
 

 

 
 

 
 
 

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ 

PRAHA & EU – INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI  
 

Zadavatel 
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i., 

se sídlem V Holešovičkách 41, Praha 8 – Libeň, PSČ 182 09 
IČ: 67985891, 

Zastoupená: RNDr. Josefem Stemberkem CSc., ředitelem 

 
 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: 
 

„DODÁVKA SORPČNÍHO GRAVIMETRICKÉHO PŘÍSTROJE PRO 
STATICKOU SORPCI PLYNŮ A PAR A DYNAMICKOU SORPCI 

SMĚSÍ PLYNŮ S MOŽNOSTÍ ANALÝZY VÝSTUPŮ.“ 
 

(dále také jen jako "Veřejná zakázka") 
 

realizovaná za podmínek dle § 27 zákona z.č.137/2006 Sb. o veřejných 
zakázkách (dále jen „zákon“) v otevřeném řízení 

 
 
 
 

Zpráva zadavatele o veřejné zakázce 
(ve smyslu § 85 zákona) 

 
 

1 INFORMACE O ZADAVATELI 
 
1.1. Základní údaje 
 
1.1.  Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.,  

 se sídlem V Holešovičkách 41, Praha 8 – Libeň, PSČ 182 09 
 IČ: 67985891,  
 Zastoupená: RNDr. Josef Stemberk CSc., ředitel  
 (dále jen „zadavatel“ nebo případně také jen jako „ÚSMH“) 

 
2 PŘEDMĚT A ROZSAH VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
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2.1. Informace o předmětu veřejné zakázky/technické požadavky 

 
Předmětem plnění veřejné zakázky byla dodávka komplexního systému sorpčního 
gravimetrického analyzátoru, který je určen pro automatické a plně reprodukovatelné 
stanovení sorpčních izoterem a izobar plynů a par za různých experimentálních 
podmínek ve statickém režimu a pro dynamickou sorpci směsí plynů včetně vlhkých 
směsí plynů. Současně do systému integrovaný hmotnostní spektrometr je určen pro 
kvantitativní identifikaci plynných výstupů dynamické sorpce a termogravimetrické 
analýzy. Systém je určen pro detailní studium sorpčních procesů, sorpčních a dalších 
fyzikálních vlastností přírodních a odvozených materiálů významných pro přírodní a 
antropogenní procesy na základě interakce zvolených plynných adsorbátů a par 
s pevnými sorbenty, které jsou dlouhodobě předmětem výzkumu zadavatele. Součástí 
dodávky musí být instalace přístroje, uvedení do provozu, odzkoušení a zaškolení 
obsluhy, zajištění záručního a pozáručního servisu. 
 
Veřejná zakázka je nadlimitní veřejnou zakázkou 

 
2.2. Kód hlavního předmětu veřejné zakázky  
 
           Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV: 38311100-9 
           Název kódu CPV: Elektronické analytické přístroje k vážení 
 
 
3 CENA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY SJEDNANÁ VE SMLOUVĚ 
 
3.1. Cena za splnění celého předmětu Veřejné zakázky dle Smlouvy na dodávku 

„Sorpčního gravimetrického přístroje pro statickou sorpci plynů a par a dynamickou 
sorpci směsí plynů s možností analýzy výstupů“ s vítězným uchazečem, tj. se 
společností Labtech s.r.o., IČ: 44014643, se sídlem Brno, Polní 23/340, PSČ 63900  
činí 7.180.100,-Kč:slovy sedmmilionůstoosmdesáttisícstokorunčeských bez DPH. 
K této ceně bude připočteno a Objednatelem uhrazeno DPH ve výši 21 % v částce 
1.507.821,- Kč. Celková cena, činí 8.687.921,-Kč včetně DPH, slovy: 
osmmilionůšestsetosmdesátsedmdevětsetdvacetjedna korun českých včetně DPH. 
 

4 ZVOLENÝ DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ 
 

4.1. Veřejná zakázky byla realizována v otevřeném řízení za podmínek a ve smyslu § 27 
 z.č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. 
 
