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VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU S NÁZVEM  

A CALL FOR A BID SUBMISSION IN A SMALL-SCALE PUBLIC CONTRACT 
CALLED   

DODÁVKA SPLAVOVACÍHO LABORATORNÍHO STOLU PRO 
TŘÍDĚNÍ MINERÁLŮ PODLE JEJICH SPECIFICKÉ HMOTNOSTI 

/SUPPLY OF A SEPARATION SLUICE LABORATORY TABLE FOR 
MINERALS SORTING PER THE SPECIFIC GRAVITY/ 

Tato výzva je sepsána v českém a anglickém jazyce. Pro účely výkonu právních úkonů v České 
republice je rozhodující jazyková verze česká. 

This call is written in Czech and English languages. The Czech version shall prevail for                   
the purposes of legal acts in the Czech Republic. 

 
(dále také jen jako „veřejná zakázka“ nebo také jako „dodávka“) 

 
(hereinafter also only the „public contract“ or also „supply“) 

 
1. IDENTIFIKACE ZADAVATELE  

 
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. Kontaktní osoba pro věci technické  
 
Kontaktní osobou v technických věcech souvisejících s touto veřejnou zakázkou 
(především pokud jde o doplňující dotazy technického rázu k předmětu zakázky) je: 
 
RNDr. Miloš René, CSc., Oddělení geochemie 
 tel:  +420 266 009 228 
email: rene@irsm.cas.cz 
 

1.2.2. 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 00 
Email: elektronické doručování ve vztahu k zástupci zadavatele bude dále směřováno 
na e-mail: biem@bsak.cz a v kopii na schybal@bsak.cz 
Telefon: +420 723807190, +420 777936467 
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VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 

 
DODÁVKA SPLAVOVACÍHO LABORATORNÍHO STOLU PRO 

TŘÍDĚNÍ MINERÁLŮ PODLE JEJICH SPECIFICKÉ HMOTNOSTI 
 

1. IDENTIFICATION OF THE CONTRACTING AUTHORITY  
 

1.1. Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v .v. i. 
Co. ID No.: 67985891 

        Tax No.: CZ67985891 
with registered office at: V Holešovičkách 94/41, Prague 8 – Libeň, Postal code 182 09 
Represented by: RNDr. Josef Stemberk, CSc., Director  
(hereinafter only the „Contracting Authority“ or also only the  „ÚSMH“) 
 

1.2. Contract Persons 
 

1.2.1. Contact person in technical matters  
 
The contact person in technical matters relating to this public contract (namely 
regarding supplementary technical questions relating to the subject of the public 
contract) is: 
 
RNDr. Miloš René, CSc., Department of Geochemistry 
tel:  +420 266 009 228 
e-mail: rene@irsm.cas.cz 
 

1.2.2. Contact person in the matters of this public contract’s legal framework: 
 

Mgr. Tomáš Biem, attorney at law, BAR no.: 15040, ID No.: 01821644, with 
registered office at V Holešovičkách 94/41, Prague 8 – Libeň, Postal code 182 00 
E-mail: electronic serving in relation to the Contracting Authority’s representative 
shall be directed to the e-mail: biem@bsak.cz with a copy to schybal@bsak.cz 
tel. no.: +420 723807190, +420 777936467 

 
ANNOUNCES A PUBLIC CONTRACT FOR 

 
SUPPLY OF A SEPARATION SLUICE LABORATORY TABLE FOR 

MINERALS SORTING PER THE SPECIFIC GRAVITY 

 
2. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY, POŽADAVKŮ ZADAVATELE, 

TECHNICKÉ PODMÍNKY, PRÁVNÍ RÁMEC VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 
 

2.1. Předmět zakázky  
 

2.1.1. Předmětem veřejné zakázky je (i) dodat splavovací laboratorní stůl pro třídění 
minerálů podle jejich specifické hmotnosti (dále jen „veřejná zakázka“) tak je blíže 
specifikována v příloze č. 6 v této výzvě, (ii) provést komplexní instalaci veřejné 
zakázky.  
 

2.1.2. Zadavatel jako veřejná výzkumná instituce požaduje, aby uchazeč zcela splnil 
technický rozsah veřejné zakázky, která zohledňuje požadavky Zadavatele na  
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jeho činnost, v opačném případě může být jeho případná nabídka shledána jako 
nezpůsobilá a může být vyloučena.   
 

