
 

 
 
 

 
 

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 
 

3. Ve věcech technických dotazů k předmětu veřejné zakázky 
 
Ing. Ivana Sýkorová, DrSc., zástupce vedoucího Oddělení geochemie 
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i., V Holešovičkách 94/41, 182 09 
Praha 8 
tel:  +420 266 009 280 
email: elektronické doručování ve vztahu k zástupci zadavatele bude dále směřováno na 
e-mail: sykorova@irsm.cas.cz 
 
 

Vyhlašuje výběrové řízení 
na veřejnou zakázku s názvem 

 
„Modernizace mikroskopu BX 51 Olympus s fluorescencí pro vyhodnocení odraznosti, 

fluorescence a pro další geologické aplikace“ 
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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 plnění veřejné zakázky je (i) dodávka  komponent pro modernizaci mikroskopu 

Olympu BX 51 s fluorescencí (dále jen „Mikroskop“) tak, aby Mikroskop po jejich instalaci 
splňoval minimální požadavky na technické vlastnosti a součásti, které jsou blíže 
specifikovány v čl. 2.2. zadávací dokumentace (dále  také jen „Dodávka“); (ii) provedení 
komplexní instalace Dodávky, tedy zejména instalace nových komponentů do stávajícího 
stativu Mikroskopu, instalaci softwaru, a zprovoznění a předvedení řádné funkčnosti Dodávky 
resp. Mikroskopu (dále jen "Komplexní instalace“), (iii) zajištění komplexního školení 
vybraných pracovníků zadavatele (v maximálním počtu 3 osob), kteří budou s Mikroskopem 
následně pracovat, nezbytné k řádnému užívání Mikroskopu po Komplexní instalaci ze strany 
zadavatele tak, aby zadavatel mohl využívat všech funkcionalit mikroskopu a provádět běžnou 
údržbu uživatelského nastavení (body (i), (ii) a (iii). 
 

2.1.2. Veřejná zakázka je veřejnou zakázkou malého rozsahu. 
 

2.1.3. Veřejná zakázka je veřejnou zakázkou na dodávku. 
 

3. PŘEDPOKLÁDÁNÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
 

3.1. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 1.200.000,- Kč bez DPH. Cena pozáručního servisu 
není součástí předpokládané hodnoty veřejné zakázky. Předpokládaná hodnota je zároveň 
stanovena jako nejvyšší přípustná a maximální nabídková cena. 

 
4. LHŮTA A MÍSTO PRO PŘEDKLÁDÁNÍ NABÍDKY 

 
4.1. Nabídku uchazeče je možné podat doporučeně poštou na adresu zadavatele                         

V Holešovičkách 94/41, 182 09  Praha 8 osobně nejpozději do 20. 7. 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 Operační program Praha 
Konkurenceschopnost s názvem "Centrum texturní analýzy", reg. č. projektu 
CZ.2.16/3.1.00/21538 (dále jen "Projekt"). 
 

6. JAZYK NABÍDEK  
 

6.1. Nabídky se podávají písemně v českém jazyce s výjimkou vlastního technického popisu 
dodávaného zařízení ze strany uchazeče ve smyslu čl. 2.2.6. zadávací dokumentace, neboť tato 
část může být poskytnuta i v anglickém jazyce. Doklady prokazující splnění kvalifikace 
předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného 
překladu do českého jazyka, pokud zadavatel v zadávacích podmínkách nebo mezinárodní 
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smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak; to platí i v případě, prokazuje-li 
splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce dodavatel se sídlem, místem podnikání 
nebo místem trvalého pobytu na území České republiky. Povinnost připojit k dokladům 
úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.  

 
6.2. Uchazeč je povinen doložit vlastní technickou specifikaci či popis dodávaného zařízení           

v českém, slovenském nebo anglickém 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 a na a na webových stránkách 
www.oppk.cz. 
 
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 70 % 
2. kritérium: Funkční vlastnosti dodávky 25% 
3. kritérium: cena pozáručního servisu stroje bez DPH/hod. 5% 
 

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. 
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1. kritérium:  Nabídková cena bez DPH          váha 70 % 
 
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). 
 
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 
 
 
2. kritérium: Funkční vlastnosti dodávky      
            váha 25 %  
 
Na základě tohoto kritéria budou hodnocena níže uvedená subkritéria (dílčí funkční 
vlastnosti): 
 
 

Subkritérium 
Hodnota pro dosažení 0 
bodů 

Hodnota pro dosažení 
100 bodů 

Přímé připojení na 
mikroskop Olympus 
BX51 bez přídavné 
optiky  

NE - uchazeč 
nedisponuje 
parametrem 

ANO- uchazeč 
disponuje 
parametrem 

Senzor PMT 
s možností zesílení 
signálu 

NE- uchazeč 
nedisponuje 
parametrem 

ANO - uchazeč 
disponuje 
parametrem 

 
 

1 V rámci dílčího subkritéria "Přímé připojení na mikroskop Olympus BX51 bez 
přídavné optiky" budou hodnotící komisí hodnoceny nabídky tak, že Dodávka, ve 
které zajistí uchazeč tento dotčený technický parametr, obdrží hodnotu 100 bodů. 
Nabídkám Dodávek, které nezajistí tento parametr bude přidělena hodnota 0 bodů. 
Jednotlivé hodnoty funkčních vlastností pak musí být uchazečem obsaženy       
v jím předloženém technickém popisu dodávky tak, aby měl zadavatel možnost 
ověřit jednotlivé hodnoty určené k následnému vyhodnocení hodnotícího 
kritéria "Funkční vlastnosti dodávky" 

