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1. Preambule 
 
Tato zadávací dokumentace je vypracována jako souhrn údajů, požadavků a technických podmínek zadavatele 
vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro vypracování a podání nabídky (dále jen 
„zadávací dokumentace“) v otevřeném řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Práva, povinnosti či podmínky v této zadávací dokumentaci neuvedené 
se řídí zákonem a jeho prováděcími předpisy. 
 
Tato veřejná zakázka je zadávána elektronicky pomocí elektronického nástroje E-ZAK dostupného na 
https://zakazky.muni.cz. Veškeré úkony vyjma podání nabídky (viz bod 8 této zadávací dokumentace) se 
provádějí elektronicky. 
V případě otázek týkajících se uživatelského ovládání elektronického nástroje dostupného na uvedené webové 
stránce kontaktujte prosím Mgr. Alici Spáčilovou, CEITEC MU, e-mail: alice.spacilova@ceitec.muni.cz .  
 
Dodavatelem se rozumí právnická nebo fyzická osoba, která poskytuje služby, pokud má sídlo, místo podnikání 
nebo místo trvalého pobytu na území České republiky, nebo zahraniční dodavatel, který je zahraniční osobou 
podle § 21 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

Uchazečem se rozumí dodavatel, který ve stanovené době podal nabídku v otevřeném řízení. 

Informací o kvalifikaci se rozumí souhrn dokumentů vyžadovaných zákonem a zadávacími podmínkami 
uvedenými ve výzvě k podání nabídek a v této zadávací dokumentaci, kterými dodavatel prokazuje splnění své 
kvalifikace. 

Poskytnutá zadávací dokumentace se stává majetkem zájemce a nemusí být zadavateli vrácena. Zájemce smí 
zadávací dokumentaci použít pouze pro účely zpracování nabídky pro toto zadávacího řízení. 

Zájemce je povinen se před podáním nabídky podrobně seznámit s kompletní zadávací dokumentací a vyjasnit si 
ještě před podáním nabídky případné nejasnosti. K pozdějším námitkám nebude brán zřetel. 
 
Veřejná zakázka je rozdělena na dvě části ve smyslu § 98 zákona. Dodavatel je oprávněn podat nabídku 
na plnění jedné, druhé nebo obou částí veřejné zakázky. Nabídky každé z částí této veřejné zakázky 
budou zadavatelem posuzovány a hodnoceny samostatně a v souladu s tím bude i každá z částí zakázky 
samostatně zadána.  
 
 

2. Druh a předmět veřejné zakázky 
 
Jedná se o veřejnou zakázku na dodávky. 
 
Předmět jednotlivých částí veřejné zakázky zahrnuje: 
1. část – NMR spektrometr 600 MHz 
2. část – NMR spektrometr 500 MHz 
 
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávka, instalace a uvedení do provozu přístrojů specifikovaných pro 
jednotlivé části veřejné zakázky v příloze C zadávací dokumentace provedené za obchodních podmínek 
specifikovaných v příloze A zadávací dokumentace. 
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Veřejná zakázka zahrnuje rovněž 
− dopravu přístrojů na místo plnění, jejich vybalení a kontrolu 
− připojení přístrojů k instalačním sítím objektu (zejména připojení přístrojů k elektrickým rozvodům, 

k slaboproudým a optickým rozvodům, rozvodu vody, demineralizované vody, plynu, technických plynů, 
tepla, chladu či vzduchotechniky, je-li funkce přístrojů podmíněna takovým připojením) 

− ověření správné funkce přístrojů a jejich seřízení 
− zpracování a předání instrukcí a návodů k obsluze a údržbě zařízení (manuálů) v českém nebo 

anglickém jazyce (elektronicky, případně i v tištěné podobě) a zaškolení obsluhy, kdy zaškolením 
obsluhy se rozumí poskytnutí výkladu o konstrukci a funkci přístroje, předvedení obsluhy přístroje včetně 
postupů všech rutinních měření a údržby přístroje vykonávané obsluhou přístroje, metodické vedení a 
kontrola školeného pracovníka při praktickém nácviku obsluhy a údržby vykonávané obsluhou přístroje, 
přezkoušení školeného a vystavení potvrzení opravňujícího školeného k obsluze a údržbě přístroje,  

