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Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu 

„PŘÍSTROJE ÚCHL VFU“ 
zadávané pod značkou 1390/2010 

 

1. Číslo veřejné zakázky:      1390/2010 

 

2. Název zakázky:                „PŘÍSTROJE ÚCHL VFU“ 

 

3. Vymezení plnění veřejné zakázky 

3.1. Předmětem veřejné zakázky (dále jen „VZ“) je pořízení movitých věcí (dále též zboží“). 

3.2. Zbožím se pro účely této VZ rozumí 1 ks mikrovlnného systému pro syntézu a 1 ks systému 
pro preparativní flash kapalinovou chromatografii. Specifikace a minimální technické 
požadavky zadavatele na zboží jsou dále uvedeny v tabulce čl. 3.3. této výzvy.  

3.3. Veřejná zakázka je rozdělena na části dále specifikované v tabulce. Uchazeč je oprávněn 
podat svou nabídku na jednu část nebo na obě části této veřejné zakázky: 

3.3.1. část veřejné zakázky č.1: „mikrovlnný systém pro syntézu“ (1 ks): 

minimální technické požadavky zadavatele: 

 min. výkon 1200W s možností jemné regulace při vyhřívání celé kavity; min. 290W při 
fokusaci mikrovlnného pole do vzorku, v tom případě hustota mikrovlnného pole min. 
900W/l; 

 ovládání teploty uvnitř aparatury; 

 možnost míchání mag. míchadlem; 

 možnost vyvedení zpětného chladiče ven z reaktoru; 

 nejméně 5 ks mag. míchadélek vhodných do reaktoru jako příslušenství; 

 mag. míchačka s regulací otáček vestavěná jako příslušenství; 

 možnost použití běžného laboratorního skla; součástí dodávky musí být příslušenství 
potřebné pro upevnění běžného laboratorního skla v reaktoru; 

 zdroj tlakového vzduchu (např. dentální kompresor), je-li nezbytný pro chlazení systému. 

3.3.2. část veřejné zakázky č.2: „systém pro preparativní flash kapalinovou 
chromatografii“ (1 ks): 

minimální technické požadavky zadavatele: 

 čerpadlo (čerpadla) s průtokem min. 45ml/min., horní limit tlaku min. 10 bar; 

 možnost tvorby gradientu mícháním dvou fází; 

 refraktometrický detektor (RI); 

 UV nebo UV-VIS detektor; 

 Sběrač frakcí s min. 30 místy pro zkumavky o objemu min. 20ml; 

 dávkovací smyčka o objemu min. 5ml nebo stop-flow či jiný injektor umožňující 
dávkování objemů v řádu ml bez použití dávkovací smyčky; 

 vícecestný dávkovací ventil (je-li nezbytný); 



 min. 25 kolonek se silikagelovou náplní o hmotnosti min. 40g nebo zařízení pro vlastní 
plnění kolonek (cartidge) a nejméně 50ks prázdných kolonek (cartidge) odpovídající 
velikosti; 

 možnost řízení bez počítače, v opačném případě pak musí být součástí dodávky příslušný 
software; 

 součástí dodávky musí být toto příslušenství: zásobní láhve, potřebný spojovací materiál 
(fitinky, kapiláry, kabeláž aj.) a veškeré další příslušenství nutné pro plnohodnotný 
provoz systému. 

3.4. Limitní náklad této veřejné zakázky činí 1 241 666 CZK bez DPH a zahrnuje veškeré náklady 
spojené s plněním této veřejné zakázky. Limitní náklady na jednotlivé části této veřejné 
zakázky jsou dále uvedené v tabulce: 

Část VZ 
č. 

Název části VZ 
limitní náklad části VZ 

v CZK bez DPH 

1. mikrovlnný sytém pro syntézu 532 500 

2. systém pro preparativní flash kapalinovou chromatografii 709 166 

Zadavatel nepřipouští, aby výše nabídkové ceny bez DPH pro každou část této VZ překročila 
její výše uvedený limitní náklad. 

3.5. Pořízením zboží se pro účely této veřejné zakázky rozumí dodávka zboží do místa plnění, jeho 
odborná instalace a zaškolení obsluhy.  