2.1.3. Technická specifikace zakázky, která je předmětem plnění této veřejné zakázky, je 
součástí návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 2 této výzvy. Uchazeč je povinen 
doložit vlastní technickou specifikaci či popis dodávaného zařízení v českém, 
slovenském nebo anglickém jazyce, přičemž nedoložení takovéto vlastní  technické 
specifikace bude důvodem pro vyloučení uchazeče z další účasti ve výběrovém řízení. 
 

2.2. Druh Zakázky 
 

2.2.1. Poptávaná veřejná zakázka je veřejnou zakázkou na dodávku. 
 

2.2.2. Veřejná zakázka je veřejnou zakázkou malého rozsahu. 
 

2. SPECIFICATION OF THE SUBJECT OF THE PUBLIC CONTRACT, 
CONTRACTING AUTHORITY’S REQUIREMENTS, TECHNICAL CONDITIONS, 
LEGAL FRAMEWORK OF THE PUBLIC CONTRACT 

 
2.1. Subject of the Public Contract 

 
2.1.1. The subject of the public contract is (i) the supply of a separation sluice laboratory 

table for minerals sorting per the specific gravity (hereinafter only the „public 
contract“), as specified in detail in the annex no. 6 hereof, (ii) complex installation of 
the public contract. 

 
2.1.2. The Contracting Authority, as a public research institution requires full fulfillment of 

the technical scope of the public contract, which reflects the Contracting Authority’s 
requirements for its activities, otherwise, the applicant’s bid may be found ineligible 
and may be excluded. 

 
2.1.3. Technical specification of the contract forming the subject hereof forms a part of the 

draft contract provided in the annex no. 2 hereof. The applicant is obliged to provide 
its own technical specification or description of the equipment being delivered, in 
Czech, Slovak or English language, whereat a failure to provide such own technical 
specification shall form the grounds for exclusion of the applicant from participation 
in the tender procedure. 
 

2.2. Type of the Public Contract 
 

2.2.1. The announced public contract is a public contract for supplies.  
 

The public contract is a public contract of a small-scale. 
 

3. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA ZAKÁZKY 
 

3.1. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 320.000,- Kč bez DPH. Předpokládaná 
 hodnota je zároveň stanovena jako nejvyšší přípustná a maximální nabídková cena. 
 
3. ESTIMATED VALUE OF THE PUBLIC CONTRACT 

  
3.1. The estimated value of the public contract amounts to CZK 320.000,-CZK  exclude VAT. The 

estimated value is at the same time the highest permitted price and the maximum bid price. 
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4. MÍSTO PLNĚNÍ ZAKÁZKY 
 
4.1. Místem plnění, resp. dodání veřejné zakázky je sídlo Zadavatele na adrese                          
V Holešovičkách 94/41, Praha 8 – Libeň, PSČ 182 09 
 
4. PLACE OF CONTRACT PERFORMANCE 
 
4.1. The place of performance, the place of the delivery respectively, shall be the Contracting 
Authority’s registered office at the address V Holešovičkách 94/41, Prague 8 – Libeň, Postal code 
182 09. 
 
5. PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN ZAHÁJENÍ PLNĚNÍ / REALIZACE ZAKÁZKY 

 
5.1. Plnění veřejné zakázky bude realizováno ode dne podpisu smlouvy na realizaci veřejné 

zakázky, a to ve lhůtách a za podmínek dle smluvní dokumentace, přičemž veřejná zakázka 
musí být dodána až v roce 2016 - nikoli dříve - a to nejpozději do 12. 1. 2016. 

 
5.2. Doba zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněna řádným ukončením výběrového 

řízení a podepsáním příslušné smlouvy na dodávku.  
 
5. ESTIMATED DATE OF SUPPLY COMMENCEMENT / CONTRACT 

PERFORMANCE 
 

5.1. The public contract shall be performed from the day of the supply contract signing, in the 
period and under the terms and conditions set forth in the contract documents, and the public 
contract shall delivered in 2016 - not earlier- however by 12. 1. 2016 the latest. 

 
5.2. The public contract’s period of performance is a subject to duly completion of the 

tender procedure and the relevant supply contract signing.  
 

6. PROKÁZÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ 
 

6.1. Základní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč 
 

a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované 
zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace 
výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého 
úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo 
pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení 
za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad 
splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen 
statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního 
orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická 
osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické 
osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím 
své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle 
uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační 
předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak 
k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, 
 

b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s 
předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo 
k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, 
musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo  
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každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem 
statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak 
tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této 
právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba 
prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene 
splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní 
kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České 
republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, 
 

c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže 
formou podplácení podle zvláštního právního předpisu, 
 

d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční 
řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl 
zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo 
nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená 
správa podle zvláštních právních předpisů, 
 

e) který není v likvidaci, 
 

f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, 
tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, 
 

g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak 
v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, 
 

h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku 
na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa 
podnikání či bydliště dodavatele, 
 

i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo 
pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů. Pokud 
dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné 
osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby, 
 

j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek. 
 

k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění 
výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu, 

 
Splnění kvalifikačních předpokladů v bodech a) až k) se prokazuje předložením čestného 
prohlášení zájemce, které tvoří přílohu č. 4 této výzvy. Prohlášení musí být podepsáno 
osobou/osobami oprávněnou jednat jménem či za dodavatele.  
 
6.2. Prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti 
 

Zadavatel požaduje pro prokázání ekonomické a finanční způsobilosti uchazeče, že splní 
veřejnou zakázku, předložením čestného prohlášení o své ekonomické a finanční 
způsobilosti splnit veřejnou, které tvoří přílohu č. 5 této výzvy.  
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6. QUALIFICATION REQUIREMENTS PROVING 
 

6.1. The basic qualification requirements shall be fulfilled by the applicant: 
 

a) that has not been cognizably sentenced for an offence committed for the benefit of a 
criminal conspiracy, an offence of participation in a criminal conspiracy, legalization 
of proceeds from criminal activities, complicity, receipt of a bribe, bribery, indirect 
bribery, fraud, loan fraud, including cases of the offence preparation or accomplicity 
or expungement of punishment for such an offence commitment has not taken; if it is a 
legal person, this requirement must be met by the statutory body or each member of 
the statutory body and  if the contractor’s statutory body or a member of the 
contractor’s statutory body is a legal person, such a requirement must be met by the 
statutory body or each member of the statutory body of such a legal person; should 
the bid or an application for participation be submitted by a foreign legal person via 
its organizational unit, such a condition under this letter must be fulfilled besides the 
above provided persons also by this organizational unit manager; this basic 
qualification requirement must be fulfilled by the contractor in relation to the territory 
of the Czech Republic and also in relation to the country of its registered office, place 
of business or residence, 
 

b) that has not been cognizably sentenced for an offence, facts of which relate to the 
contractor’s subject matter of business per  special regulations or expungement of 
punishment for such an offence commitment has not taken place; if it is a legal person, 
this requirement must be met by the statutory body or each member of the statutory 
body and  if the contractor’s statutory body or a member of the contractor’s statutory 
body is a legal person, such a requirement must be met by the statutory body or each 
member of the statutory body of such a legal person; should the bid or an application 
for participation be submitted by a foreign legal person via its organizational unit, 
such a condition under this letter must be fulfilled besides the above provided persons 
also by this organizational unit manager; this basic qualification requirement must be 
fulfilled by the contractor in relation to the territory of the Czech Republic and also in 
relation to the country of its registered office, place of business or residence,  
 

c) that has not fulfilled the facts of the unfair competition offence in a from of bribery per 
a special legal regulation, within the last 3 years, 
 

d) towards whose assets there is no insolvency proceeding, in which a decision on 
bankruptcy would be issued, or rejected due to insufficiency of the estate to cover the 
insolvency proceeding costs; towards whom the bankruptcy proceeding has not been 
rejected due to insufficiency of the bankrupt’s estate or over whose assets an 
administrator has not been appointed per special regulations, within the last 3 years,  
 

e) that is not in liquidation,  
 

f) that has no tax arrears  registered in the tax records in the Czech Republic and in the 
country of the contractor’s registered office, place or business or residence,  
 

g) that has no arrears in insurance and penalties with respect to a public health 
insurance, in the Czech Republic and also in the country of the contractor’s registered 
office, place of business or residence, 
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h) that has no arrears in insurance and penalties with respect to a social insurance and 
the governmental employment policy contribution, in the Czech Republic and also in 
the country of the contractor’s registered office, place of business or residence, 

 
i) that has not been, within last 3 years, a subject to a cognizable disciplinary penalty or 

a cognizable disciplinary punishment per special legal regulations. If the contractor 
performs such activities through a responsible representative or another person 
responsible for the contractor’s activities, such requirement is applicable also to such 
persons, 
 

j) is not kept in the records of persons with prohibition of public contract performance,  
 
k) that has not been, within last 3 years, a subject to a cognizable penalty for  provision 

of illegal work per special legal regulations,   
 
Fulfillment of the qualification requirements provided in letters a) to k) hereof shall be proven 
by production of the applicant’s affidavit forming the annex no. 4 hereof. The affidavit must 
be signed by a person(s) authorized to act for or on behalf of the contractor.  
 
