
 

 

 

 
 

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 veřejné zakázce na dodávky 
 

zadávané v otevřeném řízení dle § 56 zákona  
 

 

 

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: 

 
 

Práškový rentgenový difraktometr 
s nízkoteplotní komůrkou 

 

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: Práškový rentgenový difraktometr s nízkoteplotní komůrkou 

 

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 „objednatel“) 

 

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 

 

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“), případně 

prostřednictvím datové schránky (ID nm9ns84) nebo e-mailem. Údaje o zakázce jsou uvedeny 

na webové adrese https://www.tenderarena.cz/profily/FZU.  

 

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. 

 

1 VYMEZENÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
 

1.1 Klasifikace předmětu plnění veřejné zakázky 

Klasifikace předmětu plnění (CPV) veřejné zakázky odpovídá následujícím položkám: 

 kód CPV 38530000-9 - Difraktograf 

Druh veřejné zakázky:  podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná 

v nadlimitním režimu 

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení dle § 56 zákona 

 

1.2  Popis předmětu plnění veřejné zakázky 

Předmětem zakázky je dodávka rentgenového difraktometru pro získávání difrakčních dat 

z práškových vzorků, vybavený nízkoteplotní komůrkou s rozsahem teplot min. 12–300 

K. Bližší specifikace předmětu plnění jsou uvedeny v kapitole 4 zadávací dokumentace.  

 

mailto:levandovsky@fzu.cz
mailto:kafkav@fzu.cz
http://www.tenderarena.cz/
https://www.tenderarena.cz/profily/FZU
https://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/74e987e1-b4a1-4571-b8b6-2cd93fe6f932
https://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/74e987e1-b4a1-4571-b8b6-2cd93fe6f932
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1.3 Doba plnění veřejné zakázky: 

Předmět plnění je nutné dodat nejpozději do 6 měsíců ode dne uzavření smlouvy. 

 

1.4  Místo plnění veřejné zakázky: 

objekt Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i., Cukrovarnická 10/112, 162 00 Praha 6, budova 

A, místnost č. A 32 

 

1.5  Předpokládaná hodnota 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 5 000 000,- Kč bez DPH. 

 

Spolufinancováno ze strukturálních fondů EU - Operačního programu Výzkum, vývoj a 

vzdělávání (OP VVV) v rámci projektu „Fyzika pevných látek pro 21. století“, reg. číslo 

projektu je CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000760. 

 

2 PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY 
 

2.1 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. 

 

2.2 Nabídky se podávají nejpozději do 22. 1. 2019 do 11:00 hodin. 

 

2.3 Pro podání nabídky v elektronické podobě bude použit certifikovaný elektronický nástroj 

Tender arena, dostupný na adrese http://www.tenderarena.cz, kde je rovněž dostupný 

podrobný návod na jeho použití (odkaz „nápověda“ v zápatí) a kontakty na uživatelskou 

podporu. 

2.4 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, a to s minimální 

rychlostí připojení 2 Mbps (DOWNLOAD) / 512 Kbps (UPLOAD), 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), který má nainstalovaný SW Java verze 

1.8 a vyšší. 

2.5 Účastník zadávacího řízení musí být pro možnost podání nabídky 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 rolí „účastník zakázky“. Vyřízení registrace trvá max. 48 hodin (v 

pracovní dny) po doložení všech požadovaných dokladů a není zpoplatněna.  

2.6 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!). 

2.7 Nabídky musí být podávány v českém nebo slovenském jazyce. Technické specifikace 

nabízeného plnění a návody k obsluze mohou být doloženy rovněž v anglickém jazyce, 

stejně jako firemní prospekty, propagační a další materiály, které nejsou zadavatelem 

požadovány a které se dodavatel rozhodne přiložit k nabídce. 

2.8 V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje účastníka zadávacího řízení 

podávajícího nabídku, zejména: obchodní firma nebo název, sídlo, právní forma, jde-

http://www.tenderarena.cz/
http://www.tenderarena.cz/
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li o právnickou osobu, a obchodní firma nebo jméno nebo jména a příjmení, jde-li o 

fyzickou osobu, dále též identifikační číslo, je-li účastníku přiděleno. 

