
 
 

1 
 

 
 
 
 
 

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY  
 
 
 
 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU 
 

 
 
 

 

„Dodávka a instalace laboratorního nábytku “ 

 

 

 

 

 

ZADAVATEL:  

Fyziologický ústav AVČR, v.v.i.  
IČ: 67985823 
Vídeňská 1083, 142 00  Praha - Krč 
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1. Předmět veřejné zakázky 

 Zpracování cenové nabídky pro výběrové řízení 
- zpracování tištěné podoby nabídky 
- finální kompletace celé žádosti včetně příloh  

 
Nejedná se o zakázku dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách 
 
Podmínky zadavatele: 

 
 Nabídka bude podána v českém jazyce. 

 

2. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 

Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 1 400 000,- Kč bez DPH. 
 

3. Kvalifikační předpoklady uchazeče 

  a) Doložení základních kvalifikačních předpokladů 

Uchazeč prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů dle tohoto bodu 
předložením čestného prohlášení, které tvoří přílohu č. 1 této výzvy. Čestné prohlášení 
bude podepsáno osobou oprávněnou jednat. 

b) Doložení profesních kvalifikačních předpokladů 

 Splnění profesních kvalifikačních předpokladů uchazeč prokazuje předložením: 

b.1. Výpisu z obchodního rejstříku. 
b.2. Dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu 

odpovídajícím předmětu veřejné zakázky. 
         

 c) Doložení technických kvalifikačních předpokladů 

Splnění technických kvalifikačních předpokladů uchazeč prokazuje seznamem tří 
obdobných dodávek realizovaných uchazečem za poslední 3 kalendářní roky s rozsahem 
finančních prostředků vynaložených objednavatelem alespoň  300 000,- Kč každá. 

4. Požadavky na obsah návrhu smlouvy 

Návrh smlouvy o dílo je nedílnou součástí této výzvy. 
 
Povinná smluvní ustanovení: 

 
Dodavatel je, dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve znění pozdějších       
předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 
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5. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny: 

-  Celková výše nabídkové ceny bude stanovena v českých korunách a bude 
v členění na cenu bez DPH a s DPH 

 
(Za správnost stanovení sazby DPH nese odpovědnost uchazeč.) 
 
Uchazeč vyplní příslušné ustanovení v Krycím listu nabídky v části Cena. 

6. Vymezení předkládané nabídky 

Nabídky budou podány v uzavřené obálce viditelně označené tímto heslem: 

7. Veřejná zakázka malého rozsahu: „Dodávka a instalace laboratorního nábytku“, 
„Neotvírat“. 

Nabídka musí obsahovat: 
 vyplněný a podepsaný krycí list, jehož formulář je součástí této výzvy, 
 podepsané čestné prohlášení uchazeče o splnění základních kvalifikačních 

předpokladů, jehož formulář je součástí této výzvy, 
 doložení splnění kvalifikačních předpokladů dle čl. 3 b), c) této výzvy, 
 doplněnou tabulku rozpočtu Nábytku do jednotlivých laboratoří, tabulka je nedílnou 

součástí této výzvy 
 prohlášení o vázanosti nabídky, jehož formulář je součástí této výzvy 
 podepsaný návrh smlouvy o dílo, jejíž návrh je součástí této výzvy 
 

Nebude-li nabídka obsahovat některý z předešlých bodů, vyhrazuje si zadavatel právo  
vyřadit nabídku z výběrového řízení. 

 
 

Podmínky pro podání nabídek: 
 
a) každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku, 
b) uchazeč, který podal nabídku, nesmí být současně subdodavatelem jiného uchazeče 

v tomtéž zadávacím řízení, 
 

 
Varianty nabídky nejsou přípustné. Nabídka musí být vyhotovena v jednom tištěném  
vyhotovení v českém jazyce.  