6.2. Declaration on Economic and Financial Qualification 
 

The Contracting Authority requires a proof of the applicant’s economic and financial 
qualification for the public contract performance by production of an affidavit on its 
economic and financial qualification to fulfill the public contract, forming the annex no. 
5 hereof. 

 
7. PRÁVNÍ RÁMEC VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 

 
7.1. Výběr dodavatele na veřejnou zakázku se řídí právní úpravou zadávání veřejných 

zakázek ve smyslu z.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“), a to 
v rozsahu zákonné úpravy na zakázky malého rozsahu, avšak s ohledem na ustanovení § 
18 odst. 5 zákona Zakázka není realizována v režimu zadávacího řízení. Tato výzva 
není veřejnou výzvou na uzavření smlouvy ani vyhlášením obchodní veřejné soutěže 
podle z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.Jelikož se jedná o veřejnou zakázku malého 
rozsahu, na kterou se nevztahují postupy určené zákonem o veřejných zakázkách, neumožňuje 
Zadavatel přítomnost zástupců uchazečů o zakázku na aktu otevírání obálek. 

 
7. LEGAL FRAMEWORK OF THE PUBLIC CONTRACT 

 
7.1. Selection of the contractor for this public contract is governed by the legislation on public 

contracts in the meaning of the Act no. 137/2006 Coll., on public procurement (hereinafter 
only the „Act“) in the scope of the small-scale contract legislation, however with regard to 
the provisions of Sec. 18 sub-sec. 5 of the Act. The contract is not performed in the public 
procurement regime. This call is not a public call for a contract conclusion or a public tender 
announcement according to the Act no. 89/2012 Coll. of the Civil Code. Because this contract 
is a small-scale contract, to which the procedures stipulated by the Act on public procurement 
are not applicable, the Contracting Authority does not allow presence of the applicant’s 
representative during the envelope opening procedure. 
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8. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 
 
8.1. Nabídková cena musí obsahovat veškeré úkony související s řádnou realizací veřejné 

zakázky a veškeré náklady související s řádnou realizací předmětu plnění. Nabídkovou 
cenou se pro účely výběrového řízení rozumí celková cena dodávky bez daně              
z přidané hodnoty. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádné 
realizaci dodávky, včetně všech nákladů souvisejících (instalace, zprovoznění, 
doprava, apod.).  

 
8.2. Celková nabídková cena musí být uvedena jako cena nejvýše přípustná v celkovém 

členění bez DPH a s DPH. K určení nabídkové ceny slouží příloha č. 3 této 
výzvy názvem „Struktura nabídkové ceny“ a rovněž také čl. 5.1. smlouvy na 
dodávku). Součástí nabídky bude také komplexní cenová kalkulace dodávky. 
Současně pak uchazeč podrobně rozvede nabídkovou cenu v jím předloženém 
položkovém rozpočtu, aby se daly řádně identifikovat náklady na jednotlivé kusy 
pořizovaných zařízení zakázky. Nabídková cena v cizí měně se přepočítává kurzem ČNB 
platnému k poslednímu dni lhůty pro podávání nabídek.  
 

8.3. Překročení nebo změna nabídkové ceny je možná pouze za předpokladu, že v průběhu 
realizace zakázky dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. V takovém případě 
bude nabídková cena upravena podle změny sazeb daně z přidané hodnoty platných 
v době vzniku zdanitelného plnění, a to ve výši odpovídající změně sazby daně 
z přidané hodnoty. 
 

8. MANNER OF THE BID PRICE PROCESSING 
 
8.1. The bid price must include all tasks relating to duly implementation of the public 

contract and all costs relating to duly implementation of the subject of the contract. For 
the purposes of this tender procedure the bid price shall be the total price of the supply, 
exclusive of the value added tax. The bid price must contain all costs necessary for duly 
implementation of the contract, including all the related costs (installation, 
commissioning, transport, etc.).  