− předání prohlášení o shodě všech dodaných zařízení se schválenými standardy 
− vypracování seznamu dodaných položek  
− odvoz a likvidace původních přístrojů, nepotřebných obalů a dalších materiálů použitých prodávajícím při 

plnění smlouvy, v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, a příslušnou vyhláškou města Brna 

− úklid prostorů dotčených instalací přístroje 
− závazek pozáručního servisu po dobu 5 let  
− bezplatný upgrade softwaru po dobu 5 let 
− startovací sada kryokapalin potřebných pro zprovoznění přístroje  
− nezbytnou spolupráci s uživateli v průběhu přípravy a realizace dodávky 
− přestěhování a instalace původních přístrojů v souladu s technickou specifikací 

 
Podrobnou definici předmětu veřejné zakázky stanoví obchodní podmínky a technické podmínky, které jsou 
součásti této zadávací dokumentace. 

Klasifikace předmětu veřejné zakázky 
Klasifikace předmětu veřejné zakázky je vymezena především následujícími dodávkami dle číselníku Common 
Procurement Vocabulary: Spektrometry 38433000-9 
 
 

3. Technické podmínky a specifikace 
 
Zadávací dokumentace obsahuje v souladu se zákonem technické podmínky. Technické podmínky jsou 
vymezeny v příloze C této zadávací dokumentace. 
 
Pokud se v zadávacích podmínkách, zejména v technických podmínkách vyskytnou požadavky nebo odkazy na 
obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, 
popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné 
známky nebo označení původu, uchazeč je oprávněn navrhnout i jiné, technicky a kvalitativně obdobné řešení. 
 
 
 

4. Obchodní podmínky a požadavek na zpracování nabídkové ceny 
 
Plnění veřejné zakázky je požadováno za obchodních podmínek (včetně platebních podmínek) specifikovaných 
v návrhu smlouvy obsaženém v příloze A zadávacích podmínek, kterou uchazeč použije pro zpracování své 
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nabídky. Obchodní podmínky jsou pro uchazeče závazné a nemohou být žádným způsobem měněny či 
doplňovány.  
 
V návrhu smlouvy uchazeč vyplní požadované informace, doplní k němu všechny její přílohy a takto vzniklý 
dokument podepíše. 
 
Nabídkovou cenou se rozumí cena za plnění předmětu této veřejné zakázky. Nabídková cena musí být v nabídce 
uvedena v české měně v členění na cenu bez DPH, výši DPH a cenu + DPH. Nabídková cena musí být cenou 
pevnou, nezávislou na změně podmínek v průběhu realizace veřejné zakázky. Nabídková cena musí být 
stanovena i s přihlédnutím k vývoji cen v daném oboru včetně vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám až 
do doby dokončení předmětné zakázky. 
 
Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádnému splnění předmětu zakázky, včetně všech 
nákladů souvisejících, tj. zejména nákladů na pořízení zboží včetně nákladů na jeho výrobu, nákladů na dopravu 
zboží na místo plnění včetně případných nákladů na manipulační mechanismy, nákladů na pojištění zboží, 
ostrahu zboží do jeho předání a převzetí, daně a poplatky spojené s dodávkou zboží, nákladů na průvodní 
dokumentaci, nákladů na instalaci a uvedení přístrojů do provozu, nákladů na odvoz a likvidaci původních 
přístrojů, nepotřebných obalů a dalších materiálů použitých prodávajícím při plnění smlouvy, nákladů na upgrade 
software dodaných přístrojů po dobu 5 let a nákladů na kryokapaliny nezbytné k úspěšnému uvedení zařízení do 
provozu.  

Překročení (nebo snížení) nabídkové ceny je možné pouze v případě, že v období mezi předložením nabídky 
uchazeče, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nejvhodnější, a podpisem smlouvy na plnění dojde ke změnám 
sazeb DPH. V takovém případě bude celková nabídková cena (cena + DPH) v podpisované smlouvě upravena 
podle výše sazeb DPH platných v době podpisu smlouvy. 
 
 

5. Místo a termíny plnění 
 

5.1 MÍSTO PLNĚNÍ 

Místem plnění veřejné zakázky je Univerzitní kampus Bohunice, Kamenice 753/5, Brno – pavilon A4. 
5.2  TERMÍNY PLNĚNÍ 
 
Zadavatel pro plnění veřejné zakázky stanoví následující termíny: 

− Termín zahájení plnění: ihned po podpisu kupní smlouvy. 
− Lhůta pro plnění veřejné zakázky (předání a převzetí dodávky):  

o část 1 veřejné zakázky do 365dnů ode dne podpisu kupní smlouvy 
o část 2 veřejné zakázky do 180dnů ode dne podpisu kupní smlouvy 

 
 
 

6. Kvalifikační předpoklady 
 
6.1 POŽADAVKY NA KVALIFIKACI 

Uchazeč je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svoji kvalifikaci.  
 
Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže splnění: 
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I. základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 zákona, 
II. profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 písm. a), b) zákona 

III. technických kvalifikačních předpokladů podle § 56 odst. 1 písm. a) zákona 
 
Dodavatelé prokazují splnění kvalifikace doklady stanovenými zákonem a doklady požadovanými zadavatelem 
v oznámení o zahájení zadávacího řízení. Zadavatel si vyhrazuje právo informace uvedené v informaci 
o kvalifikaci prověřit. Podrobnější specifikace dokladů je dále uvedena v této zadávací dokumentaci. 
 
Seznam kvalifikovaných dodavatelů 
Dodavatelé zapsaní v seznamu kvalifikovaných dodavatelů (§ 125 a násl. zákona), mohou prokázat splnění 
části kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů. Tento výpis nesmí být k poslednímu dni, ke 
kterému má být prokázáno splnění kvalifikace (tj. k poslednímu dni lhůty pro podání nabídek) starší než tři 
měsíce. Tento výpis prokazuje splnění kvalifikace v rozsahu podle § 127zákona. 
 
Systém certifikovaných dodavatelů 
Dodavatelé, kterým byl vydán certifikát v rámci systému certifikovaných dodavatelů (§ 133 a násl. zákona), 
mohou prokázat splnění části kvalifikace předložením platného certifikátu (§ 140 odst. 1 zákona). Tento certifikát 
prokazuje kvalifikaci v rozsahu podle § 134 zákona. 
 
Splnění kvalifikace prostřednictvím subdodavatele 
Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) až d) 
zákona [vyjma § 54 písm. a) zákona] v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu 
prokázat prostřednictvím subdodavatele, a to v rozsahu a za podmínek uvedených v § 51 odst. 4 zákona. 
Dodavatel je v takovém případě povinen veřejnému zadavateli předložit 
 

a) doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. j) a 
profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) subdodavatelem a 

b) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění 
určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel 
oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel 
prokázal splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) až d). 

 
Společná nabídka několika dodavatelů 
Podává-li nabídku několik dodavatelů společně (§ 51 odst. 5 zákona), musí každý z nich prokázat splnění 
základních kvalifikačních předpokladů podle § 50 odst. 1 písm. a) zákona a profesního kvalifikačního 
předpokladu podle § 54 písm. a) zákona v plném rozsahu. Splnění ostatních kvalifikačních předpokladů podle 
§ 50 odst. 1 písm. b) až d) zákona musí dodavatelé podávající nabídku společně prokázat společně. 
 
Podává-li nabídku více dodavatelů společně, podle § 51 odst. 5 zákona jsou povinni přiložit k nabídce originál 
smlouvy, z níž vyplývá závazek specifikovaný v § 51 odst. 6 zákona, tj. že všichni tito dodavatelé budou vůči 
zadavateli a jakýmkoliv třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou 
zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků 
vyplývajících z veřejné zakázky. 
 
Zahraniční dodavatel 
Zahraniční dodavatel prokazuje splnění kvalifikace způsobem popsaným v § 51 odst. 7 zákona, a to v rozsahu, 
způsobem a v úrovni odpovídající minimálně požadované zákonem a požadované zadavatelem v zadávacích 
podmínkách. 
 
Zahraniční dodavatel může podle § 143 zákona prokázat splnění části kvalifikačních předpokladů výpisem ze 
zahraničního seznamu či zahraničním certifikátem pouze v případě, pokud má zahraniční dodavatel sídlo či místo 
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podnikání, popřípadě bydliště, ve státě, ve kterém byl výpis ze zahraničního seznamu či zahraniční certifikát 
vydán.  
 
Dokumenty prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční osoba v původním jazyce s připojením jejich 
úředně ověřeného překladu do českého nebo slovenského jazyka (dokumenty vyhotovené ve slovenštině nemusí 
být do českého jazyka překládány). 
 
