
 

 

V Litvínově dne 25.8.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výzva k podání nabídek a  

zadávací dokumentace 
k zakázce malého rozsahu s názvem 

 „AUTOKLÁV PRO KATALYTICKÉ TESTY / AUTOCLAVE 

FOR CATALYTIC TESTS“ 

  



 
 
 
 
 

Str. 2 z 15 

1. IDENTIFIKACE ZADAVATELE 

Název: Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a. s. 

Sídlo: Revoluční 1521/84, 400 01 Ústí nad Labem 

IČO: 622 43 136 

Osoba oprávněná jednat za 

zadavatele: 

Ing. Jiří Hájek, MBA, předseda představenstva; 

Ing. Josef Šimek, Ph.D., místopředseda 

představenstva 

Identifikátor datové schránky: 95sgzgm 

(dále jen „Zadavatel“) 

2. VEŘEJNÁ ZAKÁZKA 

Stručný popis zakázky: 
Předmětem veřejné zakázky je dodávky autoklávu 

pro katalytické testy 

Klasifikace předmětu veřejné 

zakázky (CPV): 
31600000-2 Elektrické zařízení a přístroje 

 

Profil Zadavatele (URL zakázky): http://www.unicre.cz/verejne-zakazky  

Druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky 

Druh zadávacího řízení: 
Otevřená výzva dle čl. 5.6.3 Směrnice ředitele  

SR-EK-01-05 

Předpokládaná hodnota: 700 000,- Kč bez DPH 

Zdroj financování: 
Plnění veřejné zakázky bude financováno 

z Institucionální podpory (MPO ČR)  

http://www.unicre.cz/verejne-zakazky
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3. KONTAKTNÍ OSOBA VE VĚCI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Hlavní kontaktní osoba: 

Jméno, příjmení: Bc. Ivana Čechová  

Telefon, e-mail: 
Tel.: +420 471 122 232 

e-mail: ivana.cechova@unicre.cz 

 
Zástupce hlavní kontaktní osoby: 

Jméno, příjmení: Ing. Ladislav Kudrlička 

Telefon, e-mail: 
Tel.: +420 475 309 229 

e-mail: ladislav.kudrlicka@unicre.cz   

V případě elektronické komunikace zadavatel doporučuje komunikovat s oběma kontaktními 

osobami. 

4. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

4.1. Předmět veřejné zakázky 

Předmětem řízení je uzavření kupní smlouvy na plnění veřejné zakázky s jedním vybraným 

účastníkem. Závazný návrh kupní smlouvy tvoří přílohu č. 2 této zadávací dokumentace (dále jen 

„Smlouva“). 

Předmětem veřejné zakázky s názvem „Autokláv pro katalytické testy / Autoclave for 

catalytic tests“ (dále jen „Veřejná zakázka“) je dodávka vysokotlakého reaktoru se všemi 

součástmi včetně řídící jednotky umožňující kontrolu/nastavení tlaku, teploty a otáček 

míchadla s příslušenstvím.  

Přístroj bude sloužit pro studium a provádění chemických reakcí za vyšší teploty a tlaku, to vše 

dle minimální technické specifikace popsané v příloze č. 1 této zadávací dokumentace (po 

doplnění účastníkem zároveň příloha č. 1 Smlouvy). 

Součástí plnění Veřejné zakázky je rovněž: 

 Podrobný návod k obsluze přístroje v českém nebo anglickém jazyce; 

 Protokoly a revize potřebné k uvedení do provozu a předání zařízení ve dvou vyhotoveních 

v listinné formě a 1x v elektronické podobě na CD, nebo jiném obdobném datovém nosiči; 

 Proškolení obsluhy na místě instalace v délce min. 1 pracovní den (8hodin) pro minimálně 

2 pracovníky Zadavatele; 

 Příslušné certifikáty opravňující k používání přístrojů v ČR, tj. obvyklé atesty vydané 

příslušnou státní zkušebnou v některé ze zemí EU. Tyto doklady musí být předloženy 

v českém jazyce nebo v anglickém; 

 Záruka na přístroj v délce 24 měsíců; 

 V případě opravy přístroje v záruční době se záruční doba prodlužuje o dobu trvání opravy, 

mailto:ivana.cechova@unicre.cz
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tj. o dobu od ohlášení závady do jejího odstranění. Bude-li záruční oprava trvat déle než 

3 měsíce, nebo celková doba oprav přístroje v jednom roce bude delší než 3 měsíce, může 

Zadavatel požadovat po dodavateli dodání nového zařízení, jeho části nebo vadného celku; 