 
8.2. The total bid price must be stated as the highest permissible price in the general 

structure VAT exclusive and VAT inclusive. The annex no. 3 hereof called the „Bid 
Price Structure“ and also the Art. 5.1 of the supply contract, serve for the bid price 
stipulation. A complex price calculation of the supply shall form a part of the bid. At 
the same time,  in the itemized budget the applicant shall provide a detail breakdown 
of the bid price so that the costs of the individual pieces of purchased equipment could 
be duly identified. Proposed bid price shall be calculated by the currency cours stated 
by the Czech National Bank within the last day of bid submision. 

 
8.3. Any increases or amendments of the bid price shall be possible only should the 

applicable value added tax rates change during the contract implementation. In such 
case, the bid price shall be amended according to the change of the value added tax 
rate valid at the time of the taxable performance origin, i.e. by the amount 
corresponding to the value added tax rate change. 
 

9. OBSAH NABÍDKY 
 

9.1. Nabídky se podávají písemně v českém jazyce v zalepené obálce, která musí být: 

a) nadepsána: NEOTEVÍRAT – a názvem veřejné zakázky „Dodávka 
splavovacího laboratorního stolu pro třídění minerálů podle jejich specifické  
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hmotnosti“ a bude na ní uvedena adresa uchazeče, na níž je možné zaslat uchazeči 
případné oznámení o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro 
podání nabídky; 

b) označena obchodní firmou nebo názvem dodavatele a opatřena podpisem 
dodavatele či dodavatelů, respektive osoby či osob za něj či za ně oprávněných 
jednat; 

c) vhodným způsobem zajištěna proti samovolnému otevření či otevření 
v důsledku manipulace při poštovní přepravě. 

 
9. CONTENTS OF THE BID 

 
9.1. Bids shall be submitted in writing, in Czech language, in a sealed envelope, which 

must: 

a) be marked: DO NOT OPEN – and the name of the public contract „Dodávka 
splavovacího laboratorního stolu pro třídění minerálů podle jejich specifické 
hmotnosti“ /“Supply of a Separation Sluice Laboratory Table for Minerals 
Sorting per the Specific Gravity“/  with the applicant’s address, to which it is 
possible to send a notice, that the bid was submitted after the deadline for bid 
submission; 

b) specify the contractor’s business name or name and be signed by the 
contractor or contractors or a person or persons authorized to act on its or their 
behalf;  

c) be suitably secured against spontaneous opening or opening as a result of 
handling by post. 

 
 

10. ČLENĚNÍ NABÍDKY 

10.1. Zadavatel doporučuje zachovat podobu nabídky v níže uvedeném členění: 

a) krycí list nabídky obsahující identifikační údaje dodavatele, příp. identifikaci 
dodavatelů, kteří podávají nabídku společně, opatřený razítkem a podpisem 
oprávněné osoby (osob) uchazeče a údaje, identifikující předmětnou zakázku. 
Krycí list nabídky tvoří přílohu č. 1 této výzvy, 

b) obsah nabídky, 

c) doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů, 

d) doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů, 

e) čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku, 

f) nabídková cena uvedená ve „Struktuře nabídkové ceny“ dle přílohy č. 3 této 
 výzvy a dále v  položkovém rozpočtu, aby se daly  řádně identifikovat náklady 
 na jednotlivé kusy pořizovaných zařízení zakázky ve smyslu čl. 8.2.  této výzvy, 
 tento položkový rozpočet předloží uchazeč, 

g) podepsaný návrh smlouvy, které tvoří přílohu č. 2 této výzvy, doplněný               
o  vybrané údaje(1x), 

h) technický popis dodávky - uchazeč uvede podrobný a srozumitelný popis 
 dodávky včetně všech technických parametrů, a doloží prospekty či katalogy  
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 dodávky, ze kterých bude zřejmé, že dodávka splňuje technické vymezení 
 veřejné zakázky požadované zadavatelem, 

i) elektronická forma nabídky ve formátu pdf - přiložené CD a vyplněné znění 
 návrhu smlouvy ve formátu .doc. 