2.9 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. 

2.10 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. 

2.11 Zadavatel pro toto zadávací řízení nestanovuje zadávací lhůtu. 

2.12 Nabídka musí být obsahovat: 

a) krycí list nabídky (viz příloha č. 1 zadávací dokumentace); 

b) doklady prokazující splnění kvalifikace dle kapitoly 3 zadávací dokumentace; 

c) nabídková cena v členění dle kapitoly 5 zadávací dokumentace; 

d) údaje relevantní pro provedení hodnocení dle kapitoly 7 zadávací dokumentace; 

e) návrh smlouvy včetně příloh (viz příloha č. 2 zadávací dokumentace); 

 

3 KVALIFIKACE DODAVATELŮ 
 

3.1 Dodavatel je povinen prokázat 

a) základní způsobilost podle § 74 zákona, 

b) profesní způsobilost podle § 77 zákona a 

c) technickou kvalifikaci podle § 79 zákona. 

 

3.2 Doba prokazování splnění kvalifikace 

Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek uvedené 

v bodě 2.2 této zadávací dokumentace. 

 

3.3 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. 3) 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. 

Zadavatel dle § 86 odst. 2 zákona připouští nahrazení předložení výše uvedených dokladů 

čestným prohlášením zpracovaným např. v souladu se vzorem uvedeným v Příloze č. 3 

zadávací dokumentace. Dodavatel vždy může nahradit požadované doklady jednotným 

evropským osvědčením pro veřejné zakázky. 

 

3.4 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. 

 

3.5 Technická kvalifikace 

3.5.1 Splnění technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. b) zákona prokáže dodavatel, který 

předloží seznam významných dodávek poskytnutých dodavatelem za poslední 3 roky před 

zahájením zadávacího řízení včetně uvedení jejich ceny a doby jejich poskytnutí a 

identifikace objednatele. Seznam musí obsahovat informace o poskytnutí min. 3 

významných dodávek s uvedením konkrétního popisu provedeného plnění a kontaktu (tel. 

či e-mail) na objednatele; za významnou zakázku zadavatel považuje zakázku spočívající 

v dodávce práškového rentgenového difraktometru v hodnotě min. 3 mil. Kč bez DPH. 

 

3.6 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 dle § 87 zákona, případně předložit výpis ze seznamu 

kvalifikovaných dodavatelů dle § 228 zákona.  
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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 Doklady, které jsou v jiném než českém nebo slovenském jazyce, předloží dodavatel 

s jejich překladem do českého jazyka. Bude-li zadavatel mít pochybnosti o správnosti 

překladu, je oprávněn si vyžádat předložení úředně ověřeného překladu dokladu do 

českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků dle zák. č. 

36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů. 

 

3.6.4 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. 

 

3.7 Prokázání kvalifikace získané v zahraničí 

V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se způsobem uvedeným v § 

81 zákona. 

 

3.8 Prokázání kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů 

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje dle § 82 zákona základní způsobilost a 

profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 zákona každý dodavatel samostatně. 

 

3.9 Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob 

Dodavatel může v souladu s § 83 zákona prokázat určitou část technické kvalifikace nebo 

profesní způsobilosti požadované zadavatelem, s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 

zákona, prostřednictvím jiných osob. 

 

Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:  

a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 zákona jinou 

osobou, 

b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby, 

c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 zákona jinou osobou 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. Má se za to, že požadavek podle písm. d) je 

splněn, pokud obsahem písemného závazku jiné osoby je společná a nerozdílná 

odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně s dodavatelem. 

Prokazuje-li dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady 

podle § 79 odst. 2 písm. a), b) nebo d) zákona vztahující se k takové osobě, musí 

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, obsahovat ve smyslu § 83 odst. 2 zákona závazek, 

že jiná osoba bude vykonávat služby, ke kterým se prokazované kritérium 

kvalifikace vztahuje. 