 Závazek dodavatele dostupnosti náhradních dílů a spotřebního materiálu po dobu 10 let 

od první instalace přístroje; 

 Mimozáruční servis v délce min. 5 let; 

 Reakční doba servisního zásahu do 48 hodin; 

 Konzultace k dodanému zařízení po dobu záruční doby; 

 Závazek dodavatele po dobu záruční doby ode dne předání a převzetí dodávaného zařízení 

provádět konfirmační prohlídky zahrnující mimo jiné kontrolu funkčnosti zařízení, jeho 

seřízení a kalibraci. Konfirmační prohlídka bude probíhat nejméně jednou ročně, nestanoví-

li výrobce či dodavatel frekvenci častější.  

 

Dodavatel v rámci své nabídky (jako přílohu č. 1 Smlouvy) předloží doplněnou přílohu č. 1 této 

zadávací dokumentace, do které na k tomu určeném místě doplní, jakým konkrétním 

způsobem nabízené plnění naplňuje minimální technické požadavky Zadavatele. 

Předmět plnění Veřejné zakázky je blíže vymezen závazným návrhem Smlouvy a jejími přílohami, 

Technická specifikace předmětu Veřejné zakázky je blíže vymezena v příloze č. 1 této zadávací 

dokumentace, která po doplnění účastníkem tvoří zároveň přílohu č. 1 Smlouvy (viz výše). 

Uvádí-li Zadavatel ve specifikaci předmětu plnění Veřejné zakázky odkazy na konkrétní výrobky, 

služby, výrobce či obchodní názvy spojené s určitým druhem zboží, služeb či výrobcem, činí tak 

za účelem srozumitelnějšího vymezení svých požadavků (jako příklad), popř. z důvodu 

požadavku na kompatibilitu nabízeného plnění Veřejné zakázky s ostatními řešeními, které 

Zadavatel již využívá. Není-li přitom v konkrétním případě uvedeno výslovně jinak, připouští 

Zadavatel i jiné technicky a kvalitativně obdobné řešení.   

4.2. Doba plnění  

Plnění předmětu Veřejné zakázky bude zahájeno neprodleně po účinném uzavření Smlouvy.  

Dodávka, instalace a zprovoznění poptávaného přístroje pro Autokláv pro katalytické testy 

včetně veškerých součástí i dalších komponent, spotřebního materiálu a zaškolení obsluhy, musí 

být splněna do 60 kalendářních dnů od uzavření Smlouvy.  

4.3. Místo plnění  

Místem plnění Veřejné zakázky je budova Zadavatele na adrese Areál Chempark, Záluží 1, 

436 70 Litvínov, stavba č. 2828.  

Zakázka bude realizována v uzavřeném areálu Chempark. Dodavatel bude povinen respektovat 

pravidla, která vydal Správce areálu, společnost UNIPETROL RPA s.r.o., IČ: 275 97 075, se sídlem 

Litvínov - Záluží 1, PSČ 436 70, pro činnost dodavatelských firem - viz Přílohy č. 4 této zadávací 

dokumentace (zároveň se jedná o přílohy č. 2 Smlouvy).  
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Pro dodavatele z nich vyplývá kromě jiného povinnost sjednat se Správcem areálu podmínky pro 

vstup a vjezd do areálu. 

Účastník je povinen se před podáním nabídky s těmito pravidly detailně seznámit. 

4.4. Přístup k zadávací dokumentaci 

Zadávací dokumentace je volně ke stažení na profilu Zadavatele - http://www.unicre.cz/verejne-

zakazky/aktualni. 

4.5. Plnění prostřednictvím poddodavatelů 

Účastník je v nabídce povinen uvést, které části plnění z Veřejné zakázky má v úmyslu zadat 

poddodavatelům, a uvést identifikační údaje každého poddodavatele. Přehled subdodavatelů 

obsahující jejich identifikační údaje a rozsah, v jaké se budou podílet na plnění Veřejné zakázky, 

ve své nabídce dodavatel předloží jako přílohu č. 3 Smlouvy. V případě, že účastník nemá 

v úmyslu pro plnění Veřejné zakázky využít subdodavatele, uvede tuto skutečnost v příloze č. 3 

Smlouvy. 

Smlouvy uzavřené mezi účastníkem a poddodavatelem předkládá účastník v nabídce pouze 

v případě, že prostřednictvím těchto osob prokazuje splnění části kvalifikace. Ostatní podmínky 

ve vztahu k poddodávkám jsou stanoveny v závazném návrhu Smlouvy. 

