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VÝZVA  

Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. 

Vás  v y z ý v á   

k podání nabídky 

v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky 

 s názvem 

„Dodávky kapalného oxidu uhličitého“ 

Prohlášení zadavatele: 

Zadavatel prohlašuje, že tato veřejná zakázka na dodávky je dle výše její předpokládané hodnoty 
zadavatelem určena jako zakázka malého rozsahu dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), přičemž ve smyslu § 18 odst. 5 zákona zadavatel v takovém 
případě není povinen dodržet postupy stanovené zákonem, avšak je povinen dodržet zásady stanovené 
v ust. § 6 zákona. 

Výsledkem tohoto výběrového řízení bude uzavření rámcové smlouvy, jejíž předmět je vymezen v čl. 2 této 
výzvy. 

 

1. Identifikační údaje zadavatele: 

Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. 
sídlo:  Vídeňská 1083, Praha 4, 142 20 
IČO:  68378050  
DIČ: CZ68378050  
zastoupený: prof. RNDr. Václavem Hořejším, CSc., ředitelem 

a 

Univerzita Karlova 

sídlo:   Ovocný trh 560/5, Praha 1, 116 36 

IČO:   00216208 

DIČ:   CZ00216208 

Zastoupená: prof. MUDr. Tomášem Zimou, DrSc., MBA, rektorem 

 

Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i., a Univerzita Karlova v Praze uzavřely dne 26. 3. 2012 
smlouvu o sdružení veřejných zadavatelů ve smyslu § 2 odst. 9 zákona a podle § 269 odst. 2 zákona 
č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších dodatků. Tato veřejná zakázka je zadávána 
tímto sdružením zadavatelů, přičemž za toto sdružení je ve smyslu shora specifikované smlouvy 
oprávněn jednat Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. 

Osobou oprávněnou zastupovat Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. je prof. RNDr. Václav Hořejší, 
CSc., ředitel. 

(sdružení zadavatelů dále jen jako „zadavatel“) 
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Adresa sídla centra BIOCEV: 
Biotechnologické a biomedicínské centrum AV ČR a UK ve Vestci u Prahy 
Průmyslová 595, 252 50 Vestec, Česká republika  

 
 

2. Předmět veřejné zakázky: 

Předmětem veřejné zakázky, resp. předmětem uzavírané rámcové smlouvy, jsou dodávky kapalného oxidu 
uhličitého, za splnění níže uvedených požadavků: 

Médium: Kapalný oxid uhličitý o čistotě 3.0. 

Zásobník (ve vlastnictví zadavatele – tzn. zásobník není předmětem této veřejné zakázky): 7m3. 

Pracovní tlak: 25 bar. 

Koncovka: příruba DN40/PN40, DIN 2635 - na tuto přírubu si dodavatel namontuje vlastní koncovku. 

Přibližná spotřeba: 4 000 kg kapalného oxidu uhličitého za měsíc. 

Elektrická přípojka pro čerpadlo autocisterny dodavatele je připravena zadavatelem. 

Telemetrii dodá dodavatel (na základě údajů z telemetrie bude dodavatel automaticky doplňovat zásobník, 
více viz rámcová smlouva). 

 

CPV kód: 24112100-3 Oxid uhličitý 

 

3. Druh veřejné zakázky: 

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky. 

 

4. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:  
 
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 350.000,- Kč bez DPH. 
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je zadavatelem stanovena jako maximální a nejvýše přípustná 
nabídková cena, přičemž zadavatel si vyhrazuje právo vyřadit nabídku uchazeče, v níž uchazeč nabídne 
cenu vyšší. 

 

5. Doba a místo plnění veřejné zakázky: 

Zadavatel předpokládá zahájení plnění předmětu veřejné zakázky ve 3. čtvrtletí roku 2016, přičemž 
zadavatel předem písemně vyzve vybraného uchazeče k zahájení plnění. Rámcová smlouva nezakládá 
povinnost zadavatele objednat jakékoliv závazné množství kapalného oxidu uhličitého. 