 

3.10 Předložení rovnocenných dokladů 

Dodavatel může v souladu s § 45 odst. 2 a 3 zákona předkládat rovnocenné doklady od 

osob usazených v jiných členských státech. V případě, že dodavatel neměl přístup k těmto 

dokladům nebo neměl možnost získat je z důvodu, který mu nelze přičítat, bude zadavatel 

akceptovat i jiné doklady. 
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4 TECHNICKÉ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ 
 

4.1 Předmětem zakázky je dodávka práškového rentgenového difraktometru pro získávání 

difrakčních dat z práškových vzorků, vybaveného nízkoteplotní komůrkou s rozsahem 

teplot min. 12–300 K.  

 

4.1.1 Všeobecné požadavky: 

 Musí být nabídnut kompletní a plně funkční systém. 

 Systém musí umožňovat ovládání, dálkovou diagnostiku a údržbu přes počítačovou síť a 

internet. 

 Systém musí mít fokusační (Bragg-Brentanovu) geometrii a musí umožňovat budoucí 

rozšíření na paralelní geometrii. 

 Systém musí umožňovat výměnu všech komponent v dráze rentgenového svazku bez 

nutnosti následné justace (ať už manuální nebo automatické). Tento požadavek se 

vztahuje na rentgenku, všechny optické komponenty, všechny vzorkové stolky a všechny 

detektory. 

 

4.1.2 Bezpečnost: 

 Systém musí splňovat nejpřísnější požadavky na bezpečnost strojních zařízení, ochranu 

proti ionizujícímu záření („drobný zdroj“ dle příslušné legislativy ČR), bezpečnost 

elektrických zařízení a elektromagnetickou kompatibilitu. 

 Systém musí být plně ve shodě s předpisy ES, zejména se: 

o Směrnicí pro bezpečnost strojních zařízení 2006/42/ES 

o Směrnicí pro bezpečnost elektrických zařízení 2006/95/ES 

o Směrnicí pro elektromagnetickou kompatibilitu 2004/108/ES 

 Systém musí být opatřen aktuální značkou CE, musí být k němu vydáno příslušné 

Prohlášení o shodě s předpisy ES a přiložena veškerá požadovaná dokumentace. 

 

4.1.3 Kvalita: 

 Při instalaci musí přístroj splnit požadavky přejímací zkoušky, prokazující správné 

najustování přístroje, odpovídající stávající úrovni rentgenových difrakčních přístrojů. 

 Přesnost justace přístroje musí být rovná nebo lepší než ±0,01 2Theta v celém úhlovém 

rozsahu, což bude prokázáno s pomocí mezinárodně uznávaného standardního 

referenčního materiálu NIST SRM 1976b (nebo jeho následovníka). 

 Najustovaný přístroj musí dávat relativní intenzity s přesností ±10% v celém úhlovém 

rozsahu, což bude prokázáno s pomocí mezinárodně uznávaného standardního 

referenčního materiálu.  

 NIST SRM 1976b (nebo jeho následovník) musí být součástí dodávky. 

 Dodaný detektor nesmí mít žádné vadné pixely, kanály, stripy či oblasti. 

 Během instalace je nutné doložit, že detektor je zcela bez vad. 

 Vadné pixely, kanály, stripy či oblasti nesmí být maskovány pomocí interpolace dat nebo 

kalibračních procedur detektoru.  

 Detektor musí umožňovat měření ve statickém (snímkovacím) režimu, aniž by chyběly 

některé datové body. 

 

4.1.4 RTG generátor 

 RTG generátor pro zatavenou rentgenku musí mít výkon alespoň 3 kW. 

 Generátor musí dodávat proud v rozsahu 5-60 mA s krokem 1 mA a stabilitou lepší než 

±0,005% při ±10% fluktuacích napájecího napětí, a vysoké napětí v rozsahu 20-50 kV s 

krokem 1 kV a stabilitou lepší než ±0,005% při ±10% fluktuacích napájecího napětí. 

 Hodnoty vysokého napětí a proudu musí být nastavitelné ze softwaru. 
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4.1.5 Rentgenka a její pouzdro 

 Pouzdro musí umožňovat použití průmyslově kompatibilních keramických i skleněných 

rentgenek (tj. musí být možné používat rentgenky i od jiných dodavatelů). 

 Požadována je rentgenka s Cu anodou, systém však musí být schopen pracovat i s jinými 

vlnovými délkami rtg záření (Co, Cr, Mo). Čárové ohnisko rentgenky musí být typu „long 

fine focus“, zajištující maximální možný jas. 