6.2 SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ NA KVALIFIKACI 
 
V případě nabídky podávané na více částí stačí prokázat základní a profesní kvalifikaci jednou společně pro 
všechny části veřejné zakázky. Technické kvalifikační předpoklady musí dodavatel splnit a prokázat pro každou 
část veřejné zakázky zvlášť.  
 
I) Splnění základních kvalifikačních předpokladů 
 
Základní kvalifikační předpoklady splní dodavatel, který prokáže splnění podmínek podle § 53 odst. 1 
písm. a) až l) zákona. 
 
Dodavatel prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů způsobem stanoveným § 53 odst. 3 zákona, 
tj. předložením 
  

− výpisu z evidence Rejstříku trestů [odstavec 1 písm. a) a b)], 
 

− potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestného prohlášení [odstavec 1 
písm. f)], 

 
− potvrzení příslušného orgánu či instituce [odstavec 1 písm. h)], 

 
− čestného prohlášení [odstavec 1 písm. c) až e) a g), i) až l)]. 

 
II) Splnění profesních kvalifikačních předpokladů 
 
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel  

− předložením dokladů dle § 54 písm. a) zákona (výpis z obchodního rejstříku nebo z jiné obdobné 
evidence, ve které je uchazeč zapsán),  

− předložením dokladů dle § 54 písm. b) zákona (doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních 
právních předpisů v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky). 

III) Splnění technických kvalifikačních předpokladů 

Technickým kvalifikačním předpokladem podle § 56 odst. 1 písm. a) zákona je pro každou část veřejné zakázky 
provedení nejméně tří dodávek přístrojů s parametry odpovídajícími nejméně parametrům přístrojů 
požadovaných pro danou část veřejné zakázky v příloze C zadávací dokumentace v posledních třech letech.  

Splnění tohoto kvalifikačního předpokladu prokáže dodavatel předložením seznamu významných dodávek, které 
realizoval v posledních třech letech s uvedením jejich technických parametrů a doby plnění. Každá položka 
seznamu významných dodávek musí být doložena: 

− osvědčením vydaným objednatelem dodávky nebo 
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− čestným prohlášením dodavatele, pokud byla dodávka plněna jiné osobě než veřejnému zadavateli a 
nebylo-li možné osvědčení od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně. 

Pod pojmem „v posledních třech letech“ se rozumí, že zakázka byla převzata mezi 24. 10. 2008 a 24. 10. 2011, 
realizace dané zakázky mohla být však zahájena před 24. 10. 2008. 
 
Nejsou-li parametry dodaného zařízení uvedeny přímo v osvědčení či čestném prohlášení, doloží dodavatel 
k seznamu významných dodávek rovněž dokumenty, v nichž jsou parametry zařízení uvedených v osvědčeních 
či čestných prohlášeních specifikovány (např. katalogové listy dodaných zařízení nebo dodavatelem potvrzený 
přehled technických parametrů dodaných zařízení). 
 
 
6.3 POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ INFORMACE O KVALIFIKACI 
 
Zadavatel doporučuje, aby dodavatel předložil doklady o kvalifikaci ve formě souboru nazvaného informace 
o kvalifikaci. 
 
Informace o kvalifikaci musí být v plném rozsahu zpracována v písemné a listinné formě a v českém nebo 
slovenském jazyce. Dokumenty vyhotovené v jiném než českém nebo slovenském jazyce musí být opatřeny 
úředním překladem do českého nebo slovenského jazyka. 
 
Dokumenty o kvalifikaci stačí předložit v prosté kopii. Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva podle § 82 
zákona, je povinen předložit originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace, požaduje-li 
to zadavatel před uzavřením smlouvy. 
 
Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být 
k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. 
 
Zadavatel doporučuje, aby součástí informace o kvalifikaci bylo prohlášení k informaci o kvalifikaci zpracované 
podle předlohy uvedené v příloze B zadávací dokumentace a podepsané dodavatelem (podle výpisu 
z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence) nebo osobou oprávněnou (osobami oprávněnými) za 
dodavatele jednat. V případě podpisu osobou oprávněnou za dodavatele jednat zadavatel doporučuje, aby její 
plná moc byla součástí informace o kvalifikaci. Podpisem (podpisy) tohoto prohlášení potvrdí dodavatel 
pravdivost, správnost, úplnost a závaznost všech jím uváděných údajů a svých tvrzení v informaci o kvalifikaci. 
 
Zadavatel doporučuje dále použít pro zpracování informace o kvalifikaci formulář krycího listu informace 
o kvalifikaci z přílohy B zadávací dokumentace. 
 