8. Místo a způsob přijímání nabídek 

Pro nabídkové řízení definuje zadavatel následující termíny: 

 2. 6. 2016, 10:00 h  - Odevzdání kompletní nabídky 

 2. 6. 2016, 10:05 h  - Otevírání obálek (není veřejné) 

 
Kontaktní osoba pro otázky spojené s touto akcí: 

Fyziologický ústav AVČR, v.v.i.  
Vídeňská 1083, 142 00  Praha-Krč 
kontaktní osoba:  Kateřina Uhrová 
tel.: 776 006 423 
e-mail: katerina.uhrova@fgu.cas.cz 

 
Výše uvedená adresa je zároveň místem pro podání nabídek uchazečů a místem        
otevírání obálek.  

 
Nabídka bude považována za odevzdanou, pokud bude doručena poštou, osobně či  
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kurýrem nejpozději v den a hodinu odevzdání nabídky na výše uvedenou adresu  
zadavatele. Nabídku lze doručit v pracovní dny od 8,00 hod do 15,00 hod. 

9. Způsob hodnocení nabídky 

Zadavatel zvolil základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky ekonomickou 
výhodnost nabídky. Nabídky bude zadavatel posuzovat podle následujících kritérií, pro 
která stanovil váhu takto: 
 
1. kritérium: Celková nabídková cena bez DPH      60 % 
2. kritérium: Lhůta dodání ve dnech od objednání dílčí části (vždy po dvou laboratořích) 40 % 
 
 
1. kritérium 
 
Zadavatel bude hodnotit celkovou nabídkovou cenu, jak bude dodavatelem uvedena 
v Krycím listě nabídky podle následujícího vzorce: 
 
 
nejnižší nabídková cena v CZK bez DPH 
----------------------------------------------------            x 100 (bodů)           
hodnocená nabídková cena v CZK bez DPH 
 
Výsledná hodnota bude vynásobena procentní vahou daného kritéria. 
 
2. kritérium 
 
Zadavatel bude hodnotit lhůtu dodání ve dnech, jak bude dodavatelem uvedena v Krycím 
listě nabídky podle následujícího vzorce: 
 
 
nejkratší lhůta ve dnech 
----------------------------------------------------            x 100 (bodů) 
hodnocená lhůta ve dnech 
 
Výsledná hodnota bude vynásobena procentní vahou daného kritéria. 
 
Minimální požadovaná délka záruční doby je 24 měsíců.   
 

10. Lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni (zadávací 
lhůta) 

Tato lhůta činí 30 dní a počíná běžet dnem následujícím po otevírání obálek. Zadávací 
lhůtou se rozumí doba, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni. Uchazeči, jehož 
nabídka byla vybrána jako nejvhodnější, se tato lhůta prodlužuje do uzavření smlouvy, 
nejvýše však o 30 dnů. 

11. Práva zadavatele 

Zadavatel si vyhrazuje právo: 

 nevybrat žádnou z předložených nabídek bez udání důvodu, 

 neplatit uchazečům vzniklé náklady, 

 nevracet uchazečům nabídky, 

 zrušit výběrové řízení bez udání důvodu kdykoliv až do podpisu smlouvy. 
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12. Obsah zadávací dokumentace 

1. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu 
Celkem 5 stran A4 požadavků zadavatele na zpracování a obsah nabídky. Zadavatel 
poskytuje tuto výzvu jak v tištěné, tak elektronické podobě. Specifikace materiálu 
předmětu plnění tvoří přílohu č. 2 výzvy. 
 

2. Formulář - Krycí list nabídky  
 Zadavatel poskytuje tento formulář v předepsané podobě jak v tištěné, tak elektronické   
 podobě. 

 
3. Formulář - Prohlášení dodavatele o vázanosti nabídky 

Zadavatel poskytuje tento formulář v předepsané podobě jak v tištěné, tak elektronické 
podobě. 

 
4. Formulář - Čestné prohlášení uchazeče o splnění základních kvalifikačních 

předpokladů 
 Zadavatel poskytuje tento formulář v předepsané podobě jak v tištěné, tak elektronické  
 podobě. 