3.6. Zboží bude prodávajícím kupujícímu dodáno pro každou část této veřejné zakázky jako celek. 

3.7. Dodávka zboží bude provedena v souladu s podmínkami zadavatele stanovenými ve 
smluvních vzorech Kupní smlouvy č.   /2010/KV-1 (pro část VZ č. 1 „mikrovlnný systém pro 
syntézu“) a Kupní smlouvy č.   /2010/KV-2 pro část VZ č. 2 („systém pro preparativní flash 
kapalinovou chromatografii“), které tvoří, jako nedílná součást, přílohy č. 1 a č. 2 této výzvy. 
Zboží je určeno pro zabezpečení výuky studentů na Ústavu chemických léčiv VFU Brno.  

 
4. Doba a místo plnění veřejné zakázky 
 

Zahájení plnění : od podpisu smlouvy 

Ukončení plnění : nejpozději do 8 týdnů od podpisu smlouvy 

Místo plnění : Budova č. 44 – Pavilon farmacie, Ústav chemických léčiv, laboratoř č. 338 
nacházející se v areálu Veterinární a farmaceutické univerzity Brno, Palackého 
tř. 1-3, Brno, PSČ 612 42 

 
 
5. Požadavky zadavatele na prokázání splnění kvalifikace uchazečů 

K prokázání kvalifikace uchazeč předloží originály nebo úředně ověřené kopie výpisu 
z obchodního rejstříku a dokladu oprávnění k podnikání, a to zejména originál výpisu ze 
živnostenského rejstříku, přičemž obsah předmětu podnikání  musí být v rozsahu odpovídajícímu 
předmětu této veřejné zakázky.  

 

6. Hlavní podmínky financování a platební podmínky 

6.1. Úhrada ceny bude prováděna bezhotovostně po převzetí zboží uvedeného v čl. 3.3. této 
výzvy zadavatelem vždy pro každou část této veřejné zakázky zvlášť na základě uchazečem 
vystaveného daňového dokladu (faktury), a to na bankovní účet uvedený na tomto daňovém 
dokladu (faktuře).  

6.2. Zadavatel neposkytuje zálohy. 

6.3. Platební podmínky jsou blíže uvedeny v čl. 5. Smluvního vzoru Kupní smlouvy č.1390/2010-1 
(pro část VZ č. 1 „mikrovlnný systém pro syntézu“) nebo Smluvního vzoru Kupní smlouvy 



č.1390/2010-2  pro část VZ č. 2 („systém pro preparativní flash kapalinovou chromatografii“), 
které tvoří, jako nedílná součást, přílohy č. 1 a č. 2 této výzvy. 

 

7. Další požadavky zadavatele 

7.1. Nabídka, která je neúplná, podmíněná, nečitelná, nejasná nebo jinak nesprávná bude 
vyřazena a uchazeč bude vyloučen. 

7.2. Uchazeč prokáže ve lhůtě pro podání nabídek splnění kvalifikace pro plnění veřejné zakázky v 
rozsahu a způsobem stanoveným v čl. 5. této výzvy. 

7.3. Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty k zajištění plnění povinností vyplývajících z účasti 
uchazeče v zadávacím řízení. 

7.4. Nabídka bude zpracována v českém jazyce pro každou část této veřejné zakázky zvlášť. 
Nabídka musí zejména obsahovat: 

7.4.1. Návrh smlouvy, který bude: 

7.4.1.1. obsahovat pouze všechna ustanovení Smluvního vzoru Kupní smlouvy 
č.1390/2010-1 (pro část VZ č. 1 „mikrovlnný systém pro syntézu“) nebo 
Smluvního vzoru Kupní smlouvy  
č.1390/2010-2 pro část VZ č. 2 („systém pro preparativní flash kapalinovou 
chromatografii“), které tvoří, jako nedílná součást, přílohy č. 1 a č. 2 této 
výzvy; a 

7.4.1.2. datován a podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. 