Místem plnění zakázky je nová budova centra BIOCEV ve Vestci u Prahy, Průmyslová ulice 595, 252 50 
Vestec. 
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6. Kvalifikační předpoklady a způsob jejich prokázání:  

Uchazeč je povinen prokázat splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů:  

 

 uchazeč prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů čestným prohlášením, jehož vzor 
tvoří přílohu č. 1 této výzvy;  

 uchazeč prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů 1) výpisem z obchodního 
rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisem z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán; a 2) 
dokladem o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím 
předmětu veřejné zakázky, zejména dokladem prokazujícím příslušné živnostenské oprávnění či 
licenci. 

 

Tyto doklady mohou být předloženy v prostých kopiích, přičemž čestné prohlášení o splnění základních 
kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 
kalendářních dnů. Zadavatel si vyhrazuje právo požádat vybraného uchazeče o předložení originálů dokladů 
před uzavřením rámcové smlouvy, konkrétně pak dokladů prokazujících splnění základních kvalifikačních 
předpokladů, jež jsou uvedeny v ust. § 53 odst. 3 zákona, a dále dokladů prokazujících splnění profesních 
kvalifikačních předpokladů podle ust. § 54 písm. a) a b) zákona. Nepředložení těchto dokladů, resp. 
nesplnění této povinnosti ze strany vybraného uchazeče, se považuje za neposkytnutí součinnosti k 
uzavření smlouvy.  

 

7. Způsob zpracování nabídkové ceny a nabídky:  

Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny: 

Nabídková cena musí být stanovena jako nejvýše přípustná. Nabídková cena může být změněna pouze z 
důvodu změny zákonné procentní sazby DPH, a to ode dne účinnosti takové změny. Nabídková cena musí 
obsahovat veškeré náklady nutné k řádnému splnění předmětu veřejné zakázky. 

 

Celkovou nabídkovou cenu uchazeči v nabídce stanoví podle níže uvedené tabulky. Celkovou nabídkovou 
cenu v Kč bez DPH jsou uchazeči povinni rovněž doplnit do ust. čl. III. odst. 4 návrhu smlouvy a zároveň do 
ust. čl. VIII. odst. 2 návrhu smlouvy 

 

Jednotková 

nabídková cena za 

dodávku 1 kg 

kapalného oxidu 

uhličitého v Kč bez 

DPH 

Oceňované množství 

kapalného oxidu uhličitého 

v kg  

 

Celková nabídková cena za 

dodávku kapalného oxidu uhličitého 

v Kč bez DPH 

Předpoklad 

odběru v období 

od 1. 9. 2016 do 

31. 12. 2016 

 16 700 
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Předpoklad 

odběru v období 

od 1. 1. 2017 do 

31. 12. 2017 

 50 000 

  

Celková nabídková cena v Kč bez DPH (součet hodnot 

v posledním sloupci): 

  

 

Jednotkovou nabídkovou cenu uchazeči zároveň doplní do ust. čl. IV. odst. 1 návrhu smlouvy v členění: 
jednotková nabídková cena bez DPH / sazba DPH v % a její celková výše / jednotková nabídková cena 
včetně DPH.  

 

Požadavky na způsob zpracování nabídky: 

Nabídka musí být zpracována výhradně písemně v českém jazyce.  

Nabídka musí obsahovat následující identifikační údaje uchazeče: 

Obchodní firma  

Právní forma (a.s., s.r.o., apod.) 

IČO 

DIČ 

Sídlo (adresa) 

Statutární orgán - jména a příjmení členů 

Kontaktní telefon 

Kontaktní e-mailová adresa 

Bankovní spojení/č. účtu 

 

Nabídka musí obsahovat: 

- popis nabízeného plnění; 
- cenovou nabídku uchazeče; 
- návrh smlouvy originálně podepsaný osobou oprávněnou jednat za uchazeče (nevyplývá-li takové 

oprávnění z obchodního rejstříku či z jiné obdobné evidence, musí být součástí nabídky i originál 
nebo úředně ověřená kopie zmocnění této osoby); 

- doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů dle čl. 6 této výzvy; 
- další doklady požadované zadavatelem v této výzvě. 

Nabídku podá uchazeč písemně jako celek, a to v jednom originále.  