 
10. BID STRUCTURE 

10.1. The Contracting Authority recommends following the below provided bid structure: 

a) bid cover sheet containing identification data of the contractor or contractors 
submitting a joint bid, with a stamp and signature of the applicant’s authorized 
person(s) and data identifying the relevant bid. The bid cover sheet forms the 
annex no. 1 hereof. 

b) contents of the bid,  

c) documents proving fulfillment of the basic qualification requirements,  

d) documents proving fulfillment of professional qualification requirements, 

e) affidavit on economic and financial qualification for the public contract  
performance, 

f) the bid price specified in the „Bid Price Structure“ according to the annex no. 3 
hereof and also in the itemized budget so that the costs of individual parts of the 
equipment could be duly identified in the meaning of the Art. 8.2 hereof, this 
itemized budget shall be submitted by the applicant, 

g) signed  draft contract forming the annex no. 2 hereof, with filled in relevant data ( 1x), 

h) technical description of the supply – the applicant shall provide detail and 
comprehensible description of the supply, including all technical parameters, and shall 
document it by leaflets or catalogues of the supply, from which it will be clear that the 
supply fulfills the technical specification of the public contract required by the 
Contracting Authority,  

i) electronic form of the bid – in the .pdf format – on an enclosed CD and a filed in draft 
contract in the .doc format. 

 
11. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY 

 
11.1. Celá nabídka musí být uchazečem předložena v jednom originálním vyhotovení 

(označených jako „originál“). Originál nabídky musí být podepsán osobou 
oprávněnou jednat jménem či za dodavatele (statutární orgán dodavatele či zmocněnec 
na základě plné moci, která musí být přiložena). 
 

11.2. Originální vyhotovení nabídky musí být pevně sešito či svázáno, aby bylo 
zabezpečeno proti manipulaci s jednotlivými listy. Za vhodný bezpečnostní prvek 
považuje zadavatel spojení listů svazku tkanicí, jejíž konce budou přelepeny                
a přelepky opatřeny podpisem osoby oprávněné jednat jménem dodavatele a otiskem 
razítka dodavatele. Všechny výtisky budou řádně čitelné, bez škrtů a přepisů. 
 

11.3. Celá nabídka musí být předložena v jednom originálním vyhotovení (označena jako 
„originál“) a v jednom vyhotovení v elektronické podobě na nosiči dat (CD) ve 
formátu PDF, XLS, DOC. Zadavatel doporučuje označit nosič dat identifikačními 
údaji o uchazeči a názvem zakázky. Originál nabídky musí být podepsán osobou 
oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. 
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11. MANNER OF BID PROCESSING 
 

11.1. The entire bid must be submitted by the applicant in  one original document (marked 
the „original“). The original bid must be signed by the person authorized to act for or 
on behalf of the contractor (the contractor’s statutory body or an attorney based on a 
power of attorney, which must be attached).  

 
11.2. The original bid must be firmly stapled or tied together so that handling of individual 

sheets would be prevented. The Contracting Authority deems tying the document 
together using a thread with ends glued over using a sticker to which signature of the 
person authorized to act for or on behalf of the contractor is attached and the 
contractor’s stamp affixed, to be a suitable security feature. All printed documents 
shall be duly legible, without any deletions or overwritings.  

11.3. The entire bid must be submitted in one original document (marked as the „original“) 
and one counterpart in an electronic version on a data carrier (CD) in the PDF, 
XLS, DOC formats. The Contracting Authority recommends labeling the data carrier 
by the applicant’s identification data and the public contract’s name. The original bid 
must be signed by a person authorized to act for or on behalf of the applicant. 
 

12. JAZYK NABÍDEK  
 

12.1. Nabídky se podávají písemně v českém jazyce nebo dvojjazyčně v české a anglické 
verzi s ohledem na přílohy této výzvy nebo v anglické verzi s ohledem na technický 
popis dodávky ve smyslu čl. 2.1.3. této výzvy. 

 
 

12. LANGUAGE OF THE BID 
 

12.1. Offers shall be submitted in writing in Czech language or in bilingual english and 
 czech version with respect to the attachments of this call or with respect to the 
 technical specification accordingly to the art. 2.1.3 of this call that can be described 
 in english version. 

 
13. LHŮTA A MÍSTO PRO PŘEDKLÁDÁNÍ NABÍDKY 

 
13.1.Nabídku může uchazeč podat doporučeně poštou na adresu Zadavatele nebo osobně na 

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i., se sídlem V Holešovičkách 94/41, 
Praha 8 – Libeň, PSČ 182 09, v sekretariátu ředitele nejpozději do 30. 10. 2015 do 
10:00. 

 
13.2.V případě osobního předání nabídky je uchazeč povinen prokázat, že jedná za 

konkrétního uchazeče (jako statutární orgán, příp. jako osoba jednající za uchazeče na 
základě plné moci). 