 
5. Formulář - Smlouva o dílo 

Zadavatel poskytuje tento formulář v předepsané podobě jak v tištěné, tak 
v elektronické podobě. 
 

6. Specifikace materiálu předmětu plnění – příloha č. 2 Výzvy 
Zadavatel poskytuje tento formulář v předepsané podobě jak v tištěné, tak 
v elektronické podobě. 
 

    
7. Rozpočet nábytku jednotlivých laboratoří  

Zadavatel poskytuje tento formulář v elektronické podobě. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
      

V Praze dne 17. 5. 2016    ……………………………………….. 
                      MUDr. Jan Kopecký, DrSc. 
                  ředitel 
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KRYCÍ LIST NABÍDKY 
 

ve výběrovém řízení  
na plnění veřejné zakázky malého rozsahu   

 

„Dodávka a instalace laboratorního nábytku “ 
A.  Identifikační údaje uchazeče : 
 
 Název :  
 Adresa :  
 Telefon :  
 Fax :  
 E-mail :  
 Statutární zástupce :  
 
 
B. Cenová nabídka : 
 
Do krycího listu nelze doplňovat jiné než požadované údaje. 
Ceny uvádějte zaokrouhlené na celé koruny. 
 

    
Kriterium      Jednotka 

 Cena 
bez DPH 

Cena  
s DPH Kč 

1. Celková výše nabídkové ceny     

    

2. Lhůta dodání ve dnech od objednání 
dílčí části (vždy po dvou laboratořích) 

  
 

 

 
Uchazeč prohlašuje, že v nabídkové ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné ke 
splnění dodávky, uvedené ceny jsou nejvýše přípustné (maximální) a nebudou 
překročeny (nárůst ceny nad konečnou částku z jakéhokoliv důvodu, mimo podmínek 
stanovených smlouvou, je vyloučen). 
 
Uchazeč prohlašuje, že bez výhrad souhlasí se všemi podmínkami výběrového 
řízení. 
 
 
Datum:        
    podpis statutárního zástupce 
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PROHLÁŠENÍ O VÁZANOSTI NABÍDKY 
 
 

ve výběrovém řízení  
na plnění veřejné zakázky malého rozsahu   

 
 
 

„Dodávka a instalace laboratorního nábytku“ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Prohlašuji, že dodavatel je vázán celým obsahem předložené 
nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty dle Výzvy k podání 
nabídky. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V   dne:   
 
 
 

………………………………… 
               podpis statutárního zástupce 
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Příloha č. 1  
 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE 
 

o splnění základních kvalifikačních předpokladů 
 

 
Já níže podepsaný čestně prohlašuji, že uchazeč.....................................  splňuje základní 

kvalifikační předpoklady a to tak, že: 
 

 
a) Vůči jeho 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 pro nedostatek majetku nebo zavedena nucená správa podle 
zvláštních předpisů; 

 
b) není v likvidaci; 

 
c) nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky; 

 
d) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění; 

 
e) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na 

státní politiku zaměstnanosti; 
 
f) nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo 

pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů; 
 
g) v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou 

podplácení podle zvláštního právního předpisu; 
 
h) žádný člen statutárního orgánu společnosti nebyl pravomocně odsouzen pro trestný 

čin spáchaný ve prospěch zločinného spolčení, trestný čin účasti na zločinném 
spolčení, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, 
podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu ani úvěrového podvodu; 

 
i) žádný člen statutárního orgánu společnosti nebyl pravomocně odsouzen pro trestný 

čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle 
zvláštních právních předpisů ani nedošlo k zahlazení takového trestného činu. 

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

 
k) má-li formu akciové společnosti, jsou vydány pouze akcie na jméno 

 
 

V Praze dne   
 
 

……………………………………… 
                                                                                              podpis statutárního zástupce 
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Příloha č. 2 

 
Specifikace materiálu předmětu plnění: 
 
Materiálové požadavky  
LTD oboustranně laminovaná ve stejném dekoru (kvalitativně na úrovni Kaindl, Woodego,  
Fundermax …), kvalitní kovové panty (kvalitativně na úrovni BLUM, Hettich, Gras ..), ABS hrany ve  
stejném dekoru jako je LTD (není-li uvedeno jinak) min 22x1mm.  