Dodavatel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dodávky poskytoval sám. 

5. POŽADAVKY ZADAVATELE NA KVALIFIKACI 

5.1. Kvalifikační požadavky 

Kvalifikovaným pro plnění Veřejné zakázky je analogicky k ustanovení § 73 a násl. ZZVZ 

dodavatel, který prokáže splnění: 

a) základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ; 

b) profesní způsobilosti podle § 77 ZZVZ; 

c) technické kvalifikace podle § 79 ZZVZ.  

5.2. Základní způsobilost dle § 74 ZZVZ 

Základní způsobilost splňuje ten dodavatel, který dle § 74 odst. 1 ZZVZ: 

a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení 

pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 ZZVZ nebo obdobný trestný 

čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží; 

b) nemá v České republice ani v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový 

nedoplatek; 

c) nemá v České republice ani v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na 

penále na veřejné zdravotní pojištění; 
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d) nemá v České republice ani v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na 

penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti; 

e) není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla proti němu 

nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu, ani není v obdobné situaci podle 

právního řádu země sídla dodavatele. 

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle písm. a) splňovat tato právnická osoba 

a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele 

právnická osoba, musí podmínku podle písm. a) splňovat: i) tato právnická osoba; ii) každý člen 

statutárního orgánu této právnické osoby; a iii) osoba zastupující tuto právnickou osobu v 

statutárním orgánu dodavatele. 

Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu: i) zahraniční právnické osoby, musí podmínku 

podle písm. a) splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu; ii) české právnické 

osoby, musí podmínku podle písm. a) splňovat osoby uvedené v předchozím odstavci a vedoucí 

pobočky závodu. 

Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice 

předložením dokladů dle § 75 odst. 1 ZZVZ, kterými jsou: 

a) výpis z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k požadavku uvedenému pod 

písmenem a) výše; 

b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k požadavku uvedenému pod 

písmenem b) výše; 

c) písemné čestné prohlášení ve vztahu ke spotřební dani dle požadavku uvedenému pod 

písmenem b) výše; 

d) písemné čestné prohlášení ve vztahu k požadavku uvedenému pod písmenem c) výše; 

e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k požadavku 

uvedenému pod písmenem d) výše; a 

f) výpis z obchodního rejstříku, nebo předložení písemného čestného prohlášení v případě, 

že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k požadavku uvedenému pod 

písmenem e) výše.  

Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 ZZVZ musí prokazovat splnění 

požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky. 

Účastník může prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů čestným prohlášením, 

z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel kvalifikační požadavky splňuje. K prokázání splnění 

základních kvalifikačních předpokladů může účastník použít vzor, který tvoří přílohu č. 5 této 

výzvy. 
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5.3. Profesní způsobilost dle § 77 ZZVZ 

Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence dle § 77 odst. 1 ZZVZ 

Splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice prokáže účastník podle § 77 odst. 1 ZZVZ 

předložením kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní 

předpis zápis do takové evidence vyžaduje.  

Doklad prokazující profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ musí prokazovat splnění 

požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.  

5.4. Technická kvalifikace dle § 79 ZZVZ 

Zadavatel požaduje prokázání splnění technické kvalifikace ve smyslu § 79 odst. 2 písm. b), c) a 

d) ZZVZ. 

5.4.1. Seznam významných dodávek dle § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ 

K prokázání technické kvalifikace ve smyslu § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ Zadavatel požaduje 

předložení seznamu významných dodávek, které dodavatel realizoval (dokončil) v posledních 

třech (3) letech před zahájením zadávacího řízení.  

Z předloženého seznamu musí vyplývat, že dodavatel v uvedeném období realizoval (dokončil) 

alespoň jednu (1) významnou dodávku, jejímž předmětem byla dodávka obdobného přístroje, 

tj.  přístroj pro studium a provádění chemických reakcí za vyšší teploty a tlaku, a to v hodnotě 

min. 300.000,- Kč bez DPH. 

V případě, že byla významná dodávka poskytována za odměnu v jiné než české měně, použije 

zadavatel pro posouzení splnění tohoto technického kvalifikačního předpokladu středový kurz 

české koruny a této měny, který byl vyhlášen Českou národní bankou ke dni zahájení tohoto 

výběrového řízení, tj. ke dni uveřejnění této výzvy na profilu zadavatele.  