7.4.1.3. Nabídkovou cenu, kterou uchazeč zpracuje výhradně řádným vyplněním  
cenových údajů v čl. 4. Smluvního vzoru Kupní smlouvy č.1390/2010-1 
(pro část VZ č. 1 „mikrovlnný systém pro syntézu“) nebo Smluvního vzoru 
Kupní smlouvy č.1390/2010-2 pro část VZ č. 2 („systém pro preparativní 
flash kapalinovou chromatografii“), které tvoří, jako nedílná součást, 
přílohy č. 1 a č. 2 této výzvy.  

7.4.2. Přesný popis návrhu každé položky zboží včetně grafického znázornění technicky a 
funkčně významných položek, přičemž tento návrh musí být : 

7.4.2.1. označen a zpracován pro každou část této veřejné zakázky dle čl. 3.3. této 
výzvy zvlášť; a 

7.4.2.2. datován a podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče 
7.4.3. Doklady prokazující splnění kvalifikace uchazeče dle čl. 5. této výzvy; 

7.5. Všechny listy nabídky budou očíslovány, prošity a provázány šňůrkou, jejíž konec po 
převázání musí být přelepen zálepkou a opatřen razítkem a podpisem uchazeče. 

 
 
8. Lhůta a místo pro podání nabídek a místo otevírání nabídek 

8.1. Lhůta pro podání nabídek zpracovaných podle požadavků zadavatele dle této výzvy končí dne 
13.8.2010 v 12:00 hod včetně. V tento den a hodinu již musí být všechny nabídky doručeny 
zadavateli. 

8.2. Nabídky se podávají v písemné formě prostřednictvím osoby, která provádí přepravu zásilek 
(kurýrní služba), nebo prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu sídla zadavatele, 
nebo osobně v sídle zadavatele (tj. Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, děkanát 
Farmaceutické fakulty, budova č. 1, I. poschodí – Mgr. Dalibor Levíček, tajemník FaF), a to 
v pracovních dnech po předchozí telefonické dohodě. 

8.3. Uchazeč doručí zadavateli nabídku v jednom písemném vyhotovení v jedné řádně uzavřené 
obálce, jejíž všechny lepené části budou opatřeny razítkem, příp. podpisem uchazeče. Obálka 
musí být zřetelně označená názvem veřejné zakázky, tj. Veřejná zakázka  „PŘÍSTROJE ÚCHL 
VFU“ a údajem „NEOTEVÍRAT”. Dále musí být na obálce uvedena adresa pro doručování 
korespondence. 

 
 
 
 



9. Způsob hodnocení nabídek 
 
9.1.  Základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky. Zadavatel stanovuje 
jednotlivá dílčí hodnotící kritéria, jež jsou včetně svojí váhy definována v následující tabulce: 

 

Dílčí hodnotící kritérium Váha 

Nabídková cena bez DPH 80 % 

Technické řešení 15 % 

Podpora zákazníka, záruční a pozáruční servis 5 % 

 
9.2.  Hodnocení nabídek bude provedeno podle ekonomické výhodnosti pomocí dílčích 
hodnotících kritérií uvedených včetně jejich váhy v čl. 9.1. této výzvy v sestupném pořadí pro každou 
část této veřejné zakázky samostatně a pro každé dílčí kritérium zvlášť. Pro číselně vyjádřitelná dílčí 
hodnotící kritéria získá hodnocená nabídka hodnotu vzniklou: 

9.2.1. u dílčího hodnotícího kritéria „nabídková cena bez DPH“: násobkem poměru hodnoty 
nejvhodnější nabídky k hodnotě hodnocené nabídky a číslem 100; a 
9.2.2. u dílčích hodnotících kritérií „technické řešení“ a „podpora zákazníka, záruční a pozáruční 
servis“: násobkem poměru hodnoty nabídky k hodnotě nejvhodnější nabídky a číslem 100. 

 
9.3.  Bodové hodnocení bude vypočteno dle následujících pravidel: 

9.3.1. pro dílčí hodnotící kritérium „nabídková cena bez DPH“ bude použit následující vzorec: 

nejnižší hodnota 
x 100 (bodů) 

hodnocená hodnota 

9.3.2 pro dílčí hodnotící kritéria „technické řešení“ a „podpora zákazníka, záruční a pozáruční 
servis“ bude použit následující vzorec: 

 

 

 

 

9.3.3. Získané body v příslušném dílčím hodnotícím kritériu budou vždy vynásobeny vahou 
kritéria dle  čl. 9.1. této výzvy. Součet vážených bodů za všechna dílčí hodnotící kritéria pak 
určí pořadí uchazeče v celkovém hodnocení. 