5 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O VÍTĚZNÉM UCHAZEČI 

 
 

5.1. Labtech s.r.o., IČ: 44014643, se sídlem Brno, Polní 23/340, PSČ 63900. Nabídková 
 cena tohoto uchazeče byla 7.180.100,-Kč bez DPH (8.687.921,-Kč s DPH). 
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5.2. Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky 
 
 
5.2.1.V termínu stanoveném v oznámení o veřejné zakázce, tj. do 20.2.2015 do 10:00 hod., 

obdržel zadavatel 2 nabídky na předmětnou Veřejnou zakázku, a to od těchto uchazečů: 
 

a) Labtech s.r.o., IČ: 44014643, se sídlem Brno, Polní 23/340, PSČ 
63900 - převzato osobně dne 17.2.2015 v 10:22 zadavatelem, 

b) LABIMEX CZ s.r.o., IČ: 28187890, se sídlem Líbeznice - Líbeznice, 
Antonína Dvořáka 630, okres Praha-východ, PSČ 25065 - převzato 
osobně dne 19.2.2015 v 9:04 zadavatelem, 

 
5.2.2. Vzhledem k realizací otevřeného zadávacího řízení nebyly oslovování žádní uchazeči 
 a Veřejná zakázka byla zveřejněna ve věstníku veřejných zakázek a veškerá 
 dokumentace k zadávacímu řízení byla uveřejněna na profilu zadavatele. 
 
5.2.3. Obě obdržené nabídky byly shledány jako úplné. Průběh otevírání obálek a kontroly 
 jejich úplnosti je blíže popsán v protokolu o otevírání obálek.  
 
5.2.4.  Posouzení nabídek 
 
5.2.4.1.V rámci posouzení nabídek bylo zjištěno hodnotící komisí pro posouzení a hodnocení 
  následující: 

 
-    Nabídka uchazeče Labtech s.r.o. byla hodnotící komisí shledána jako 

úplná ve vztahu k požadavkům stanovenými zadávacími podmínkami, 
když tento uchazeč předložil nabídku v požadovaném rozsahu a rovněž 
vyhověl požadavkům dle § 71 odst. 8 zákona. Uchazeč rovněž zcela splnil 
kvalifikační předpoklady Veřejné zakázky. Nabídka byla předložena v českém 
jazyce s výjimkou technické specifikace v anglickém jazyce dle zadávací 
podmínky čl. 2.6. zadávací dokumentace. Konečně uchazeč také předložil 
nabídku, která odpovídala technickým podmínkám veřejné zakázky,  
 

-  Nabídka uchazeče LABIMEX CZ s.r.o. byla hodnotící komisí shledána 
jako úplná ve vztahu k požadavkům stanovenými zadávacími 
podmínkami, když uchazeč předložil nabídku v požadovaném rozsahu a 
rovněž vyhověl požadavkům dle § 71 odst. 8 zákona. Uchazeč rovněž zcela 
splnil kvalifikační předpoklady Veřejné zakázky. Nabídka byla předložena v 
českém jazyce s výjimkou technické specifikace v anglickém jazyce dle 
zadávací podmínky čl. 2.6. zadávací dokumentace. Konečně uchazeč také 
předložil nabídku, která odpovídala technickým podmínkám Veřejné zakázky. 
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5.2.4.2. Hodnocení nabídek –popis hodnocení 

 
5.2.4.2.1. Zadavatel v souladu s čl. 10.1. zadávací dokumentace a se zřetelem k ustanovení § 
    78 odst. 1 zákona stanovil jako základní hodnotící kritérium pro zadání zakázky 
     ekonomickou  výhodnost nabídky. 

 
5.2.4.2.2.V souladu s čl. 10.2. zadávací dokumentace a se zřetelem k ustanovení § 80 zákona 
     zadavatel stanovil následující hodnotící kritéria s níže uvedenými vahami: 

 
 

1. Nabídková cena bez DPH                                                                    váha 55 % 
 
V tomto kritériu se hodnotí pouze absolutní výše nabídkové ceny. Každá hodnocená 
nabídka získá bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty 
nejvhodnější – nejnižší - nabídky (tato obdrží 100 pomocných bodů) k hodnocené 
nabídce.  
 
Matematické vyjádření hodnocení: 
Nabídka bude hodnocena podle vzorce: 
nejvýhodnější nabídková cena díla v Kč bez DPH / hodnocená  nabídková 
cena dodávky  v Kč bez DPH  * 100 * váha …. = počet bodů 

    
a) nabídka Labtech s.r.o. 

 
  7.180.100,-Kč bez DPH/7.180.100,-Kč bez DPH * 100*55%= 55 bodů 
 
 

b) LABIMEX CZ s.r.o. 
 
  7.180.100,-Kč bez DPH/7.541.500,-Kč bez DPH * 100*55%= 52 bodů 
 
  

2. Funkční vlastnosti dodávky                                                                   váha 30% 
 
Na základě tohoto kritéria budou hodnocena níže uvedená subkritéria (dílčí funkční 
vlastnosti): 
 