V předloženém seznamu musí být vždy uvedena cena a doba poskytnutí předmětné dodávky 

a identifikace objednatele, jakož i kontaktní osoba objednatele a její kontaktní údaje pro 

možnost ověření referencí. Z předloženého seznamu musí jednoznačně vyplývat splnění 

požadavků Zadavatele. 

Doporučený vzor seznamu významných dodávek tvoří přílohu č. 6 této zadávací dokumentace. 

5.4.2. Seznam techniků, kteří se budou podílet na plnění Veřejné zakázky, a osvědčení o vzdělání 

a odborné kvalifikaci, dle § 79 odst. 2 písm. c) a d) ZZVZ  

K prokázání technické kvalifikace ve smyslu § 79 odst. 2 písm. c) a d) ZZVZ Zadavatel požaduje 

předložení seznamu specialistů, kteří se budou podílet na plnění Veřejné zakázky (dále jen 

„Realizační tým“), splňujících následující požadavky Zadavatele:  

Alespoň jeden (1) technik, který  

- disponuje příslušným oprávněním k provádění servisu dodavatelem nabízeného přístroje; 

- má praxi v servisní činnosti k uvedenému typu dodavatelem nabízeného přístroje 

v minimální délce 3 let;  
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- je oprávněn k práci na elektrických zařízeních do 230 V dle vyhlášky č. 50/1978 Sb., 

o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů, minimálně v 

úrovni „Pracovníci pro samostatnou činnost“ dle § 6 vyhlášky nebo srovnatelné v rámci 

EU; 

- je schopen komunikace v českém, slovenském nebo anglickém jazyce, a to případně i 

prostřednictvím překladatele, kterého za tímto účelem na své náklady zajistí dodavatel. 

K prokázání splnění uvedených požadavků technické kvalifikace dodavatel předloží čestné 

prohlášení, jehož doporučený vzor tvoří přílohu č. 6 této zadávací dokumentace. 

 

5.5. Společná ustanovení ke kvalifikaci 

5.5.1. Pravost dokladů prokazujících splnění kvalifikace 

Dodavatel prokáže splnění kvalifikace ve všech případech příslušnými doklady předloženými 

v prostých kopiích.  

Zadavatel připouští prokázání celé kvalifikace prostřednictvím čestného prohlášení.  

Zadavatel může pro účely zajištění řádného průběhu řízení požadovat předložení originálu nebo 

ověřené kopie dokladu. 

Před uzavřením Smlouvy si Zadavatel od vybraného dodavatele může vyžádat předložení 

originálů nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v řízení předloženy. 

5.5.2. Stáří dokladů prokazujících splnění kvalifikace 

Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 ZZVZ a profesní způsobilost podle 

§ 77 odst. 1 ZZVZ musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 

3 měsíců přede dnem zahájení výběrového řízení (uveřejnění této výzvy k podání nabídek). 

5.5.3. Prokázání kvalifikace získané v zahraničí 

V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního 

řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném Zadavatelem. 

Výpis z evidence Rejstříku trestů v ČR vydává Rejstřík trestů. Potvrzení pro daňové nedoplatky 

zahraničních dodavatelů v ČR vydává Finanční úřad pro Prahu 1 a potvrzení pro nedoplatky 

zahraničních dodavatelů v ČR na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na 

státní politiku zaměstnanosti vydává Pražská správa sociálního zabezpečení. 

5.5.4. Prokázání části kvalifikace prostřednictvím jiných osob 

Není-li v této zadávací dokumentaci výslovně uvedeno jinak, může dodavatel prokázat určitou 

část technické kvalifikace požadované Zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v 

takovém případě povinen Zadavateli předložit 

a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti jiné osoby podle § 77 odst. 1 ZZVZ (výpis 

z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence), 

b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby, 
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c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ jinou osobou; a 

d) písemný závazek jiné osoby (případně i ve formě smlouvy s dodavatelem) k poskytnutí 

plnění určeného k plnění Veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude 

dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění Veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v 

jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele. 

Bližší podmínky prokazování kvalifikace či profesní způsobilosti prostřednictvím třetích osob se 

analogicky řídí § 83 ZZVZ. 

5.5.5. Společné prokazování kvalifikace 

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost 

podle § 77 odst. 1 ZZVZ každý dodavatel samostatně. 

Zadavatel vyžaduje, aby odpovědnost nesli všichni dodavatelé podávající společnou nabídku 

společně a nerozdílně; v takovém případě dodavatelé v nabídce předloží písemný závazek o 

společné a nerozdílné odpovědnosti (případně i ve formě smlouvy) v souvislosti se zadávanou 

Veřejnou zakázkou. 