Zadavatel doporučuje, aby informaci o kvalifikaci dodavatel předložil ve dvou listinných vyhotoveních, z nichž 
jedno bude označeno jako ORIGINÁL a druhé jako KOPIE a v jednom vyhotovení elektronickém (CD či DVD se 
soubory v pdf formátu). Zadavatel si vyhrazuje právo pořídit si pro svou potřebu nebo potřebu Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy jakýkoli počet dalších kopií písemného či elektronického vyhotovení informace 
o kvalifikaci.  
 
Zadavatel doporučuje, aby všechny listy informace o kvalifikaci byly v pravém dolním rohu každého listu 
očíslovány souvislou číselnou řadou vzestupně od čísla 1. 
 
Zadavatel doporučuje, aby informace o kvalifikaci byla zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy 
provázáním pevným provázkem, jehož volný konec bude opatřen přelepením na poslední straně složky. Toto 
přelepení se doporučuje opatřit razítkem či podpisem dodavatele. 
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6.4 OBSAH A ČLENĚNÍ INFORMACE O KVALIFIKACI 
 
Zadavatel doporučuje, aby informace o kvalifikaci byla členěna do oddílů, řazených v posloupnosti za sebou. 
Jednotlivé oddíly doporučuje zadavatel oddělit dělicími listy barevně odlišnými od ostatních listů složky. 
 
Informace o kvalifikaci uchazeče doporučuje zadavatel členit následujícím způsobem: 

oddíl 1  

− krycí list informace o kvalifikaci  
− prohlášení k informaci o kvalifikaci 
 
Nevyhoví-li dodavatel doporučení zadavatele a nezařadí-li do oddílu 1 informace o kvalifikaci prohlášení 
k informaci o kvalifikaci zpracované podle předlohy uvedené v příloze B zadávací dokumentace, zařadí 
dodavatel do oddílu 2 své čestné prohlášení ve vztahu ke spotřební dani podle § 53 odst. 2 písm. b) zákona 
a své čestné prohlášení podle § 53 odst. 2 písm. d) zákona. 
 
 

oddíl 2 – základní kvalifikační předpoklady 

− výpis/-y z evidence Rejstříků trestů – § 53 odst. 2 písm. a) zákona 
− potvrzení finančního úřadu – § 53 odst. 2 písm. b) zákona 
− potvrzení příslušných orgánů a institucí – § 53 odst. 2 písm. c) zákona 
− čestné prohlášení dodavatele ve vztahu ke spotřební dani podle § 53 odst. 2 písm. b) zákona a čestné 

prohlášení dodavatele podle § 53 odst. 2 písm. d) zákona (pouze v případě, nejsou-li obsažena 
v prohlášení k informaci o kvalifikaci dodavatele zařazeném do oddílu 1 informace o kvalifikaci) 

 
oddíl 3 – profesní kvalifikační předpoklady 

− výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence [§ 54 písm. a) zákona] 
− doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad 

prokazující živnostenské oprávnění či licenci [§ 54 písm. b) zákona] 
− případně smlouva dle § 51 odst. 4, hodlá-li dodavatel prokázat splnění některých profesních 

kvalifikačních předpokladů prostřednictvím subdodavatele 
 

oddíl 4 – technické kvalifikační předpoklady 

Pro každou část veřejné zakázky: 

− seznam významných zakázek za poslední tři roky − § 56 odst. 1 písm. a) zákona 
− osvědčení k jednotlivým významným zakázkám nebo čestná prohlášení je nahrazující − § 56 odst. 1 

písm. a) zákona 
− případně další doklady, jsou-li pro tuto část veřejné zakázky zadávacími podmínkami předepsány 

 
 

7. Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky 
 
Pod pojmem nabídka se rozumí návrh smlouvy (včetně všech příloh) podepsaný osobou oprávněnou jednat 
jménem či za uchazeče a měření a vyhodnocení spekter provedené podle zadavatelem vypracovaného 
protokolu.  
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Nabídka musí obsahovat údaj o spotřebě elektrického proudu přístroje v dané konfiguraci, spotřebě kryokapalin a 
o četnosti a ceně nutných servisních úkonů (např. údržba chlazených sond). 
 
Zadavatel požaduje, aby uchazeč spolu s nabídkou odevzdal vzorky dodané zadavatelem, na nichž měření 
prováděl. Vzorky nejsou součástí nabídky.  
 