Návrh smlouvy musí být zpracován výhradně s pomocí vzoru v příloze č. 2 této výzvy. Vzor smlouvy nesmí 
být uchazeči měněn. Uchazeči vyplní vzor smlouvy ve žlutě označených místech – v čl. III. odst. 4 a v čl. VIII. 
odst. 2 vzoru smlouvy uchazeči vyplní celkovou nabídkovou cenu v Kč bez DPH (tj. celkovou nabídkovou 
cenu v Kč bez DPH stanovenou postupem uvedeným v tabulce v čl. 7 této výzvy v jejím posledním řádku), 
dále v ust. čl. IV. odst. 1 vzoru smlouvy uchazeč doplní jednotkovou nabídkovou cenu v zadavatelem 
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požadovaném členění a v ust. čl. IX. odst. 1 vzoru smlouvy doplní uchazeč kontaktní údaje osoby oprávněné 
jednat za dodavatele ve všech věcech, které se týkají realizace smlouvy či jednotlivých objednávek.  

Ostatní listy nabídky budou: 

- spolu pevně spojeny,  
- zabezpečeny proti neoprávněné manipulaci (např. proražením jednotlivých listů a jejich spojením 

tkanicí s pečetí),  
- očíslované nepřerušenou vzestupnou číselnou řadou.  

Nabídku uchazeč podá v neprůhledném obalu (obálce), zabezpečeném proti neoprávněné manipulaci 
přelepením na uzavření, označeném názvem této veřejné zakázky, s adresou uchazeče a s nápisem 
NEOTEVÍRAT, a to maximálně do konce lhůty pro podání nabídek. 

V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy s vybraným 
uchazečem, je příslušný uchazeč povinen o této změně zadavatele bezodkladně písemně informovat.  

 
8. Variantní řešení:  
Zadavatel nepřipouští různé varianty nabídky. 
 
9. Požadavek na uvedení subdodavatelů: 

Pokud uchazeč bude plnit některé části veřejné zakázky prostřednictvím subdodavatelů, předloží jako 
přílohu č. 2 návrhu smlouvy čestné prohlášení, které bude obsahovat specifikaci takových částí veřejné 
zakázky a identifikační údaje subdodavatelů. 
Pokud uchazeč nebude plnit žádnou část veřejné zakázky prostřednictvím subdodavatelů, předloží jako 
přílohu č. 2 návrhu smlouvy čestné prohlášení, že veřejnou zakázku bude plnit výhradně sám bez 
subdodavatelů. 
 
10. Povinnost součinnosti při výkonu finanční kontroly: 
 
Uchazeč bere na vědomí, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 
 
11. Obchodní a platební podmínky: 

Podrobné obchodní a platební podmínky zadavatele jsou uvedeny ve vzoru smlouvy v příloze č. 2 této 
výzvy. 

 
12. Lhůta a místo pro podání nabídek: 

Lhůta pro podání nabídek: 

Nabídky je možné podávat do 15. 9. 2016 do 10:00 hod. 

Nabídky doručené po tomto termínu budou z výběrového řízení vyřazeny. 

Místo pro podání nabídek:  

Nabídky je možné doručit poštou na adresu sídla centra BIOCEV - Centrum BIOCEV, Průmyslová 595, 252 

50 Vestec, Česká republika, nebo je podávat osobně na recepci hlavní budovy v areálu BIOCEV 
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v pracovních dnech (pondělí – pátek) od 9:00 hod. do 15:00 hod (kromě posledního dne lhůty, kdy je možné 

podat nabídky pouze do 10:00 hodin). 

Nabídky mohou být podávány pouze písemně, a to v listinné podobě, v řádně uzavřené obálce označené 
názvem veřejné zakázky, s adresou uchazeče a s nápisem NEOTEVÍRAT (více viz čl. 7 této výzvy). 

 

13. Otevírání obálek s nabídkami: 

Otevírání obálek s nabídkami provede hodnotící komise ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek na 
stejné adrese místa pro podání nabídek. 

Hodnotící komise otevře obálky s nabídkami a zkontroluje, zda:  

a) je nabídka zpracovaná v požadovaném jazyku, 

b) je návrh smlouvy podepsán osobou oprávněnou jednat za uchazeče. 