5.5.6. Další způsoby prokázání způsobilosti a kvalifikace 

Zadavatel připouští prokázání splnění kvalifikace i prostřednictvím jiných dokladů, které pro tyto 

účely připouští ZZVZ, zejména výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů a výpisem 

ze systému certifikovaných dodavatelů.  

6. OBCHODNÍ PODMÍNKY, VČETNĚ PLATEBNÍCH PODMÍNEK 

Obchodní a platební podmínky plnění Veřejné zakázky jsou vymezeny v závazném návrhu 

Smlouvy, která tvoří přílohu č. 2 této zadávací dokumentace. 

Účastník ve své nabídce předloží řádně doplněný a podepsaný návrh Smlouvy. Vzorové znění 

Smlouvy nesmí účastník měnit, doplňovat ani jinak upravovat. Účastník doplní pouze 

požadované údaje, které jsou ve Smlouvě pro tento účel označeny.  

Údaje doplněné účastníkem do návrhu Smlouvy musí být doplněny v souladu s nabídkou 

účastníka. Účastník je rovněž oprávněn upravit identifikaci osoby dodavatele, a to pro případ, že 

by předepsané znění neodpovídalo jeho právní formě, nebo v případě, že podává společnou 

nabídku.  

K doplněnému a řádně podepsanému návrhu Smlouvy účastníci přiloží veškeré její přílohy, na 

které Smlouva odkazuje.  

Zadavatel požaduje, aby účastník jako přílohu č. 1 Smlouvy předložil přílohu č. 1 této zadávací 

dokumentace, do které na k tomu určeném místě doplnil, jakým konkrétním způsobem 

účastníkem nabízené plnění naplňuje minimální požadavky zadavatele. 

V případě, že za účastníka podepisuje Smlouvu zmocněnec na základě plné moci nebo jiná osoba 

na základě pověření, musí být součástí nabídky rovněž řádná plná moc či pověření opravňující 
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tuto osobu k jednání za účastníka. Tato plná moc musí být podepsána kvalifikovaným 

elektronickým podpisem osoby oprávněné jednat za účastníka. 

7. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 

Účastník v rámci své nabídky zpracuje zvlášť nabídkovou cenu dodávky přístroje, kterým je 

Autokláv pro katalytické testy se všemi součástmi a příslušenstvím, jak je vymezena v článku 

VII. odst. 1 Smlouvy (dále jen „Nabídková cena dodávky“) a zvlášť nabídkovou cenu za 

poskytování mimozáručního servisu dodaného přístroje, jak je vymezena v článku VII. odst. 3 

Smlouvy (dále jen „Nabídková cena servisní činnosti“). 

7.1. Nabídková cena dodávky 

Na základě vymezení předmětu Veřejné zakázky a technických podmínek obsažených v této 

zadávací dokumentaci a v jejích přílohách účastník ve své nabídce stanoví Nabídkovou cenu 

dodávky. Dodavatel zpracuje zvlášť nabídkovou cenu za dodávku přístroje, kterým je Autokláv 

pro katalytické testy a související plnění a zvlášť nabídkovou cenu mimozáručního servisu. 

Nabídková cena bude uvedena v české měně (CZK).  

Účastník stanoví celkovou nabídkovou cenu za dodání a instalaci přístroje, kterým je Autokláv 

pro katalytické testy a související školení a další plnění tak, že jí vyplní do článku VII. odst. 1 

Smlouvy.  

Nabídková cena dodávky bude zahrnovat veškeré náklady dodavatele spojené s plněním 

předmětu Veřejné zakázky.  

7.2. Nabídková cena servisní činnosti 

Účastník ve své nabídce stanoví jednotnou hodinovou sazbu za poskytování mimozáručního 

servisu definovaného v článku I. odst. 3 Smlouvy, a to doplněním nabídkové ceny za 1 hodinu 

servisního zásahu do článku VII. odst. 3 Smlouvy. Nabídková cena bude uvedena v české měně 

(CZK).  

Nabídková cena servisní činnosti bez DPH musí zahrnovat veškeré náklady, které v souvislosti se 

zásahem účastníka vzniknou (včetně nákladů na dopravu na místo servisního zásahu, práci osob 

v jakékoli pozici). Dodavatel je oprávněn účtovat odměnu za servisní zásah až od okamžiku, kdy 

se servisní technik dostaví na místo provádění servisního zásahu.  