 

4.1.6 Goniometr 

 Vertikální goniometr s geometrií Theta/Theta 

 Goniometr musí mít bezúdržbový mechanismus pohonů a převodů. 

 Goniometr musí umožňovat práci s různými průměry měřicí kružnice. 

 Úhlový rozsah goniometru bez příslušenství musí být 360°.  

 Goniometr musí mít minimální úhlový rozsah od -110° do +168° 2Theta (v závislosti na 

použitém příslušenství). 

 Min. velikost kroku goniometru 0,0001°. 

 Reprodukovatelnost nastavení polohy ±0,0001°. 

 

4.1.7 Optika 

 Automatická divergenční clona 

 Možnost rozšíření o paralelní Goebelova zrcadla pro Cu, Co, Cr 

 Možnost rozšíření o fokusační Goebelovo zrcadlo pro Cu 

 Sollerovy clony pro dopadající i difraktovaný svazek 

 Snadná výměna všech optických komponent bez nutnosti následné justace 

 

4.1.8 Vzorkový stolek 

 Motorizovaný vzorkový stolek, umožňující otáčení vzorku během měření, plně ovládaný 

ze softwaru, s proměnnou rychlostí otáček. Rotační držák musí mít krokový motor, 

umožňující vysoce přesné nastavení polohy vzorku pro tzv. φ-skeny. 

 

4.1.9 Detektor 

 Systém musí být vybaven rychlým lineárním polovodičovým detektorem na bázi silicon-

strip technologie 

 Detektor musí mít alespoň 150 stripů 

 Záběr detektoru až ~3° 2Theta (v závislosti na průměru měřicí kružnice) 

 Detektor musí být optimalizovaný pro práci se zářením Cu, musí však být schopen 

pracovat také se zářením Cr, Co, Mo a Ag. 

 Detektor musí mít energiové rozlišení umožňující eliminaci fluorescence vzorků bez 

použití sekundárního monochromátoru a záření čáry Kß na úroveň nižší než 1% vzhledem 

ke Kα bez použití Kß filtru 

 Lineární detektor musí umožňovat softwarové přepínání mezi lineárním (1D) a bodovým 

(0D) režimem. 

 Součástí musí být speciální držák, umožňující otočení detektoru o 90° pro měření 

v bodovém (0D) režimu s maximálním dynamickým rozsahem a v plošném (2D) režimu. 

 Detektor musí umět pracovat ve skenovacím i statickém (snímkovacím) režimu. 

 Detektor musí být bezúdržbový, nesmí vyžadovat externí chlazení. 

 Dodavatel musí poskytnout záruku, že detektor je v okamžiku akceptace zcela bez vad, 

tj. že nemá žádné vadné stripy, pixely, oblasti apod. Zadavatel bude oprávněn trvat na 

výměně detektoru, který při akceptaci nebude tuto podmínku splňovat. 

 

4.1.10 Měřicí a vyhodnocovací software 

 Základní balík pro ovládání všech komponent přístroje a jejich funkcí 

 Měřicí a ovládací software musí obsahovat grafický nástroj pro zobrazení aktuální 

konfigurace přístroje v reálném čase. 
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 Balík software pro následující typy analýz - kvalitativní a kvantitativní fázová analýza, 

semikvantitativní fázová analýza pomocí RIR, měření velikosti krystalitů, výpočet 

krystalinity, profilová analýza, stanovení mřížkových parametrů. 

 Podpora databází ICDD PDF a COD 

 Zobrazování naměřených dat a tvorba reportů 

 

4.1.11 Héliový kryostat 

 Měřící rozsah teplot minimálně 12 – 300 K 

 Uzavřený chladicí okruh s héliovým kompresorem 

 Vakuové hospodářství (turbomolekulární vývěva) 

 Softwarová a hardwarová kompatibilita  

 Držáky vzorků (ploché i s prohlubní) 

 

4.2 Školení, doprava, instalace: 

 V ceně dodávky je zahrnuta rovněž doprava včetně potřebného pojištění a následná 

odborná instalace zařízení v laboratoři zadavatele a uvedení do provozu. 

