 
objednatele za účelem případného ověření; za významnou zakázku zadavatel považuje 
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zakázku spočívající v dodání mlžné komory obdobných parametrů vhodné ke vzdělávacím 
účelům v hodnotě min. 900 000,- Kč bez DPH. 

V případě nesplnění požadované kvalifikace je zadavatel oprávněn účastníka zadávacího 
řízení z řízení vyloučit. 

10. Pravidla pro hodnocení nabídek 

Nabídky budou hodnoceny na základě ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost 
nabídek se hodnotí podle níže uvedených dílčích hodnotících kritérií: 

 celková nabídková cena v Kč bez DPH – váha kritéria 70 % 

 kvalita nabízeného plnění z hlediska technické úrovně – váha kritéria 30 %  
Způsob hodnocení: 

Pro dílčí kritérium celkové nabídkové ceny bude zadavatel hodnotit celkovou nabídkovou 
cenu v Kč bez DPH zpracovanou dle oddílu 7 této výzvy, a to takovým způsobem, že 
hodnocená nabídka získá takovou bodovou hodnotu kritéria, která vznikne násobkem 
poměru hodnoty nejvýhodnější nabídky k hodnocené nabídce a váhy daného kritéria. 
Nejvýhodnější nabídkou je v tomto případě nabídka s nejnižší cenou. Viz níže uvedený 
vzorec: 

𝑃𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑜𝑑ů =
nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH

nabídková cena hodnocené nabídky v Kč bez DPH
∙ 70  

 

Pro dílčí kritérium kvalita nabízeného plnění z hlediska technické úrovně bude zadavatel 
hodnotit následující technické parametry nabízeného plnění: 

Tabulka dílčích hodnotících kritérií technické úrovně 

Hodnocený parametr 
Způsob 
hodnocení 

Počet přidělených bodů 

Týdenní časovač  ANO/NE 10/0 

Vybavení kamerou pro snímání pozorovací plochy  ANO/NE 10/0 

Servisní středisko v ČR ANO/NE 10/0 

 

Hodnocené nabídky budou seřazeny podle obdržených bodů v součtu za všechny dílčí 
hodnotící kritéria uvedená výše, a to od nejvyššího počtu obdržených bodů po nejnižší, čímž 
vznikne výsledné pořadí nabídek. 

Účastník zadávacího řízení uvede údaje, které jsou předmětem hodnocení, do návrhu 
smlouvy (Příloha č. 2) a do krycího listu (Příloha č. 1 této výzvy). V případě uvedení rozdílných 
údajů bude zadavatel hodnotit údaje uvedené v návrhu smlouvy. 
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11. Obchodní podmínky 

Obchodní podmínky jsou uvedeny v návrhu smlouvy, která tvoří Přílohu č. 2 této výzvy. 
Účastníci zadávacího řízení jsou povinni návrh smlouvy přijmout bez výhrady a beze změny; 
jsou pouze oprávněni doplnit své identifikační údaje, údaje o nabídkové ceně a případné další 
jasně označené údaje určené pro doplnění. Návrh smlouvy musí být ze strany účastníků 
zadávacího řízení podepsán statutárním orgánem nebo osobou k tomu statutárním orgánem 
zmocněnou či pověřenou. Originál či úředně ověřená kopie zmocnění či pověření musí být v 
takovém případě součástí návrhu smlouvy předloženého v nabídce. 

12. Ostatní podmínky 

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.  

Zadavatel má právo: 

a. vyzvat účastníka zadávacího řízení k upřesnění nejasností nabídky, 

b. ověřit si skutečnosti uváděné v nabídce, 

c. vyžádat si od účastníka zadávacího řízení předložení originálů nebo úředně ověřených 
kopií dokladů o kvalifikaci (jsou-li doklady o kvalifikaci ve výzvě požadovány), 

d. zrušit toto zadávací řízení nejpozději do doby uzavření smlouvy (v takovém případě bude 
zadavatel informovat bez zbytečného odkladu všechny účastníky, kteří podali nabídku ve 
lhůtě pro podání nabídek, a v případě zrušení výběrového řízení ve lhůtě pro podání 
nabídek oznámí zadavatel zrušení výběrového řízení stejným způsobem, jakým toto 
výběrové řízení zahájil), 

e. uzavřít smlouvu s dodavatelem, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější, a pokud 
by tento vybraný dodavatel odmítl smlouvu uzavřít nebo neposkytl příslušnou 
součinnost k jejímu uzavření, má zadavatel právo vyzvat k uzavření smlouvy dalšího 
účastníka výběrového řízení, a to v pořadí, které vyplývá z výsledku původního 
hodnocení nabídek nebo z výsledku nového provedeného hodnocení, 

f. uveřejnit oznámení o výběru dodavatele, případně též oznámení o vyloučení dodavatele, 
na svém profilu Zadavatele na webové adrese http://www.e-zakazky.cz/Profil-
Zadavatele/74e987e1-b4a1-4571-b8b6-2cd93fe6f932. V takovém případě se oznámení 
o výběru dodavatele či oznámení o vyloučení dodavatele považují za doručená 
okamžikem uveřejnění. 

13. Pravidla pro vysvětlení zadávacích podmínek 

13.1. Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně vysvětlení zadávacích 
podmínek. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny 
před uplynutím lhůty pro podání nabídek.  

13.2. 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.  

http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/74e987e1-b4a1-4571-b8b6-2cd93fe6f932
http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/74e987e1-b4a1-4571-b8b6-2cd93fe6f932


Strana 6 (celkem 6) 
 

 

13.3. Vysvětlení zadávacích podmínek, včetně přesného znění požadavku podle odstavce 
13.1 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.  

13.4. Vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti. 
Odstavce 13.2 a 13.3 se použijí obdobně.  

13.5. Zadávací podmínky může zadavatel změnit nebo doplnit před uplynutím lhůty pro 
podání nabídek. Změna nebo doplnění zadávacích podmínek musí být uveřejněna 
nebo oznámena 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.  

14. Závěr 

Tato veřejná zakázka malého rozsahu není v souladu s § 31 ZZVZ zadávaná v zadávacím řízení 
podle ZZVZ. Zadavatel je při jejím zadávání povinen dodržovat zásady podle § 6 ZZVZ. 

Informace a údaje uvedené v této výzvě (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 výzvě (včetně příloh) bude 
považováno za nesplnění zadávacích podmínek. 

Pokud se v této výzvě (včetně příloh) vyskytly obchodní názvy některých výrobků nebo 
dodávek, případně jiná označení, mající vztah ke konkrétnímu dodavateli, jedná se pouze o 
vymezení kvalitativního standardu a dodavatel je oprávněn navrhnout jiné, kvalitativně a 
technicky zcela srovnatelné řešení. 

 

SEZNAM PŘÍLOH: 

1. Krycí list nabídky  

2. Závazné znění návrhu smlouvy 

 

Za zadavatele: 

 

V Praze dne 10. 7. 2018  

      _____________________________________ 

RNDr. Michael Prouza, Ph.D., ředitel  