Nabídková cena servisní činnosti bez DPH pokrývá všechny smluvní závazky a všechny záležitosti 

a věci nezbytné k řádnému poskytnutí služeb servisní činnosti podle Smlouvy. Nabídkovou cenu 

servisní činnosti s DPH lze navýšit pouze v souvislosti se změnou právních předpisů týkajících se 

výše DPH, a to nejvýše o částku odpovídající této legislativní změně. 

Nabídková cena servisní činnosti nezahrnuje pouze náklady na pořízení případných náhradních 

či doplňkových dílů nezbytných pro vyřízení servisního zásahu. 
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7.3. Další podmínky zpracování nabídkové ceny 

Cenová nabídka bude obsahovat veškeré dodávky, práce, úkony, školení, služby a všechny 

ostatní činnosti nezbytné k řádnému a bezvadnému plnění předmětu Smlouvy tak, aby byl 

realizován v souladu s platnými zákony, normami, vyhláškami a předpisy v platném znění, jakož 

i s technickou specifikací uvedenou v této zadávací dokumentaci, resp. jejích přílohách. 

Zadavatel nebude respektovat inflační nárůst ceny, inflační doložka není sjednána. Nabídková 

cena již obsahuje vývoj cen v daném oboru, rovněž obsahuje i vývoj kurzů měny, ve které je 

hrazeno plnění Veřejné zakázky, k ostatním měnám. Cena je konečná. 

8. HODNOCENÍ NABÍDEK 

Zadavatel bude analogicky k § 114 odst. 1 ZZVZ hodnotit nejnižší nabídkovou cenu podle 

následujících dílčích hodnotících kritérií: 

  Dílčí hodnoticí kritérium Váha 

1. Nabídková cena dodávky bez DPH 90 % 

2. Nabídková cena servisní činnosti bez DPH 10 % 

 

8.1. Dílčí hodnotící kritérium č. 1 - Nabídková cena dodávky bez DPH 

Předmětem tohoto dílčího hodnotícího kritéria je Nabídková cena dodávky bez DPH zpracovaná 

v souladu s článkem 7.1 této zadávací dokumentace a doplněná účastníkem do článku VII. 

odst. 1 Smlouvy, kterou předložil ve své nabídce.  

Nižší Nabídková cena dodávky bez DPH znamená lepší nabídku. 

Na základě porovnání Nabídkových cen dodávky bez DPH jednotlivých účastníků bude 

účastníkovi s nejnižší Nabídkovou cenou dodávky bez DPH přiděleno 100 bodů, ostatní nabídky 

získají počet bodů odpovídající poměru nejnižší Nabídkové ceny dodávky bez DPH a hodnocené 

Nabídkové ceny dodávky bez DPH násobeného číslem 100, jenž bude zaokrouhlen na dvě 

desetinná místa.   

8.2. Dílčí hodnotící kritérium č. 2 - Nabídková cena servisní činnosti bez DPH 

Předmětem tohoto dílčího hodnotícího kritéria je Nabídková cena servisní činnosti bez DPH, tj. 

hodinová sazba poskytování mimozáručního servisu bez DPH, zpracovaná v souladu s článkem 

7.2. této zadávací dokumentace a doplněná účastníkem do článku VII. odst. 3 Smlouvy, kterou 

předložil ve své nabídce. 

Nižší Nabídková cena servisní činnosti bez DPH znamená lepší nabídku. 

Na základě porovnání Nabídkových cen servisní činnosti bez DPH jednotlivých účastníků bude 

účastníkovi s nejnižší Nabídkovou cenou servisní činnosti bez DPH přiděleno 100 bodů, ostatní 

nabídky získají počet bodů odpovídající poměru nejnižší Nabídkové ceny servisní činnosti bez 



 
 
 
 
 

Str. 12 z 15 

DPH a hodnocené Nabídkové ceny servisní činnosti bez DPH násobeného číslem 100, jenž bude 

zaokrouhlen na dvě desetinná místa. 

8.3. Výsledné hodnocení  

Získané body v příslušném dílčím hodnotícím kritériu budou následně vynásobeny stupněm 

významu (váhou) a zaokrouhleny na dvě desetinná místa. Součet takto upraveného počtu bodů 

za obě dílčí kritéria určuje pořadí účastníka v celkovém hodnocení nabídky. Vítězným 

účastníkem se stane ten, který takto získá největší počet bodů. 

9. NABÍDKY 

9.1. Lhůta pro podání nabídek 

Účastnici jsou povinni podávat své nabídky ve lhůtě pro podání nabídek. Zadavatel stanovuje 

následující lhůtu pro podání nabídek: 

7. 9. 2020 do 10:00 hod. 