Pokud budou uchazeči přítomni při otevírání obálek, hodnotící komise jim sdělí informaci o tom, zda nabídky 
splňují výše uvedené požadavky. 

 
14. Posouzení splnění kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek: 

Posouzení splnění kvalifikace a posouzení a hodnocení nabídek provede hodnotící komise jmenovaná 

zadavatelem v souladu s požadavky této výzvy k podání nabídek.  

Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena. 

Způsob hodnocení: Nabídky budou seřazeny podle výše celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH (tj. 
podle ceny stanovené postupem uvedeným v posledním řádku tabulky v čl. 7 této výzvy a uvedené 
uchazečem v čl. III. odst. 4 a v čl VIII. odst. 2 návrhu smlouvy). Jako nejvhodnější bude hodnocena 
nabídka, ve které je uvedena nejnižší celková nabídková cena bez DPH. V případě, že mezi podanými 
nabídkami bude více nabídek se stejnou nabídkovou cenou, budou v rámci pořadí nabídek seřazeny dle 
doby doručení nabídky zadavateli dle čl. 12 této výzvy. Nabídky s dřívější dobou doručení nabídky budou 
v rámci hodnocení v pořadí nabídek řazeny před nabídky se stejnou nabídkovou cenou, ale pozdějším 
datem doručení. 

Pokud vybraný uchazeč odmítne se zadavatelem uzavřít smlouvu, popř. nebude akceptovat obchodní či 

platební podmínky smlouvy, popř. nebude součinný k uzavření smlouvy, je zadavatel oprávněn oslovit 

uchazeče, který se umístil jako druhý v pořadí. Nebude-li možné z výše uvedených důvodů uzavřít smlouvu 

ani s tímto uchazečem, je zadavatel oprávněn oslovit uchazeče, který se umístil jako třetí v pořadí.  

 
15. Poskytování dodatečných informací k zadávacím podmínkám: 

Veškeré dotazy k zadávacím podmínkám je uchazeč povinen doručit v písemné podobě na adresu sídla 

centra BIOCEV: Biotechnologické a biomedicínské centrum AV ČR a UK ve Vestci u Prahy, Průmyslová 

595, 252 50 Vestec, Česká republika k rukám Ing. Martin Poláka nebo elektronicky na e-mail kontaktní 

osoby martin.polak@biocev.eu.  

Dotazy k zadávacím podmínkám je možné podávat nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro 

podání nabídek. Zadavatel vždy poskytne dodatečné informace včetně přesného znění žádosti stejným 

způsobem, jakým poskytl zadávací podmínky, a to nejpozději do 2 pracovních dnů po obdržení žádosti. 
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16.  Zrušení výběrového řízení a další oprávnění zadavatele: 

16.1. Zadavatel si vyhrazuje právo všechny nabídky odmítnout nebo zrušit výběrové řízení bez uvedení 
důvodů a právo na změnu, doplnění nebo upřesnění zadávacích podmínek.  
16.2. Zadavatel je oprávněn před uzavřením smlouvy zrušit výběrové řízení zejména za předpokladu, že 
nastanou skutečnosti, za kterých nelze požadovat, aby ve výběrovém řízení pokračoval. 
16.3. Zadavatel podané nabídky ani jejich části uchazečům nevrací. 
16.4. Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit z výběrového řízení uchazeče, jehož nabídka nesplnila 
zadavatelem stanovené požadavky nebo neobsahovala zadavatelem požadované náležitosti dle této výzvy. 
16.5. Uchazečům v souvislosti se zrušením výběrového řízení nevzniknou žádná práva ani nároky vůči 
zadavateli.  
16.6. Uchazeč nemá právo na náhradu nákladů, které mu vznikly v souvislosti s podáním nabídky.  
16.7. Zadavatel si vyhrazuje právo vyžádat si od uchazeče písemné vysvětlení nebo doplnění nabídky a 
ověřit si informace uvedené v nabídce. 
 
 
 
 

Přílohy:  

1) Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů 
2) Vzor rámcové smlouvy 

 

 

V Praze dne 7. 9. 2016 

 

…………………………………….. 

prof. RNDr. Václav Hořejší, CSc., ředitel 
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