 Součástí dodávky musí být předání úplné dokumentace (návodů k obsluze a údržbě 

zařízení, které mohou být v  anglickém jazyce)  

 K zařízení musí být vydáno a doloženo příslušné Prohlášení o shodě s předpisy ES. 

 Nabízené zařízení musí být opatřené aktuálně platným certifikátem CE. 

 Zadavatel požaduje zaškolení obsluhy v rozsahu 8 hodin pro min. 3 osoby, provedené 

v místě instalace po jejím úspěšném dokončení. 

 

4.3 Záruka a servis: 

 Délka záruky 12 měsíců ode dne předání. 

 Bezplatná technická podpora ze strany dodavatele v průběhu záruční lhůty. 

 Zadavatel požaduje zajištění záručního servisu přístroje prostřednictvím autorizovaných 

techniků.  

 Nabízené zařízení včetně všeho příslušenství musí být zcela nové a nepoužité. Zadavateli 

nelze nabídnout zboží, které je tzv. demo přístrojem nebo je již použité. 

 

4.4 Výše uvedené technické podmínky zařízení jsou minimální požadavky, které musí zařízení 

splňovat. V případě, že účastník nabídne zařízení, které nebude splňovat uvedené 

technické specifikace, nebo nebude obsahovat všechny výše popsané součásti, bude ze 

zadávacího řízení vyloučen na základě nesplnění zadávacích podmínek stanovených 

zadavatelem v zadávacím řízení 

 

5 ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 
 

5.1 Účastník zadávacího řízení je povinen uvést celkovou nabídkovou cenu, která zahrnuje 

veškeré požadované plnění, a to v členění cena v Kč bez DPH, sazba DPH, samostatně 

výše DPH v Kč a celková nabídková cena v Kč včetně DPH.  

 

5.2 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. 

5.3 Nabídkovou cenu je možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů 

týkajících se DPH, a to nejvýše o částku odpovídající této legislativní změně. 

 

6 PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 

6.1 Platební podmínky jsou obsažené v příslušném závazném návrhu smlouvy, která je 
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nedílnou součástí zadávací dokumentace jako příloha č. 2. 

 

7 HODNOTÍCÍ KRITÉRIA 
 

7.1 Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost 

nabídek se hodnotí podle níže uvedených dílčích kritérií: 

 

7.1.1 celková nabídková cena v Kč bez DPH – váha kritéria 50 % 

 

7.1.2 kvalita nabízeného plnění z hlediska technické úrovně – váha kritéria 50 %  

 

7.2 Způsob hodnocení: 

 

Pro dílčí kritérium celkové nabídkové ceny bude zadavatel hodnotit celkovou 

nabídkovou cenu v Kč bez DPH zpracovanou dle oddílu 5 zadávací dokumentace, 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
∙ 50  

 

Účastník zadávacího řízení uvede výši celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH, a to do 

příslušné kolonky v krycím listu v Příloze č. 1 zadávací dokumentace a v příslušném 

ustanovení návrhu smlouvy v Příloze č. 3 zadávací dokumentace. Uvede-li účastník 

rozdílné hodnoty v krycím listu a v návrhu smlouvy, bude zadavatel považovat za 

závaznou hodnotu uvedenou v návrhu smlouvy. 

 

Pro dílčí kritérium kvalita nabízeného plnění z hlediska technické úrovně bude 

zadavatel hodnotit energetické rozlišení pozičně citlivého detektoru v jednotkách eV pro 

záření CuK (8 keV) při pokojové teplotě, přičemž hodnotu získanou v tomto dílčím 

hodnotícím kritérium následně zadavatel přepočítá vahou kritéria dle níže uvedeného 

vzorce: 

 

𝑃𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑜𝑑ů =
𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑒𝑡𝑖𝑐𝑘é 𝑟𝑜𝑧𝑙𝑖š𝑒𝑛í 𝑝𝑜𝑧𝑖č𝑛ě 𝑐𝑖𝑡𝑙𝑖𝑣éℎ𝑜 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑘𝑡𝑜𝑟𝑢 𝑛𝑒𝑗𝑣ℎ𝑜𝑑𝑛ě𝑗ší 𝑛𝑎𝑏í𝑑𝑘𝑦

𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑒𝑡𝑖𝑐𝑘é 𝑟𝑜𝑧𝑙𝑖š𝑒𝑛í 𝑝𝑜𝑧𝑖č𝑛ě 𝑐𝑖𝑡𝑙𝑖𝑣éℎ𝑜 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑘𝑡𝑜𝑟𝑢 ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑐𝑒𝑛é 𝑛𝑎𝑏í𝑑𝑘𝑦
∙ 50 

 

7.3 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.  

