
  

 
 
 
 

1/7 

 

BIOTECHNOLOGICKÉ A BIOMEDICÍNSKÉ CENTRUM  
AKADEMIE VĚD A UNIVERZITY KARLOVY  
VE VESTCI 
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e-mail: biocev@biocev.eu  |  web: www.biocev.eu 

VÝZVA  

 

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

 

Vás  v y z ý v á   

 

k podání nabídky 

 

v rámci realizace veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky 

 

 s názvem 

 

„ANALYTICKÝ SOFTWARE PRO POKROČILOU ANALÝZU HISTOLOGICKÝCH PREPARÁTŮ“ 

 

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 není zadavatel 
v takovém případě povinen dodržet postupy stanovené zákonem, avšak je povinen dodržet zásady 
stanovené § 6 zákona a zásady stanovené přílohou č. 2 Příručky pro žadatele - Pravidla pro výběr 
dodavatelů v rámci OP VaVpI. 

 

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. 

 

 
(sdružení zadavatelů dále jen jako „zadavatel“) 

Adresa sídla útvaru BIOCEV: 
budova CityPoint 
Hvězdova 1689/2a 
140 62 Praha 4 – Pankrác 

 
2. Předmět veřejné zakázky: 

Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí licence k užívání analytického softwaru pro pokročilou analýzu 
histologických preparátů. 

mailto:biocev@biocev.eu
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Předmět veřejné zakázky je přesně specifikován v příloze č. 1 návrhu smlouvy – Technická specifikace. 

 

3. Doba a místo plnění veřejné zakázky: 

Zadavatel předpokládá zahájení plnění předmětu veřejné zakázky ve 3. čtvrtletí roku 2015 . 

Vybraný uchazeč je povinen plnit předmět veřejné zakázky ve lhůtě 6 týdnů ode dne uzavření smlouvy. 

Místem plnění veřejné zakázky je nová budoucí budova centra BIOCEV ve Vestci u Prahy, Průmyslová ulice, 
K 294/1, PSČ 252 42. 

 

4. Druh veřejné zakázky: 

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky. 

 

5. Lhůta a místo pro podání nabídek: 

Lhůta pro podání nabídek a zároveň datum pro otevírání nabídek: 

Nabídky je možné podávat do 15. 9. 2015 do 9:45 

Nabídky doručené po tomto termínu budou z výběrového řízení vyřazeny. 

Místo pro podání a otevírání obálek s nabídkami:  

Nabídky je možné podávat osobně na recepci na adrese ÚMG AV ČR, v. v. i., útvar BIOCEV, budova 
CityPoint, Hvězdova 1689/2a, 140 62 Praha 4 – Pankrác v pracovních dnech pondělí – pátek od 9:00 hod. 
do 15:00 hod. 

Uchazeči mohou podat nabídku rovněž doporučení poštou na shora uvedenou adresu, a to tak, aby byla do 
konce lhůty pro podání nabídek doručena. Zadavatel doporučuje uchazečům preferovat osobní podání 
nabídky. Nabídky mohou být podávány pouze písemně, a to v listinné podobě, v řádně uzavřené obálce 
označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“.  

Součástí nabídky bude návrh smlouvy podepsaný uchazečem.  

 

6. Kontaktní osoba zadavatele: 

Jméno: Ing. Martin Polák  
Tel:  +420 226 201 520 
E-mail:  martin.polak@img.cas.cz 
 

7. Zadávací lhůta: 

Uchazeč je vázán svou nabídkou po dobu 5 měsíců od podání nabídky. 

 

8. Kvalifikační předpoklady a způsob jejich prokázání:  

Uchazeč je povinen prokázat splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů:  

mailto:biocev@biocev.eu
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 uchazeč splní základní kvalifikační předpoklady uvedené v Příloze č. 1 této výzvy čestným 
prohlášením, jehož vzor tvoří Přílohu č. 1 této výzvy;  

 uchazeč splní profesní kvalifikační předpoklady výpisem z obchodního rejstříku, pokud je v něm 
zapsán, či výpisem z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán; a 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 o předložení originálů dokladů před uzavřením 
smlouvy od vybraného uchazeče. 

 

9. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky v Kč bez DPH:  
 
Předpokládaná hodnota zakázky činí 920.000,- Kč bez DPH. 

 

10. Způsob zpracování nabídkové ceny a nabídky:  

Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny: 

Nabídková cena musí být v nabídce uvedena v české měně v členění: cena bez DPH / výše DPH / cena vč. 
DPH. Nabídková cena musí být stanovena jako cena pevná, nezávislá na změně podmínek v průběhu plnění 
zakázky. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádnému splnění předmětu zakázky. 
Nabídková cena musí být stanovena i s přihlédnutím k vývoji cen v daném oboru včetně vývoje kurzu české 
měny k zahraničním měnám až do doby splnění předmětu zakázky a musí být stanovena jako cena nejvýše 
přípustná a nepřekročitelná. 

Nabídková cena představuje cenu za celý požadovaný předmět veřejné zakázky. 

Požadavky na způsob zpracování nabídky: 

Nabídka musí být zpracována v českém nebo anglickém jazyce. Nabídka bude obsahovat: 

- popis navrhovaného řešení; 
- cenovou nabídku uchazeče; 
- návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče; 
- doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů dle bodu 8 této výzvy; 
- a další doklady požadované zadavatelem dle této výzvy (viz bod 14 a 15 této výzvy). 