Zadavatel dále požaduje, aby uchazeč pro zpracování textové části návrhu smlouvy použil předlohu návrhu 
smlouvy uvedenou v příloze A zadávací dokumentace, kterou na vyznačených místech vyplní požadovanými 
údaji, doplní ji o: 

− přílohu 1 (technickou specifikaci) 

− přílohu 2 (kupní cenu – položkový rozpočet) 

− přílohu 3 (časový plán dodávky) 

S ohledem na povinnost zadavatele respektovat pravidla pro výběr dodavatelů v rámci operačního programu 
Výzkum a vývoj pro inovace, požaduje zadavatel jako součást podané nabídky uchazeče čestné prohlášení podle 
bodu 5.3 Přílohy č. 2 příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI, tzn. čestné prohlášení „o skutečnosti, že se (i) 
uchazeč, osoba jemu blízká, ani žádný jeho zaměstnanec, ani (ii) subdodavatel, osoba jemu blízká, ani žádný 
jeho zaměstnanec nepodílel na zpracování zadávací dokumentace.“ Součástí tohoto prohlášení je „i prohlášení, 
že uchazeč nezpracoval nabídku v součinnosti s jiným dodavatelem, který podal nabídku.“ Vzor čestného 
prohlášení je v příloze A této zadávací dokumentace. 
 
Podpisem (podpisy) návrhu smlouvy potvrdí uchazeč pravdivost, správnost, úplnost a závaznost všech údajů a 
svých tvrzení v nabídce. Návrh smlouvy musí být podepsána uchazečem podle výpisu z obchodního rejstříku či 
jiné obdobné evidence, popřípadě osobou oprávněnou (osobami oprávněnými) za uchazeče jednat. U společné 
nabídky více osob musí být nabídka podepsána v souladu se smlouvou dle § 51 odst. 6 zákona.  
 
Jedná-li za dodavatele zástupce, požaduje zadavatel z důvodu právní jistoty, aby uchazeč v nabídce uvedl, resp. 
doložil právní titul zastoupení (plná moci, vedoucí organizační složky, pověření apod.), nevyplývá-li právní důvod 
z jiných předložených dokumentů (např. prokura z výpisu z obchodního rejstříku). 
 
Nabídka musí být zpracována pro každou část veřejné zakázky, o niž se uchazeč uchází samostatně. Uchází-li 
se uchazeč např. o obě části veřejné zakázky, podá samostatnou nabídku na plnění části 1 veřejné zakázky a 
samostatnou nabídku na plnění části 2 veřejné zakázky. Doklady o základní a profesní kvalifikaci lze doložit 
jednou společně pro všechny části veřejné zakázky. 
 
Nabídka musí být v plném rozsahu zpracována v písemné a listinné formě v českém nebo slovenském. Příloha 1 
kupní smlouvy (technická specifikace) může být zpracována i v anglickém jazyce.  
 
Uchazeč je povinen v nabídce uvést informace a skutečnosti vyplývající ze zákona. 
 
Zadavatel doporučuje dodavateli zpracovat nabídku podle níže uvedených doporučení, přičemž může využít 
vzory (předlohy) dokladů v přílohách zadávací dokumentace.  
 
Zadavatel doporučuje použít vzor krycího listu nabídky z přílohy A zadávací dokumentace. 
 
Zadavatel doporučuje, aby nabídku dodavatel předložil ve dvou písemných listinných vyhotoveních, z nichž jedno 
bude označeno jako ORIGINÁL a druhé jako KOPIE, a v jednom vyhotovení elektronickém na CD nebo DVD ve 
formátu pdf. 
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Zadavatel si vyhrazuje právo pořídit si pro potřebu svou či potřebu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 
jakýkoli počet dalších kopií písemného či elektronického vyhotovení nabídky. V případě jakéhokoli nesouladu 
mezi originálem a kopiemi či elektronickým vyhotovením nabídky je rozhodující originál nabídky. 
 
Zadavatel doporučuje, aby všechny listy nabídky byly v pravém dolním rohu každého listu očíslovány souvislou 
číselnou řadou vzestupně od čísla 1. 
 
Zadavatel doporučuje, aby nabídka byla zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy provázáním pevným 
provázkem, jehož volný konec bude opatřen přelepením na poslední straně složky. Toto přelepení se doporučuje 
opatřit razítkem či podpisem uchazeče. 
 