 

8 DALŠÍ POŽADAVKY A PODMÍNKY 
 

8.1 Účastník zadávacího řízení je povinen ve své nabídce specifikovat plnění veřejné zakázky, 

které má v úmyslu zadat jednomu či více poddodavatelům, a je povinen uvést 

identifikační údaje všech těchto poddodavatelů, a to v případě, že se takový poddodavatel 

bude podílet na plnění veřejné zakázky podílem přesahujícím 10 % z celkového objemu 

plnění veřejné zakázky.  

 

8.2 Zadavatel nepřipouští varianty nabídky. 
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8.3 Zadavatel si v souladu se zněním ust. § 39 odst. 5 zákona vyhrazuje právo ověřit si údaje 

či doklady poskytnuté účastníkem zadávacího řízení u třetích osob a účastník zadávacího 

řízení je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost. 

 

8.4 Jednotliví účastníci zadávacího řízení jsou povinni zdržet se jakýchkoliv jednání, která by 

mohla narušit transparentní a nediskriminační průběh zadávacího řízení, zejména pak 

jednání, v jejichž důsledku by mohlo dojít k narušení soutěže mezi účastníky v rámci 

zadání veřejné zakázky. 

 

8.5 Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, upřesnit či doplnit podmínky tohoto zadávacího 

řízení. Taková změna by byla oznámena všem známým účastníkům zadávacího řízení a 

rovněž totožným způsobem, jakým byla zadávací dokumentace uveřejněna. Pokud to 

povaha doplnění nebo změny zadávacích podmínek vyžaduje, zadavatel současně 

přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek. 

 

8.6 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. 

 

9 OBCHODNÍ PODMÍNKY 
 

9.1 Účastník zadávacího řízení je povinen přijmout bez výhrady a beze změny přiložený návrh 

smlouvy, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace jako příloha č. 2. 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. 

 

10 OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI 
 

10.1 Otevírání nabídek se bude konat bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání 

nabídek, a to v sídle zadavatele. 

 

10.2 Otevírání nabídek proběhne elektronicky v souladu s § 109 zákona. Otevírání nabídek je 

z důvodu umožnění příjmu nabídek pouze v elektronické podobě NEVEŘEJNÉ. 

  

11 PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ 
 

11.1 Vzhledem k charakteru předmětu plnění zadavatel nepředpokládá prohlídku místa plnění. 

 

12 KOMUNIKACE V PRŮBĚHU ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ 
 

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

zákona. 

 

12.2  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. 

 

12.3 Písemnosti v rámci zadávacího řízení budou zadavatelem odesílány prostřednictvím účtů 



strana - 12 - (celkem 12) 
 

 

zadavatele a účastníka zadávacího řízení v elektronickém nástroji Tender arena, příp. 

prostřednictvím jejich datových schránek nebo prostřednictvím e-mailu se zaručeným 

elektronickým podpisem. 

 

12.4 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 

rolí „účastník zakázky“. Vyřízení registrace trvá max. 48 hodin (v pracovní dny) po 

doložení všech požadovaných dokladů a není zpoplatněna. 

 

12.5 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. 

  

12.6 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. 

 

13 ZÁVĚR 
 

13.1 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. 

 

13.2 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. 

 

SEZNAM PŘÍLOH: 

1. Krycí list nabídky  

2. Závazné znění návrhu smlouvy  

3. Čestné prohlášení pro prokázání kvalifikace 

4. Vzorová tabulka pro seznam významných dodávek 

 

Za zadavatele: 

 

V Praze dne 14. 12. 2018 

 

 

 

      _____________________________________ 

RNDr. Michael Prouza, Ph.D., ředitel  

http://www.tenderarena.cz/

