
 

 
 
 

 
 

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ 

PRAHA & EU – INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI  

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA ZAKÁZKU V RÁMCI OPPK 

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

IČ: 67985891 
       DIČ: CZ67985891 

se sídlem V Holešovičkách 94/41, Praha 8 – Libeň, PSČ 182 09 
Zastoupen: RNDr. Josef Stemberk, CSc., ředitel  
(dále jen „zadavatel“ nebo případně také jen jako „ÚSMH“) 
 

1.2. Kontaktní osoby 
 

 
1.2.1. Zástupce zadavatele ve výběrovém řízení  

 
Zástupcem zadavatele při výkonu práv a povinností souvisejících s výběrovým řízením je 
 
1. Ve věcech právního rámce vedení výběrového řízení: 

 
Mgr. Tomáš Biem, advokát, ev. ČAK: 15040, IČ: 01821644,  
se sídlem V Holešovičkách 94/41, Praha 8 – Libeň, PSČ 182 09 
E-mail: elektronické doručování ve vztahu k zástupci zadavatele bude dále směřováno na 
e-mail: biem@biem-advokat.cz  
Telefon: +420 723807190,  

2. Ve věcech organizačního vedení výběrového řízení  
 
Mgr. Martina Havelcová, Ph.D.,  
vedoucí Oddělení geochemie  
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i., V Holešovičkách 94/41, 182 09 
Praha 8 
Tel:  +420 266009283 
E-mail: elektronické doručování ve vztahu k zástupci zadavatele bude dále směřováno na 
e-mail: havelcova@irsm.cas.cz 
 
 

Vyhlašuje výběrové řízení  

na veřejnou zakázku s názvem 

DODÁVKA NÁBYTKU DO LABORATORNÍCH PROSTOR VČETNĚ DIGESTOŘE 
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2. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY, POŽADAVKŮ ZADAVATELE, TECHNICKÉ 
PODMÍNKY 
 

2.1. Informace o předmětu veřejné zakázky/technické požadavky 

2.1.1. Předmětem veřejné zakázky je (i) dodávka laboratorního nábytku, vč. digestoře  na laboratorní 
pracoviště, to vše včetně příslušenství, jehož technická specifikace tvoří přílohu č. 7 zadávací 
dokumentace; (ii) doprava dodávky do místa plnění (iii) provedení komplexní instalace této 
dodávky, tedy zejména její usazení, připojení a předvedení její řádné funkčnosti a (iv) 
technické a aplikační seznámení uživatelů s obsluhou. Provedení veřejné zakázky tak spočívá 
v úplném provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek nutných k 
realizaci veřejné zakázky. Vlastní dodávka se tak skládá z vybavení, které bude umístěno do 
místností č. 2.16,3.13, 3.14.,3.15.,3.17. budovy E, 2. a 3. patro, nacházející se v areálu 
zadavatele, přičemž technická specifikace, resp. požadovaný rozsah dodávky je uveden v 
příloze č. 7 zadávací dokumentace. 

 
2.1.2. Předmět veřejné zakázky je dále podrobně specifikován v příloze č. 7 zadávací dokumentace  

(dále jen jako "Projektová dokumentace") uložené na profilu zadavatele 
(http://www.irsm.cas.cz/index.php?page=ustav_verejne_zakazky) k předmětné veřejné 
zakázce. 

 
2.1.3. Veřejná zakázka je veřejnou zakázkou malého rozsahu. 

 
2.1.4. Veřejná zakázka je veřejnou zakázkou na dodávku. 

 
3. PŘEDPOKLÁDÁNÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

 
3.1. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 438.000,- Kč bez DPH. 
 
4. LHŮTA A MÍSTO PRO PŘEDKLÁDÁNÍ NABÍDKY 

 
4.1. Nabídku uchazeče je možné podat doporučeně poštou na adresu zadavatele  
 V Holešovičkách 94/41, Praha 8 - 182 09, Praha osobně nejpozději do 5.5. 2015 do 10:00 hodin., 

a to do sekretariátu zadavatele. 
 

5. PRÁVNÍ RÁMEC VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 
 

5.1. Výběr dodavatele na veřejnou zakázku se neřídí právní úpravou zadávání veřejných 
zakázek ve smyslu z.č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“), nejedná 
se tak o zadávací řízení. Postup zadavatele a výběr uchazeče se řídí  Přílohou L projektové 
příručky pro Operační program  - Praha - Konkurenceschopnost, Pokyny pro zadávací řízení 
na dodavatele verze 1.7., ve znění platném od 22.1.2014 (dále jen jako "Pokyny"). 
 

5.2. Výběrové řízení není výzvou na uzavření smlouvy ani vyhlášením obchodní veřejné soutěže 
podle z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.  
 