Zadavatel doporučuje, aby nabídka (spolu s informací o kvalifikaci) byla vložena do obalu (obálky), který bude 
uzavřen a na všech uzavřeních opatřen přelepením. Všechna přelepení doporučuje zadavatel opatřit razítkem 
uchazeče nebo podpisem uchazeče nebo podpisem osoby/osob oprávněné/oprávněných jednat jménem nebo za 
uchazeče. Obálka bude označena názvem veřejné zakázky, adresou (sídlem) uchazeče a nápisem 
NEOTVÍRAT – ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ – NABÍDKA. 
 
 

8. Dodatečné informace k zadávací dokumentaci 
 
Uchazeč je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Žádost musí být 
písemná, a to prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.  
 
Za doručenou se považuje žádost, která byla zadavateli ve stanovené době odeslána prostřednictvím 
elektronického nástroje E-ZAK. 
 
Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty do 5 
pracovních dnů ode dne doručení požadavku dodavatele, a to prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK. 
Dodatečné informace (bez identifikace tazatele) zadavatel zároveň poskytne i všem uchazečům prostřednictvím 
elektronického nástroje E-ZAK.  
 
Zadavatel může v souladu s § 49 odst. 4 zákona poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím 
podmínkám i bez jejich předchozí žádosti. 
 
 

9. Zadávací lhůta 
 
Uchazeči jsou svými nabídkami vázáni po dobu tří měsíců; tato lhůta začne běžet dnem následujícím po uplynutí 
lhůty pro podání nabídek. Uchazeči, s nimiž je možné uzavřít smlouvu podle § 82 odst. 3 zákona, jsou svojí 
nabídkou vázáni až do podpisu smlouvy. 
 
 

10. Lhůta a místo pro podávání nabídek, otevírání obálek s nabídkami 
 
Nabídku je nutné podat nejpozději 19. 12. 2011 do 12.00 hodin na podatelnu Rektorátu Masarykovy univerzity, 
Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno nebo osobně po předchozí telefonické dohodě na tutéž adresu k rukám kontaktní 
osoby.   
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Kontaktní osoba: Mgr. Alice Spáčilová, tel. 549 494 252, e-mail: alice.spacilova@ceitec.muni.cz 
 
Otevírání obálek s nabídkami proběhne 19. 12. 2011 ve 14.00 hodin v sídle zadavatele. Sraz účastníků bude 
13.50 hodin v místnosti 105. Otevírání obálek může být přítomen uchazeč nebo zástupce uchazeče, který se 
prokáže plnou mocí pro zastupování uchazeče při otevírání obálek s nabídkami, a to maximálně dvě osoby za 
uchazeče.  
 
 

11. Způsob hodnocení nabídek 
 
Posuzování a hodnocení nabídek provede hodnotící komise.  
 
Zadavatel předá hodnotící komisi obálky s nabídkami uchazečů.  
 
Hodnotící komise posoudí nabídky z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele uvedených 
v zadávacích podmínkách a z hlediska toho, zda uchazeč nepodal nepřijatelnou nabídku podle § 22 odst. 1 
písm. d) zákona, jakož i z hlediska mimořádně nízké nabídkové ceny. 

Uchazeče, jehož nabídka při posuzování nabídek nesplnila výše uvedené hlediska, zadavatel ze zadávacího 
řízení bezodkladně vyloučí. Vyloučení, včetně uvedení důvodů, zadavatel vyloučeným uchazečům bezodkladně 
písemně oznámí. 
 
Hodnotící komise provede hodnocení nabídek splňujících zadávací podmínky podle následujícího hodnotícího 
kritéria: ekonomická výhodnost nabídky. 
 
Způsob hodnocení jednotlivých částí veřejné zakázky je blíže vymezen v příloze D této zadávací 
dokumentace. 
 
 

12. Poskytování zadávací dokumentace 
 
Zadávací dokumentace je poskytována v elektronické podobě neomezeným dálkovým přístupem prostřednictvím 
elektronického nástroje E-ZAK na adrese https://zakazky.muni.cz (viz článek 1 této zadávací dokumentace) 
vyjma přílohy F – sady testovacích vzorků, na nichž dodavatel naměří spektra v souladu s postupem uvedeným 
v testovacích protokolech, které jsou přílohou E této zadávací dokumentace. 