9.2. Jazyk nabídky 

Zadavatel stanovuje, že nabídka musí být podána v českém nebo anglickém jazyce, a to vyjma 

dokladů k prokázání kvalifikace, které mohou být předloženy i ve slovenském jazyce a v případě 

dokladů o vzdělání i v latinském jazyce. V případě, že účastník ve své nabídce předloží 

dokumenty v jiném jazyce, je povinen přiložit zároveň jejich překlad do českého jazyka či 

anglického jazyka. V případě pochybností je Zadavatel oprávněn požadovat předložení úředně 

ověřeného překladu.  

9.3. Jednací jazyk 

Jednacím jazykem tohoto zadávacího řízení je jazyk český a jazyk anglický. Veškeré dokumenty 
vyhotovované zadavatelem v tomto řízení, budou vyhotovovány v českém i v anglickém jazyce. 
Dodavatelé jsou v rámci tohoto zadávacího řízení oprávněni se zadavatelem komunikovat 
v českém či anglickém jazyce.  Tím není dotčen článek 9.2. zadávací dokumentace. 
 

9.4. Varianty nabídek 

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek. 

9.5. Způsob podání nabídky 

Nabídky na Veřejnou zakázku mohou být podány výhradně v listinné podobě. Místo pro podání 
nabídek: 

Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s.,  

Areál Chempark,  

436 70  Litvínov – Záluží 1 
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Nabídku je možné podávat osobně, v pracovních dnech od 8:00 do 13:00, v poslední den lhůty 
pro podání nabídek od 8:00 do 10:00 hodin. V případě doručení jiným způsobem musí být 
Zadavateli nabídka doručena nejpozději v poslední den lhůty pro podání nabídek do 
10:00 hodin. 

Rozhodující pro doručení nabídky je vždy okamžik převzetí nabídky Zadavatelem. V případě 
doručení nabídky poštou či jiným obdobným způsobem je rozhodující okamžik doručení nabídky 
Zadavateli, nikoliv např. datum předání nabídky poštovní službě.  

Za včasné podání nabídky odpovídá účastník.  

9.6. Otevírání nabídek 

Otevírání obálek s nabídkami proběhne bezprostředně po uplynutí lhůty pro podání nabídek 

v sídle Zadavatele, a to neveřejně bez účasti dodavatelů. Zadavatel na žádost poskytne 

dodavatelům protokol o otevírání nabídek. 

9.7. Obálka s nabídkou účastníka 

Dodavatel podá nabídku v neprůhledné uzavřené neporušené obálce či jiném neprůhledném 
uzavřeném neporušeném obalu s výrazným označením: „Autokláv pro katalytické testy“, 
názvem účastníka a adresou účastníka pro doručování a označením ,,NABÍDKA – NEOTVÍRAT“. 
Obálka či jiný obal bude odpovídajícím způsobem zajištěn proti manipulaci (spoje obálky 
Zadavatel doporučuje přelepit a orazítkovat či jinak označit identifikačními údaji účastníka) 

Pro rychlejší a plynulejší průběh zadávacího řízení si Zadavatel dovoluje požádat účastníky, aby 
nabídku předložili vedle originálu rovněž v jedné tištěné kopii a v elektronické verzi na nosiči  
CD-ROM či jiném obdobném datovém nosiči.  

Obsahem datového nosiče by měla být kompletně zpracovaná nabídky účastníka včetně všech 
příloh v elektronické podobě. Podepisované dokumenty jako jejich scan, tj. až po jejich podpisu 
oprávněnou osobou. Zároveň elektronická kopie Smlouvy z nabídky ve formátu .doc(x). Datový 
nosič by měl být zabezpečen proti přepsání. 

 

9.8. Obsah nabídky 

Nabídka musí obsahovat všechny Zadavatelem či zákonem vyžadované náležitosti, přičemž 

Zadavatel doporučuje následující členění nabídky: 

 úvodní krycí list s identifikačními údaji o dodavateli, názvem zadávacího řízení – 

Zadavatel doporučuje využít přílohu č. 3 této zadávací dokumentace. Krycí list bude 

řádně vyplněn a podepsán; 

 obsah nabídky s uvedením čísel stránek u jednotlivých oddílů (kapitol); 

 návrh Smlouvy řádně doplněný a podepsaný, a to včetně všech požadovaných příloh, 

zejména doplněné přílohy č. 1 a přílohy č. 3; 

 doklady a dokumenty k prokázání splnění způsobilosti / kvalifikace; 
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 doklady k poddodavatelům, kterými účastník prokazuje splnění části kvalifikace. Jestliže 