Nabídku podá uchazeč písemně jako celek, a to v jednom originále. Jednotlivé listy nabídky musí: 

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

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

 
Zadavatel doporučuje níže uvedené řazení listinné verze nabídky a dokladů k prokázání splnění 
kvalifikace uchazeče: 

- identifikační údaje o uchazeči, 
- obsah svazku, 

mailto:biocev@biocev.eu
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- smlouva ve smyslu ust. § 51 odst. 6 zákona, je-li tato smlouva uzavřena, 
- subdodavatelská smlouva, je-li uzavřena, 
- doklady k prokázání kvalifikace, 
- návrh licenční smlouvy (příloha č. 2 výzvy k podání nabídky), 
- přílohy návrhu licenční smlouvy (příloha č. 1 – Technická specifikace, příloha č. 2 – Dokumentace 

k plnění, č. 3 – Seznam subdodavatelů (příp. prohlášení objednatele, že provede předmět této 
smlouvy bez subdodavatelů), 

- ostatní doklady vztahující se k nabídce, 
- prohlášení o počtu listů. 

 
Nabídku musí uchazeč podat v neprůhledném obalu (obálce), zabezpečeném proti neoprávněné manipulaci 
přelepením, označeném názvem této veřejné zakázky, s adresou uchazeče a s nápisem NEOTVÍRAT, 
opatřeném na uzavření razítkem a současně podpisem uchazeče, je-li fyzickou osobou, nebo podpisem 
statutárního orgánu, je-li právnickou osobou, 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.  

Zadavatel nevypracoval zadávací dokumentaci, neboť veškeré informace, podmínky a požadavky 
zadavatele nezbytné pro zpracování a podání nabídky jsou uvedeny v této výzvě. 

Dodavatel bere na vědomí, že zadavatel je povinen dodržet požadavky na povinnou publicitu v rámci 
programů strukturálních fondů stanovené v čl. 9 nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 a v Pravidlech pro 
publicitu v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (dále jen „OP VaVpI“), a to ve všech 
relevantních dokumentech týkajících se řízení. 

Dodavatel bere na vědomí, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v 
platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 
 
11. Variantní řešení:  

Zadavatel nepřipouští různé varianty nabídky. 

 
12. Způsob hodnocení nabídek: 

Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena. 

Uchazeči stanoví celkovou nabídkovou cenu za celý předmět veřejné zakázky, a to absolutní částkou 

v českých korunách. 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 být uvedena v členění: cena bez DPH, sazba DPH v % a její celková výše, cena 
včetně DPH. Uchazeči uvedou nabídkovou cenu v požadovaném členění do návrhu smlouvy. Způsob 
hodnocení: Nabídky budou seřazeny podle výše nabídkové ceny v Kč bez DPH. Jako nejvhodnější bude 
hodnocena nabídka, ve které je uvedena nejnižší nabídková cena. 

Pokud vybraný uchazeč odmítne se zadavatelem smlouvu uzavřít, 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.  

mailto:biocev@biocev.eu
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13. Obchodní a platební podmínky 

Platební podmínky a obchodní podmínky jsou specifikovány v závazném návrhu licenční smlouvy (přílohy  
č. 2 této výzvy k podání nabídky), který bude součástí nabídky předložené uchazečem a uchazeč je bez 
výhrad akceptuje svým podpisem návrhu licenční smlouvy.   
 

14. Dokumentace k plnění 

Uchazeč prokáže tuto obchodní podmínku předložením kompletního podrobného popisu a specifikace 
nabízeného plnění v českém, popř. anglickém jazyce, z něhož musí být patrné dodržení zadavatelem 
požadovaných vlastností a technických parametrů v souladu s přílohou č. 1 – Technická dokumentace 
návrhu smlouvy (případně výhodnější). Uchazeč předloží dokumentaci k plnění jako přílohu č. 2 návrhu 
smlouvy. 

 

15. Požadavek na uvedení subdodavatelů 

Uchazeč je povinen připojit k návrhu smlouvy čestné prohlášení, které musí obsahovat údaj o částech 
veřejné zakázky, které zamýšlí zadat jiným osobám. Zároveň je uchazeč povinen připojit seznam osob 
plnících tyto části s jednoznačnou identifikací.  
Pokud uchazeč nebude subdodavatele využívat, doloží prohlášení, že plnění provede výhradně sám bez 
subdodavatelů. 
 

16. Zrušení výběrového řízení a další oprávnění zadavatele 

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

Přílohy:  

1) Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů 
2) Návrh licenční smlouvy 

 

V Praze dne .......................      

 

….………..…………………………… 

        prof. RNDr. Václav Hořejší, CSc., ředitel 

mailto:biocev@biocev.eu
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Příloha č. 1 

Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů 

 

Dodavatel:  

Sídlo:  

Název veřejné zakázky:  

 

Výše uvedený dodavatel tímto čestně prohlašuje, že splňuje základní kvalifikační předpoklady dle § 53 

odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tj. že je uchazečem: 

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 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,  
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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,  
  
j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a  
  
k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce 
podle zvláštního právního předpisu.  
  
 

Toto čestné prohlášení bylo učiněno: 

Dne, v místě:  

Osobou (osobami):  

Podpisy  
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