Příloha F – Sada testovacích vzorků bude dodavatelům poskytnuta osobním předáním bezodkladně po 
předchozí domluvě (kontaktní osoba Radovan Fiala, tel. 549 49 3771, e-mail: fiala@chemi.muni.cz), případně 
zasláním prostřednictvím držitele poštovní licence (balné a poštovné hradí dodavatel dle ceníku držitele poštovní 
licence nebo kurýrní služby).  

 

13. Požadavky na varianty nabídek  
 
Zadavatel nepřipouští variantní řešení. 
 
 

14. Zrušení zadávacího řízení 
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Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. Zadavatel je 
oprávněn zrušit zadávací řízení z důvodů stanovených zákonem. Za důvod hodný zvláštního zřetele ve smyslu 
§ 84 odst. 2 písm. e) zákona, pro který nelze na zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, bude 
přitom považována mj. absence nabídek s nabídkovou cenou umožňující zadavateli nepřekročit finanční limit pro 
danou veřejnou zakázku. 
 
 

15. Další požadavky zadavatele  
 
Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených v zadávací dokumentaci, a to buď 
na základě žádosti uchazečů o dodatečné informace k zadávacím podmínkám, nebo z vlastního podnětu. 
Provede-li zadavatel úpravy v uveřejněném vyhlášení podle § 147 odst. 8, prodlouží přiměřeně lhůtu pro podání 
nabídek, a to podle povahy provedené úpravy. 

Uchazeč nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve veřejné zakázce. 

Nabídky se uchazečům nevracejí a zůstávají zadavateli jako součást dokumentace o zadání veřejné zakázky. 

V případě, že do doby uzavření smlouvy s vybraným uchazečem dojde ke změně údajů uvedených v nabídce, je 
příslušný uchazeč povinen o této změně zadavatele bezodkladně písemně informovat. Dojde-li ke změně 
v kvalifikaci uchazeče, je třeba postupovat dle § 58 zákona. 

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce uchazeče u třetích osob. 

Uchazeči berou na vědomí, že podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, 
v platném znění, bude vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Tato 
povinnost se týká rovněž těch částí nabídek, smlouvy a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle 
zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní tajemství, utajované skutečnosti) za předpokladu, že budou 
splněny požadavky kladené právními předpisy [např. § 11 písm. c) a d), § 12 odst. 2 písm. f) zákona č. 
552/1991 Sb., o státní kontrole, v platném znění]. Uchazeči berou na vědomí, že obdobnou povinností bude 
vybraný uchazeč povinen smluvně zavázat také své subdodavatele. 
 
Uchazeč bere na vědomí, že zadavatel je povinen dodržet požadavky na publicitu v rámci programů 
strukturálních fondů stanovené v č. 9 nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 a pravidel pro publicitu v rámci 
operačního programu VaVpI, a to ve všech relevantních dokumentech týkajících se daného zadávacího řízení či 
postupu, tj. zejména v zadávací dokumentaci, ve všech smlouvách a dalších dokumentech vztahujících se k dané 
zakázce. 
 
Uchazeč podáním nabídky bere na vědomí a je seznámen s tím, že předmět plnění veřejné zakázky bude 
financován z operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace v rámci projektu CEITEC – středoevropský 
technologický institut, registrační číslo projektu CZ.1.05/1.1.00/02.0068. Pokud zadavateli nebudou přiděleny 
finanční prostředky pro krytí výdajů plynoucích z realizace celého projektu v rámci operačního programu VaVpI, 
případně tyto náklady budou označeny za nezpůsobilé, má zadavatel právo jednostranně odstoupit od smlouvy. 
V případě odstoupení zadavatele od smlouvy, má dodavatel nárok na vyplacení odměny ve výši odpovídající 
rozsahu vykonané dodávky ke dni odstoupení.  
 
 

16. Seznam příloh zadávací dokumentace 
 
příloha A obchodní podmínky  
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− krycí list nabídky 
− návrh smlouvy 
− čestné prohlášení podle bodu 5.3 Přílohy č. 2 příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI 

 
příloha B informace o kvalifikaci 

− krycí list informace o kvalifikaci 
− prohlášení dodavatele k informaci o kvalifikaci 
− čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů 

 
příloha C technická specifikace 

příloha D způsob hodnocení nabídek  

příloha E  testovací protokoly 

Příloha F sada testovacích vzorků 

 

V Brně 24. 10. 2011 
 
 
 
 prof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc. 
 ředitel Středoevropského technologického institutu 