9.4  Nejvhodnější nabídkou je nabídka s  nejvyšší hodnotou vyjádřenou v bodech.  
 
 
10. Zadávací lhůta 

Doba, po kterou je uchazeč vázán svou nabídkou činí 60 dnů od posledního dne lhůty pro 
podání nabídek. Zadavatel oznámí své rozhodnutí o přijetí nejvhodnější nabídky kdykoliv během této 
lhůty. 

 
11. Údaje o zadavateli 

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno 
jejímž jménem jedná děkan FaF VFU Brno 
Doc. RNDr. Milan Žemlička, CSc. 
se sídlem kanceláří: Palackého tř. 1-3, Brno 
 
Adresa pro doručování korespondence: 

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno 
Děkanát farmaceutické fakulty 
Palackého tř. 1-3 
612 42   B r n o. 

IČ:    621 57 124 
DIČ: CZ62157124 

hodnocená hodnota  
x 100 (bodů) 

nejvyšší hodnota 



Kontaktní osoba Mgr. Dalibor Levíček (levicekd@vfu.cz, tel.: 541 562 801, 602 117 094), pro 
technické informace PharmDr. Oldřich Farsa, Ph.D. (farsao@vfu.cz, tel.: 541 562 926) 
 
 
12. Oprávnění uchazeče 

12.1. Uchazeč je oprávněn odvolat nebo změnit nabídku, která již byla doručena zadavateli, a to 
pouze do konce lhůty stanovené čl. 8.1. této výzvy pro podání nabídek zadavateli. 

12.2. Uchazeč je oprávněn podat pouze jednu nabídku. 
 
13. Práva zadavatele 

Zadavatel si vyhrazuje právo : 

13.1. Odvolat tuto výzvu do dne stanoveného touto výzvou pro podání nabídky. 

13.2. Změnit nebo doplnit podmínky této výzvy nejpozději 2 dny před uplynutím lhůty pro podání 
nabídek. 

13.3. Neotevřít obálku s nabídkou, která byla doručena zadavateli po lhůtě pro podání nabídek a 
odeslat o tom oznámení uchazeči na jeho adresu pro doručování korespondence. 

13.4. Požadovat po uchazeči písemné objasnění předložených informací či dokladů nebo 
předložení dalších dodatečných informací či dokladů prokazujících splnění kvalifikace, 
s výjimkou případů, kdy splnění příslušné části kvalifikace nebylo uchazečem prokázáno 
vůbec. Uchazeč je povinen tuto povinnost splnit ve lhůtě stanovené zadavatelem. Jakékoli 
vysvětlení nabídky nesmí navrhovat, měnit, ani se pokoušet měnit cenu nebo obsah nabídky, 
s výjimkou připuštěného doplnění kvalifikace. 

13.5. Odmítnout podanou nabídku. 

13.6. Zrušit veřejnou zakázku do doby uzavření smlouvy. 

13.7. Vyloučit uchazeče, jehož nabídka není zpracována dle podmínek této výzvy. 

13.8. Neposkytovat náhradu nákladů spojených se zpracováním a podáním nabídky. 

13.9. Nevracet uchazeči podanou nabídku. 
 
14. Uzavření smlouvy 

Oznámením o přijetí nejvhodnější nabídky nedochází k uzavření smlouvy. 

 
Případné další dotazy zodpoví Mgr. Dalibor Levíček, tel.: 602 117 094 
 
 
V Brně dne 22. července 2010   

 
 
 
 
 

        Doc. RNDr. Milan ŽEMLIČKA, CSc. 
                     děkan FaF VFU Brno 
 
 
 
 
 
 
Přílohy: 

1) Smluvní vzor Kupní smlouvy č.1390/2010-1 
2) Smluvní vzor Kupní smlouvy č.1390/2010-2 
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