Subkritérium Požadavek zadavatele Váha dílčího subkritéria 

Váhové rozlišení min. 0,2 �g 55 % 

Dosažitelné vakuum min. 10-6 Pa 45 % 
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Hodnotící komise dle stanovených subkritérií vyhodnotí funkční vlastnosti 
nabízeného plnění, přičemž bude hodnotit vybrané hodnoty jednotlivých funkčních 
vlastností uchazečem nabízeného zařízení ve srovnání s minimálními hodnotami 
požadovanými zadavatelem. Hodnocení bude provedeno bodovací metodou. Bodové 
hodnocení bude vypočteno součtem bodů za každé dílčí subkritérium (podle dále 
uvedených vzorců pro výpočet těchto subkritérií) vynásobeného vahou kritéria 
funkční vlastnosti. Pro hodnocení určených funkčních vlastností přístroje budou 
hodnotící komisí lépe hodnoceny nabídky s lepšími parametry nabízeného přístroje. 
Uchazeč je povinen uvést ve vlastním technickém popisu funkční vlastnosti dodávky 
odpovídajících shora uvedeným subkritériím tak, aby měl zadavatel možnost ověřit 
jednotlivé hodnoty určené k následnému vyhodnocení hodnotícího kritéria "Funkční 
vlastnosti dodávky". 
 
Matematické vyjádření hodnocení: 
Nabídka bude hodnocena podle vzorce: 
funkční vlastnost mikrovah přístroje "Váhové rozlišení" s nejnižší číselnou hodnotou 
váhového rozlišení / hodnocená hodnota funkční vlastnosti mikrovah přístroje 
"Váhové rozlišení " x 100 x váha …= počet dílčích bodů 
 
a) nabídka Labtech s.r.o. 
 
 
0,2 (Váhové rozlišení s nejnižší číselnou hodnotou (str. 34 nabídky Labtech s.r.o. - 
technická specifikace (0,2) a str. 24 nabídky LABIMEX CZ s.r.o. - technická 
specifikace (0,2))/ 0,2 str. (34 nabídky Labtech s.r.o.)* 100* 0,55= 55 bodů 
 
b) nabídka LABIMEX CZ s.r.o. 

 
 
0,2 (Váhové rozlišení s nejnižší číselnou hodnotou (str. 34 nabídky Labtech s.r.o. - 
technická specifikace (0,2) a  str. 24 nabídky LABIMEX CZ s.r.o. - technická 
specifikace (0,2))/ 0,2  (str. 24 nabídky LABIMEX CZ s.r.o.)* 100* 0,55= 55 bodů 
 
 
Matematické vyjádření hodnocení: 
Nabídka bude hodnocena podle vzorce: 
nejnižší číselná hodnota funkční vlastnosti přístroje "Dosažitelné vakuum"/ 
hodnocená hodnota funkční vlastnost přístroje " Dosažitelné vakuum " x 100 x 
váha… = počet dílčích bodů 
 
a) nabídka Labtech s.r.o. 

 
10-6 (dosažitelné vakuum (str. 34 nabídky Labtech s.r.o. - technická specifikace (10-

6) (dosažitelné vakuum (str. 24 nabídky uchazeče LABIMEX CZ s.r.o.  - technická 
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specifikace) / 10-6 (str. 34 nabídky Labtech s.r.o. - technická specifikace) * 100* 
0,45= 45 bodů  
 
 
b) nabídka LABIMEX CZ s.r.o. 

 
10-6 (dosažitelné vakuum (str. 34 nabídky Labtech s.r.o. - technická specifikace 
(10-6) (dosažitelné vakuum (str. 24 nabídky uchazeče LABIMEX CZ s.r.o.  - 
technická specifikace)/ 10-6 (str. 24 nabídky uchazeče LABIMEX CZ s.r.o.  - 
technická specifikace)  * 100* 0,45= 45 bodů  

 
 
Počet bodů pro hodnocení kritéria Funkční vlastnosti bude určen následujícím 
způsobem: 
Matematické vyjádření hodnocení: 
Nabídka bude hodnocena podle vzorce: 
(Bodové hodnocení „Váhové rozlišení“ + bodové hodnocení „Dosažitelné vakuum“) 
x váha ….= počet bodů 
 
a) nabídka Labtech s.r.o. 

 
 
55+45*0.3*100= 30 bodů 
 

b) nabídka LABIMEX CZ s.r.o. 
 

 
       55+45*0.3*100= 30 bodů 
 
 
 
3. Záruční doba v rozsahu min. 12 měsíců, max. 48 měsíců                  váha 15 % 
 
V rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria se bude hodnotit pouze absolutní délka 
záruky Zakázky za podmínek smluvní dokumentace. Poskytnutá záruka nesmí být 
jakkoli podmíněna či omezena. Každá hodnocená nabídka získá bodovou hodnotu, 
která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty hodnocené nabídky k nejvhodnější – 
nejvyšší – nabídce (tato obdrží 100 pomocných bodů). 
Matematické vyjádření hodnocení: 
Nabídka bude hodnocena podle vzorce: 

    hodnocená délka záruky / nejvýhodnější délka záruky * 100 * váha …= počet bodů 
 
  

a) nabídka Labtech s.r.o. 
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24/24 * 100*0,15= 15 bodů 
 
 

b) nabídka LABIMEX CZ s.r.o. 
 