 
 

13. TIME AND PLACE FOR THE BID SUBMISSION 
 

13.1. The applicant may send the bid by a registered letter to the Contracting Authority’s 
 address or deliver it personally to Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i., 
 with registered office at V Holešovičkách 94/41, Prague 8 – Libeň, Postal code 182 09, to 
 the director’s secretariat, till 30.10.2015  by 10:00 AM the latest. 
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13.2. In case of personal delivery of the bid the applicant is obliged to prove that it is the 
 relevant applicant (as a statutory body, or a person acting on behalf of the applicant 
 based on a power of attorney). 

 
14. HODNOCENÍ UCHAZEČŮ 

 
14.1. Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková 
 cena. 
 
14. EVALUATION OF APPLICANTS 

 
14.1. The basic evaluation criterion for the public contract award is the lowest bid price. 

 
15. OBCHODNÍ PODMÍNKY 

 
15.1 Návrh smlouvy 

 
15.1.1.Veškeré obchodní a platební podmínky týkající se provádění veřejné zakázky, které 

tvoří předmět veřejné zakázky, jsou uvedeny v návrhu smlouvy, která tvoří přílohu č. 
2 této výzvy. Uchazeč doloží doplněný závazný text návrhu smlouvy. Zejména pak 
uchazeč doplní ta prázdná místa smlouvy určená k doplnění délky záruky,ceny veřejné 
zakázky jakož i další místa určená k doplnění uchazečem. Návrh smlouvy bude 
podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Závazný text 
smlouvy uchazeč doplní pouze o údaje označené ve smlouvě či požadované v této 
výzvě. Uchazeč nesmí nad rámec předchozí věty měnit obchodní podmínky zadavatele 
uvedené v návrhu smlouvy.  
 

15.1.2.Nad rámec skutečností uvedených v čl. 15.1.1. této výzvy nesmí uchazeč jakkoliv 
 zasahovat do znění návrhu smlouvy. 
 
15. COMMERCIAL TERMS AND CONDITIONS 

 
15.1 Draft Contract 

 
15.1.1. All commercial and payment conditions relating to the public contract, forming the 

subject hereof, performance are provided in the draft contract forming the annex no. 2 
hereof. The applicant shall submit a filled in binding wording of the draft contract. 
Namely, the applicant shall fill in the empty spaces intended for filling in the warranty 
period, public contract price, as well as other spaces intended for filling in by the 
applicant.  The draft contract shall be signed by a person authorized to act for or on 
behalf of the applicant. Into the binding wording of the contract the applicant shall 
fill in only data marked our in the contract or demanded by this call. Except as 
provided in the previous sentence, the applicant must not amend any of the 
Contracting Authority’s commercial terms and conditions provided in the draft 
contract. 
 

15.1.2. Except for the facts provided in the Art. 15.1.1 hereof the applicant must not amend 
 the draft contract. 
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16. NÁKLADY ÚČASTI 

16.1. Zadavatel nepožaduje úhradu v souvislosti s účastí uchazeče na výběrovém řízení  

16.2. Zadavatel nehradí uchazečům náklady spojené s jejich účastí ve výběrovém řízení.   
 
16. COSTS OF PARTICIPATION 

16.1. The Contracting Authority does not require any payment in relation to the applicant’s 
participation in the tender procedure.  

16.2. The Contracting Authority shall not pay the applicant’s costs associated with 
participation in the tender procedure.  

 
17. PŘÍLOHY 

Nedílnou součást této výzvy tvoří následující přílohy: 

 Příloha č. 1 – Krycí list nabídky 
 Příloha č. 2 – Návrh smlouvy na dodávku 
 Příloha č. 3 – Struktura nabídkové ceny 
 Příloha č. 4 – Čestné prohlášení o základních kvalifikačních požadavcích 
 Příloha č. 5 – Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti 
 Příloha č. 6 –technická specifikace 

 
17. ANNEXES 

The following annexes form an integral part of this call: 

 Annex no. 1 – Bid cover sheet 
 Annex no. 2 – Draft supply contract 
 Annex no. 3 – Bid price structure 
 Annex no. 4 – Affidavit on basic qualification criteria fulfillment 
 Annex no. 5 – Affidavit on economic and financial competency 

Annex no. 6 – Technical specification 
 

18. OSTATNÍ PODMÍNKY 
 

18.1 Změna podmínek výzvy 
Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených v této 
výzvě, a to buď na základě žádostí uchazečů o vyjasnění výzvy nebo z vlastního 
podnětu. 