 
 

2 V rámci dílčího subkritéria " Senzor PMT s možností zesílení signálu" budou 
hodnotící komisí hodnoceny nabídky tak, že Dodávka, ve kterých zajistí uchazeč 
tento dotčený technický parametr obdrží hodnotu 100 bodů. Nabídkám Dodávek, 
které nezajistí tento parametr bude přidělena hodnota 0 bodů. Jednotlivé hodnoty 
funkčních vlastnosti pak musí být uchazečem obsaženy v jím předloženém 
technickém popisu dodávky tak, aby měl zadavatel možnost ověřit jednotlivé 
hodnoty určené k následnému vyhodnocení hodnotícího kritéria "Funkční 
vlastnosti dodávky" 
 

 



       
 

5 
 

Subkritérium Požadavek zadavatele 
Váha dílčího 
subkritéria 

Dynamický rozsah 
senzoru PMT  

min. 16BIT 55 % 

Možnost kalibrace 
min.  na 5 standardů 
v odrazeném světle 

45 % 

 
 

3 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. Jednotlivé hodnoty funkčních vlastnosti pak musí 
být uchazečem obsaženy v jím předloženém technickém popisu dodávky tak, 
aby měl zadavatel možnost ověřit jednotlivé hodnoty určené k následnému 
vyhodnocení hodnotícího kritéria "Funkční vlastnosti dodávky". 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.  

 
4 V rámci dílčího subkritéria " Dynamický rozsah senzoru PMT " budou hodnotící 

komisí lépe hodnoceny nabídky přístroje s vyšším počtem standardů než je 
stanovená limitní hodnota požadovaná zadavatelem. K nižším hodnotám než jsou 
požadované hodnoty nebude při hodnocení přihlíženo a v takovém případě neobdrží 
takováto nabídka žádný bod.  

 
 Matematické vyjádření hodnocení: 

Nabídka bude hodnocena podle vzorce: 
hodnocená hodnota této funkční vlastnosti "Dynamický rozsah senzoru PMT "/ 
funkční vlastnost "Dynamický rozsah senzoru PMT" s nejvyšší číselnou,                    
tj. nejvýhodnější hodnotou rozsahu sensoru PMT x 100 x váha …= počet dílčích bodů 

 
5 V rámci dílčího subkritéria "Možnost kalibrace" budou hodnotící komisí lépe 

hodnoceny nabídky s vyšším počtem standardů v odraženém světle. K nižším 
hodnotám než jsou požadované hodnoty nebude při hodnocení přihlíženo                 
a v takovém případě neobdrží takováto nabídka žádný bod. 

 
Matematické vyjádření hodnocení: 
Nabídka bude hodnocena podle vzorce: 

 hodnocená hodnota této funkční vlastnosti " Možnost kalibrace "/ nejvyšší číselná 
hodnota, tj. nejvýhodnější hodnota, funkční vlastnosti "Možnost kalibrace" x 100 x 
váha… = počet dílčích bodů 

 
 Celkové hodnocení je součtem bodových ohodnocení dílčích kritérií, které budou vynásobena 
 vahou hodnotícího kritéria "Funkční vlastnosti dodávky". 

 
3. kritérium: cena pozáručního servisu stroje bez DPH/hod.  váha 5 % 
 
Na základě tohoto dílčího kritéria se bude hodnotit cena pozáručního servisu vyjádřená dle 
hodinové sazby bez DPH. 100 bodů obdrží nabídka s nejnižší hodinovou cenou servisu bez 
DPH. Údaj o ceně pozáručního servisu bude doplněn do návrhu smlouvy na dodávku 
uváděné v příloze č. 2 zadávací dokumentace (viz čl. 11.1. návrhu smlouvy na dodávku). 
 



Matematicke vyjlidreni hodnoceni: 

nabidka bude hodnocena podle vzorce: 

nejvYhodnejsi cena pozarucniho servisu v Kc bez DPH / hodnocena cena pozarucniho 
servisu v Kc bez DPH * 100 * vaha .. .. = pocet bodu 

9.3.1. 	 Na zaklade celkoveho souctu vYslednych hodnot u jednotlivYch nabidek hodnotici komise 
stanovi poradi uspesnosti jednotlivYch nabidek tak, ze jako nejuspesnejsi je stanovena 
nabidka, ktera dosahla nejvyssi bodove hodnoty. 

9.3.2. V pfipade bodove rovnosti ph hodnoceni nabidek, bude za vYhodnejsl nabidku povazovana ta 
nabidka s nizsl nabidkovou cenou coby hodnoticim kriteriem s nejvyssi vahou. 

Ustav struktury 
V Praze dne 29.6.2015 a mechaniky hornin AV CR v .

/1/ / / 	 .V.I 
~ V Holesov;ckach 41 

1 

• 	 v 182. 09 Praha 8 
Ustav struktur echaniky hornin A VCR, v. v. I. 
RNDr. Josef Ste~berk, esc., reditel 
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