účastník prokazuje splnění části kvalifikačních předpokladů prostřednictvím 

poddodavatele/ů, předloží v nabídce rovněž doklady ve smyslu 5.5.4. této zadávací 

dokumentace; 

 údaje o poddodávkách, které účastník předkládá pouze v případě, že hodlá svěřit 

některé části plnění poddodavateli. V seznamu budou specifikovány části plnění Veřejné 

zakázky, které má účastník v úmyslu svěřit konkrétním poddodavatelům. Doklad musí 

obsahovat identifikační údaje všech poddodavatelů a věcné vymezení plnění 

poddodavatele. Tento dokument učiní účastník přílohou č. 3 Smlouvy. 

 

9.9. Omezení při podání nabídek 

Každý účastník je oprávněn podat pouze jednu nabídku. 

Na zpracování nabídky se nesmí podílet žádný zaměstnanec Zadavatele. 

V případě porušení těchto zásad Zadavatel vyřadí všechny nabídky podané tímto způsobem 
a následně vyloučí účastníka z řízení. 

 

10. KOMUNIKACE MEZI ZADAVATELEM A DODAVATELI 

Komunikace mezi Zadavatelem a dodavateli v zadávacím řízení probíhá písemně, a to zásadně 

elektronickými prostředky. Výjimku tvoří nabídka, kterou dodavatelé podávají výhradně 

v listinné podobě. 

Zadavatel požaduje, aby účastník ve své nabídce, nejlépe na krycím listu nabídky (příloha č. 3 

této zadávací dokumentace), uvedl kontaktní osobu ve věci podání nabídky včetně 

elektronického kontaktu (e-mail, popř. datová schránka) pro budoucí komunikaci v rámci 

zadávacího řízení.  

Veškeré písemnosti v rámci zadávacího řízení budou Zadavatelem odesílány prostřednictvím 

elektronických kontaktů uvedených v nabídkách dodavatelů, popř. do datových schránek. 

11. VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

Dodavatel je oprávněn požadovat dle § 98 ZZVZ po Zadavateli vysvětlení zadávací dokumentace 

pouze písemnou formou, a to elektronicky. Elektronická žádost musí být Zadavateli doručena 

nejpozději 4 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek zasláním  

a) do datové schránky Zadavatele; nebo 

b) e-mailem na adresu ivana.cechova@unicre.cz a zároveň na ladislav.kurdlicka@unicre.cz.  

Změnu, doplnění nebo vysvětlení zadávací dokumentace uveřejní Zadavatel nejpozději 

do 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti dodavatele. Vysvětlení zadávací dokumentace 

mailto:ivana.cechova@unicre.cz
mailto:ladislav.kurdlicka@unicre.cz
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včetně přesného znění požadavku bude uveřejněno stejným způsobem, jakým Zadavatel 

uveřejnil tuto zadávací dokumentaci. 

12. OSTATNÍ PODMÍNKY A PRÁVA ZADAVATELE 

12.1. Ostatní podmínky 

Zadavatel má právo nevracet dodavatelům podané nabídky a neposkytovat náhradu nákladů, 

které dodavatel vynaloží na účast v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku. 

Zadavatel má právo ověřit skutečnosti deklarované dodavatelem v nabídce. 

12.2. Uveřejnění Smlouvy 

Dodavatel, s nímž bude uzavřena Smlouva, bere na vědomí, že Smlouva, včetně všech jejích 

případných dodatků, bude zveřejněna na profilu Zadavatele. Informace dodavatelem označené 

dle § 218 odst. 1 ZZVZ, při respektování § 218 odst. 2 písm. b) ZZVZ, tomuto bodu nepodléhají. 

Takové údaje dodavatel jednoznačně označí již v nabídce. 

13. PŘÍLOHY 

Nedílnou součástí této zadávací dokumentace jsou níže uvedené přílohy: 

 příloha č. 1 – Technická specifikace Veřejné zakázky; 

 příloha č. 2 - Závazný návrh Smlouvy; 

 příloha č. 3 - Vzor krycího listu; 

 příloha č. 4 - Podmínky vstupu a pohybu v Chemparku Záluží; 

 příloha č. 5 – Vzor čestného prohlášení; 

 příloha č. 6 - Prohlášení k technickým kvalifikačním předpokladům; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------                      ---------------------------------------- 

Ing. Jiří Hájek, MBA     Ing. Josef Šimek, Ph.D. 

předseda představenstva                 místopředseda představenstva 
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