18.2. Doplnění nabídky 
Zadavatel si vyhrazuje právo vyžádat si od uchazeče písemné doplnění. 

18.3. Vyloučení variantních řešení 
Zadavatel vylučuje variantní řešení nabídky a ani dodatečné plnění nabídnuté nad 
rámec požadavků stanovených v zadávací dokumentaci. 

18.4. Zrušení výběrového řízení  
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit celé výběrové řízení. Rovněž si veřejný zadavatel 
vyhrazuje právo neuvádět uchazečům důvody zrušení výběrového řízení.   

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



18.6. 	 Dodateene informace k teto ryzve, dorucowini, komunikace mezi vdejnym 
zadavatelem a uchazecem 

18.6.1. Dotazy je mozno podavat jen v pisemne forme, pro dorucovani plati nize uvedene. 
Zadavatel doporucuje uchazecum, aby za ucelem urychlenf komunikace zasflali 
zadosti 0 dodatecne inform ace jak pisemnou formou, tak zaroven i na v cl. 1 uvadeny 
e-mail kontaktnich osob a zastupce Zadavatele. 

18.6.2 V dotazu musi 	bYt specifikovana osoba tazatele, a to pnnejmensim uvedenim jeji 
obchodni firmy, sidla a IC u pravnicke osoby, resp. jmena, pnjmeni, data narozeni, 
bydliste, IC a mista podnikani fyzicke osoby. 

18.6.3. Dodatecne 	 informace budou rovnez zverejnovany na profilu Zadavatele 
(http://www.irsm.cas.cz/verej ne-zakazky). 

18.6.4.0dpovedi na vsechny dotazy bez uvedeni tazatele budou zaslany elektronicky na e
mailovou adresu vsem osobam, ktere dotazy podaly, jakoz i vsem, kterYm byla 
poskytnuta tato vYzva. 

V Praze dne 25.9.2015 Ustav struktury 
a mechaniky homin AV CR, v.v.i 

V Holesovickach 41 ..... ......./~. 182 09 Praha 8 


Ustav struktury a mechaniky hornin A V CR, v. v. i. 

RNDr. Josef Stemberk, esc., i'editel 

18. 	 OTHER TERMSAND CONDITIONS 

/8.1 	 Amendment ofthe call's conditions 
The Contracting Authority reserves the right to change or amend the herein stipulated 
conditions, either upon an applicant 's request for clarification or from its own 
initiative. 

18.2. Bid supplementation 
The Contracting Authority reserves the right to ask the applicant for a written 
supplementation ofthe bid. 

18.3. 	 Exclusion ofalternative solutions 
The Contracting Authority excludes alternative solutions of the bid, as well as any 
additional peljormance offered above the scope of the requirements stipulated in the 
tender documents. 

18.4. 	 Tender procedure cancellation 
The Contracting Authority reserves the right to cancel the entire tender procedure. At 
the same time the ontracting Authority reserves the right not to disclose the reasons 
ofthe tender procedure cancellation to the applicants. 

18. 5. Ver~fication ofinformation contained in the bid 
The Contracting Authority reserves the right to ver~fy information contained in the 
applicant's bid at third parties. 
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18.6. Additional information to this call, serving, communication between the Contracting 
Authority and the applicant 

18.6.1. Questions may be submitted only in writing, 	 the below provided is applicable to 
serving. For the purposes of faster communication the Contracting Authority 
recommends to the applicant sending the request for additional information in writing 
and at the same time to the e-mail addresses of the Contracting Authority's contact 
persons and representatives provided in the Art. 1 hereof 

18.6.2 The question must specifY the identity of the inquirer, at least stating the trade name. 
registered office and ID no. for a legal person, name, surname, date of birth, 
residence, ID no. and place ofbusiness ofa natural person. 

18.6.3. Additional information will be also published at the Contracting Authority's profile 
(http://www.irsl11.cas.cz/verejne-zakazkyJ. 

18. 6.4. All questions will be answered without stating the inquirer and electronically sent to 
the e-mail addresses ofall persons submitting the questions, as well as all persons, to 
which this call has been provided. 

In Prague, on 25. 9. 2015 Ustav struktury 
a mechaniky homin AV CR. v.v.i 

/l// / V Holesovickach 41 

............ ......(!..~7.............. 18209 Praha 8 


Ustav struktury a mechaniky hornin A VCR, v. v. i. 

RNDr. JosefStemberk, esc., Director 
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