  

Technické požadavky  
Uchazeč předloží platné certifikáty prokazující hygienickou způsobilost výrobku (nikoli pouze  
komponent) pro laboratorní a kancelářské užití dle ČSN EN 13150:2002, ČSN EN 12521:2010,  
ČSN 91 0001:2007, ČSN 91 0100:2007, certifikát prokazující nosnost polic dle ČSN EN  
14727:2006. Certifikát prokazující nezávadnost ve vztahu formaldehydu a certifikát prokazující  
nezávadnost ve vztahu k životnímu prostředí.  

  

 

     Popis typů výrobků:  

  

Stoly laboratorní  
Kovová kostra, minimálně 50x50 mm, minimálně 3 ks podélníků, typ podnože H, plastová  
rektifikace černé barvy, barva kostry RAL 9006 hladká, pracovní deska síly min. 36mm postforming   
HPL, ohraněné  

  

Skříně laboratorní volně stojící a  
závěsné  
LTD korpus, materiál minimálně 18 mm oboustranná LTD, plné dveře LTD s tlumením / prosklené v  
rámu, kovové úchytky zaoblené min, rozteč 128 mm u laboratoří E07 a E14 nutnost nerezových  
úchytek, police výškově stavitelné s aretací po všech stranách vždy pro rast šanonu (1  OH), ABS  
na exponovaných hranách min 2 mm, zbylé hrany min 1 mm, sololitová záda, kovové panty vysoké  
kvality (např. BLUM, Hettich, Gras…), pro stojící skříně budou součástí rektifikační patky výšky 25  
mm  

  

Skříně laboratorní zásuvkové  
LTD korpus, materiál minimálně 18 mm oboustranná LTD, plné dveře LTD s tlumením  kovové  
zásuvky, kovové úchytky zaoblené min, rozteč 128 mm, ABS na exponovaných hranách min 2 mm,  
zbylé hrany min 1 mm, pro stojící skříně budou součástí výškově stavitelné sokly s lištou proti  
zatékání  

  

Kontejnery  
LTD korpus, materiál minimálně 18 mm oboustranná LTD, kovové zásuvky s tlumením, kovové 

      zaoblené úchytky min rozteč 128 mm, ABS na exponovaných hranách min 2 mm, zbylé hrany min   
1 mm, pevná pohledová záda, kolečka otočná kolem své osy 360 st, půda LTD / PD.  

  

Kancelářské stoly  
Kovové podnože tvaru C, výškově stavitelné, pevná záda stolů pro zajištění stability pracoviště,   
krycí deska min.síly 25 mm, ABS na exponovaných hranách min 2 mm, zbylé hrany min 1 mm,  
kabelová průchodka.  

  

Kancelářská židle  
Synchronní mechanika s nastavením tuhosti dle váhy uživatele s blokací ve zvolené poloze,  
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nastavení horizontálního posuvu sedáku, stavitelné područky výškově s měkčeným PU opěrnou  
plochou, výškově nastavitelný opěrák (systém UP-DOWN) s ocelovým rámem minimálně s  
osminásobným prošitím do měkkých oblouků pro komfortní podporu zad. Sedák i opěrák  
čalouněné v potahu (min.  
kvality, hmotnosti a oděruvzdornosti jako látka Bondai). Výškově stavitelný píst zasazený do  
nylonového kříže, 5 pogumovaných koleček na tvrdou podlahu. Nosnost židle 130 kg.  

  

 
 
 
 
 
Upozornění !!!!!! 
 
Z důvodů stavební rekonstrukce jednotlivých laboratoří je povinen zhotovitel aktualizovat 
zaměření místností  po stavebních úpravách a předložit investorovi technický výkres nábytku 
před samotnou realizací k odsouhlasení. 
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