5.3. Výběrové řízení je realizováno v rámci projektu realizovaném v Operačním programu Praha 
Konkurenceschopnost s názvem "Centrum texturní analýzy", reg. č. projektu 
CZ.2.16/3.1.00/21538 (dále jen "Projekt"). 
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6. JAZYK NABÍDEK  
 

6.1. Nabídky se podávají písemně v českém jazyce. 
 

7.    ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 
 

7.1. Podrobné podklady a informace nezbytné pro zpracování a podávání nabídek, kvalifikační 
předpoklady uchazečů a požadavky na jejich prokázání i způsob a kritéria hodnocení nabídek 
včetně váhy jednotlivých kritérií jsou stanoveny v zadávací dokumentaci a jejich přílohách. 
Zadávací dokumentace je k dispozici v elektronické podobě na profilu zadavatele: 
http://www.irsm.cas.cz/index.php?page=ustav_verejne_zakazky 
 
Kontaktní adresa zástupce zadavatel pro příp. poskytování zadávací dokumentace: 
 
Mgr. Tomáš Biem, advokát, ev. ČAK: 15040, IČ: 01821644, se sídlem V Holešovičkách 
94/41, Praha 8 – Libeň, PSČ 182 09 
Email: elektronické doručování ve vztahu k zástupci zadavatele bude dále směřováno na e-
mail: biem@biem-advokat.cz. 
Telefon: +420 723807190 
 

8. POVINNOST SPOLUPŮSOBIT PŘI VÝKONU FINANČNÍ KONTROLY 
 
8.1. Dodavatel je ve smyslu ustanovení § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Uchazeči berou na vědomí, že 
obdobnou povinností bude vybraný uchazeč povinen smluvně zavázat také své subdodavatele.  

 
 Uchazeč se ve smlouvě zaváže umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly 

projektu, z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s 
plněním této zakázky. 

 
9.  ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDKY 

 
9.1 Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická  výhodnost 

nabídky. Dílčí hodnotící kritéria se vztahují k nabízenému plnění veřejné zakázky a vyjadřují 
vztah užitné hodnoty a ceny. 
 

9.2. Dílčí hodnotící kritéria stanovuje zadavatel vahou vyjádřenou v procentech následujícím 
 způsobem: 

 
1. kritérium: Nabídková cena bez DPH 80 % 
2. kritérium: délka záruky provedené zakázky v rozsahu min. 24 měsíců, max. 48 měsíců 20% 
  

9.3. Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100. Každé 
 jednotlivé nabídce je dle dílčího kritéria přidělena bodovací hodnota, která odráží úspěšnost 
 předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria. 
 

1. kritérium:  Nabídková cena vč. DPH          váha 80 % 
 
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 bodů) k hodnocené nabídce. Údaj o nabídkové ceně 
bude doplněn do Struktury nabídkové ceny, která tvoří přílohu č. 6 zadávací 
dokumentace a rovněž do návrhu smlouvy na dodávku uváděné v příloze č. 2 zadávací 
dokumentace (viz čl. 5.1. návrhu smlouvy na dodávku). 
 



Matematicke vyjadreni hodnoceni: 

Nabidka bude hodnocena podle vzorce: 

nejryhodnejsi nabidkova cena dila v Kc bez DPH / hodnocena nabidkova 
cena dodavky v Kc bez DPH * 100 * vaha . . .. = pocet bodu 

2. kriterium: Delka zaruky provedene verejne zakazky v rozsahu min. 24 mesic .. , max. 
48 mesic.. vaha 20 % 

V ramci tohoto dilcfho hodnotfcfho kriteria se bude hodnotit pouze absolutnf deJka zaruky 
verejne zakazky za podminek smluvni dokumentace. Poskytnuta zaruka nesmi b5rt jakkoli 
podminena ci omezena. Udaj 0 deice zaruky bude doplnen do navrhu smlouvy na dodavku 
die prilohy c. 2 zadavaci dokumentace (viz cl. 9.1. navrhu smlouvy na dodavku). Kazda 
hodnocena nabidka ziska bodovou hodnotu, ktera vznikne nasobkem 100 a pomeru hodnoty 
hodnocene nabidky k nejvhodnejsi - nejvyssi - nabidce (tato obdrzi 100 bodu). 

Matematicke vyjadreni hodnoceni: 

nabidka bude hodnocena podle vzorce: 

hodnocena delka zaruky / nejryhodnejsf delka zaruky * 100 * vaha = pocet bodu 

9.4. 	 Na zaklade souctu ryslednych hodnot u jednotlirych nabidek hodnotici komise stanovi poradi 
uspesnosti jednotlivych nabidek tak, ze jako nejuspesnejsi je stanovena nabidka, ktera dosahla 
nejvysSi bodove hodnoty. 

Ustav trV Praze dne 15.4.2015 a mechaniky S ~ktury 
// /l//',/ V HOJe~~~'n.AV CR 

Ustav struktury,'1J1h ~ 182 09 P~hC::1 
,,~cbaDlkvv h . .orDln AV CR,v. v. I. 

RNDr. Josef Stemberk, esc., reditel 
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