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Odůvodnění veřejné zakázky 
 

sepsané v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky 
zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,  

v platném znění. 
 
Veřejná zakázka  
Název: Mikroskopy II 
Druh veřejné zakázky: dodávky 
Zadávací řízení: otevřené řízení 
Zahájeno dne: úterý, 2. 6. 2015 
Číslo VZ: 515237 
Zadavatel  
Název: Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.  
Sídlo: Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4 
IČ: 68378050 
zastoupený: prof. RNDr. Václavem Hořejším, CSc., ředitelem 
a 
Název: Univerzita Karlova v Praze  
Sídlo: Ovocný trh 3/5, 116 36 Praha 1 
IČ: 00216208 
zastoupený: prof. MUDr. Tomášem Zimou, DrSc., MBA, rektorem 

 
„Vyhláškou“ se v dalším textu míní vyhláška č. 232/2012 Sb. 
 
Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle § 2 vyhlášky 
Veřejný zadavatel popíše změny 
a) v popisu potřeb, které mají být 
splněním veřejné zakázky 
naplněny 
b) v popisu předmětu veřejné 
zakázky 
c) vzájemného vztahu předmětu 
veřejné zakázky a potřeb 
zadavatele 
d) předpokládaný termín splnění 
veřejné zakázky 
 

Provedená změna oproti údajům uvedeným 
v předběžném oznámení dle ustanovení § 1 
Vyhlášky: 
- jedná se o 1. část původní VZ 
“Mikroskopy”, u které došlo za účelem 
rozšíření možného okruhu dodavatelů k 
rozdělení předmětu koupě původně jedné 
části VZ do 5 částí opakované VZ. 
 
- lhůta pro dodání přístrojů u všech čtyř částí 
veřejné zakázky od vyzvání zadavatelem 
byla stanovena do 5 týdnů (v původním 
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Popis rizik souvisejících s plněním veřejné 
zakázky, která zadavatel zohlednil při 
stanovení zadávacích podmínek. Jde zejména 
o rizika nerealizace veřejné zakázky, prodlení 
s plněním veřejné zakázky, snížené kvality 
plnění, vynaložení dalších finančních 
nákladů. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

zadávacím řízení zrušené části 1 veřejné 
zakázky byla lhůta pro dodání přístrojů 
stanoveno do 5/6 týdnů). 
 
 
 
 
1. riziko nerealizace veřejné zakázky: 
Předmět plnění veřejné zakázky bude 
financován z Operačního programu Výzkum 
a vývoj pro inovace v rámci projektu 
„Biotechnologického a biomedicínského 
centra Akademie věd a Univerzity Karlovy 
ve Vestci – BIOCEV“, reg. číslo 
CZ.1.05/1.1.00/02.0109, přičemž plnění 
veřejné zakázky je důležitou součástí 
realizovaného projektu. Nerealizace veřejné 
zakázky by způsobila nenaplnění části 
plánované oblasti projektu. 
2. riziko prodlení s plněním veřejné zakázky: 
Prodlení s plněním veřejné zakázky by mohlo 
ohrozit předpokládaný rozsah naplnění 
relevantní části projektu.  
3. riziko snížení kvality plnění: Zadavatel 
nepřipouští, že by mohlo dojít k jakémukoliv 
snížení kvality plnění. 
4. riziko vynaložení dalších finančních 
nákladů: Předmět plnění veřejné zakázky je 
jasně a určitě definován zadávacími 
podmínkami, resp. vymezením předmětu 
plnění veřejné zakázky v souladu se zákonem 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
v platném znění. Nabídková cena stanovená 
na základě zadávacího řízení bude konečná a 
musí obsahovat veškeré náklady související s 
plněním předmětu veřejné zakázky. 
Vzhledem k výše uvedenému zadavatel 
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nepředpokládá vynaložení dalších finančních 
nákladů v souvislosti s realizací předmětné 
veřejné zakázky. V případě nutnosti 
vynaložení dalších finančních nákladů z 
důvodu na straně uchazeče, s nímž bude 
smlouva uzavřena, bude zadavatel v souladu 
s platnými a účinnými právními předpisy 
uplatňovat nárok na náhradu škody či jiné 
újmy. 

 
Odůvodnění požadavků na technické kvalifikační předpoklady podle § 3 vyhlášky 
Technický kvalifikační předpoklad Odůvodnění přiměřenosti požadavku na 

předložení dokladu prokazujícího shodu 
požadovaného výrobku vydaný příslušným 
orgánem 

Technický kvalifikační předpoklad dle § 56 
odst. 1 písm. f) ZVZ. 

Zadavatel požaduje předložit doklad 
prokazující shodu požadovaných výrobků – 
prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky, v 
platném znění, označení shody CE nebo CCZ 
(shoda výrobků s příslušnými předpisy EU), 
popř. další certifikáty deklarující kvalitu 
výrobku v českém nebo anglickém jazyce. 
Tento požadavek vychází z povahy 
dodávaného plnění a práva zadavatele znát 
kvalitu nabízeného plnění. 

 
Odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky podle § 4 vyhlášky 
Obchodní podmínka Odůvodnění obchodní podmínky 
Obchodní podmínky. Zadavatel požaduje záruční lhůtu minimálně 

24 měsíců. 
Veškeré další obchodní podmínky byly 
zadavatelem stanoveny obvyklým způsobem 
v návrhu kupní smlouvy a s ohledem na 
nejekonomičtější vynaložení veřejných 
prostředků. 

Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky podle § 5 vyhlášky 
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Technická podmínka Odůvodnění technické podmínky 
Technická dokumentace a specifikace. Veškeré technické podmínky byly stanoveny 

obvyklým způsobem. 
 
Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií podle § 6 vyhlášky 
Hodnotící kritérium Odůvodnění 
Základním hodnotícím kritériem pro všechny 
části veřejné zakázky je nejnižší celková 
nabídková cena dle § 78 odst. 1 písm. b) ZVZ. 
 
Celková nabídková cena bude hodnocena v 
Kč bez DPH. 

Zadavatel stanovil základní hodnotící 
kritérium tak, aby bylo dosaženo co 
nejnižších nákladů (hospodárné vynakládání 
finančních prostředků zadavatele) při 
pořizování předmětu plnění, tzn. dosažení 
finančních úspor. 
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