12/24 * 100*0,15= 8 bodů 
 
 

Výsledky následného hodnocení provedeného v souladu s čl. 10 zadávací dokumentace jsou 
následující: 

 
 

 
  

 
Z výsledků hodnocení jednotlivých nabídek tak vyplynulo, že nabídka uchazeče 
Labtech s.r.o. obdržela nejvyšší bodové ohodnocení, tj. 100 bodů, konkrétní přehled 
bodového hodnocení je shrnut v následující tabulce: 
 
 

6 IDENTIFIKACE SUBDODAVATELŮ 
 
6.1. Veřejná zakázka není plněna subdodavateli, ani společnými uchazeči. 
 
7 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VŠECH UCHAZEČŮ A JEJICH NABÍDKOVÁ CENA 
 
 Zadávacího řízení se zúčastnili následující uchazeči s následujícími nabídkovými cenami 
 

a) Labtech s.r.o., IČ: 44014643, se sídlem Brno, Polní 23/340, PSČ 
63900. 
 

 Stanovené 
hodnoty          

 
bodové vyhodnocení 

Firma 
(pořadí 

hodnocení
) 

cena v Kč bez 
DPH 

cena v Kč 
vč. DPH záruka  

Funkční vlastnosti 
dodávky 

cena 
záru
ka 

Funkční 
vlastnosti 
dodávky 

celkem 

Labtech 
s.r.o. (1) 

7.180.100,-Kč 
(čl. 5.1. 
smlouvy) 

8.687.921,-
Kč 

24 (čl. 9.1 
smlouvy) 

0,2 ( str. 
34 
nabídky)

10-6 ( 
str. 34 
nabídky) 55 15 55 45 

30 
(celke
m 
bodů 

100

LABIME
X CZ 
s.r.o.(1) 

7.541.500,-Kč  
(čl. 5.1. 
smlouvy) 

9.125.215,-
Kč 

12 (čl. 9.1 
smlouvy) 

0,2 ( str. 
24 
nabídky)

10-6 ( 
str. 24 
nabídky) 52 8 55 45 

30 
(celke
m 
bodů 

90
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Nabidkova cena: 7.180.100,-Kc bez DPH (8.687.921,-Kc s DPH), 

b) 	 LABIMEX CZ s.r.o., IC: 28187890, se sidlem Libeznice - Libeznice, 
Antonina Dvoraka 630, okres Praha-vychod, PSC 25065, 

Nabidkova cena: 7.541.500,-Kc bez DPB (9.125.215,-Kc s DPH) 

8 	 IDENTIFlKACNi UDAJE ZAJEMCU CI UCHAZECU JEZ BYLI VYLOUCENI 

8.1. V predmetnem zadavacim rizeni nebyly vylouceni zadni uchazeci . 

9 ODUVODNENI VYLOUCENI UCBAZECE, JEHO NABTDKA OBSAHOVALA 
MIMOIUUNE NIZKOU NABiDKOU CENU 

v predmetnem zadavacim fizeni nebyly vylollceni zadni uchazeci, nebor zadny z 
uchazecu nepredlozil mimoradne nizkou nabidkovou cenu. 

10 DUVOD POUZITi SOUTEZNIHO DIALOGU, JEDNACIHO RIZENi S 
UVEREJNENIM CI JEDNACIHO RIZENi BEZ UVEREJNENi, BYLA-LI 
TAKOvA MOZNOST VYUZ1TA 

Nelze aplikovat na toto zadavaci fizeni 

11 DUVOD ZRUSENI ZADA V AciHO RizENi 

Zadavaci fizeni nebylo zruseno. 

12 v pfipade vefejne zakazky v oblasti obrany nebo bezpecnosti oduvodneni 
1. pfekroceni celkove doby trvani podle § 23 odst. 5 pismo b), doslo-li k 
prekroceni teto doby, 
2. nedodrieni Ihuty pod'ie § 23 odst. 7 pismo b) bodu 5, doSIo-1i k jejimu 
nedodrieni, 
3. uzavreni ramcove smlouvy na dobu delsi nei 7 let, byla-Ii takova smlouva 
uzavrena. 

Nelze aplikovat na toto zadavaci rizeni 

O~tav struktury 

~ a mechanlky homin AV CR, v.v.i 


V Praze dne 26.3.2015 V Holesovickckh 41 


, ./II ~ 18209 Praha 8 
v 

Ustav strukt:r1'a mechaniky hornin AV CR, v.v.L 

RNDr. Josef Stemberk esc., feditel 
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