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dle § 27 a násl. zákona o veĜejných zakázkách þ. 137/2006 Sb. v platném znČní

Zadavatel:
název:
Ústav jaderné fyziky AV ýR, v.v.i.
sídlo, místo podnikání:
250 68 ěež
Iý:
61389005
DIý:
CZ61389005
stát:
CZ
právní forma zadavatele:
veĜejná výzkumná instituce (661)
osoba oprávnČná
za zadavatele jednat:
Ing. Jan Dobeš, CSc.
Ústav je zapsán v rejstĜíku veĜejných výzkumných institucí vedeném Ministerstvem školství, mládeže a
tČlovýchovy ýR, spisová znaþka 17113/2006-34/ÚJF, 1.1.2007.
kontaktní osoba zadavatele:
tel.:
fax:
e-mail:

RNDr. Petr Lukáš, CSc.
+420 220 941 147
+420 220 940 148
lukas@ujf.cas.cz

zámČrnČ nepoužito

1. KLASIFIKACE PěEDMċTU VEěEJNÉ ZAKÁZKY
Popis:
PĜístrojové vybavení

CPV:
38000000-5

MČr. jednotka
dle specifikace

Množství:
1

2. SPECIFIKACE PěEDMċTU ZAKÁZKY:
Tato veĜejná zakázka Ĝeší dodávku 4 ks dvojdimenzionálních polohovČ citlivých detektorĤ termálních
neutronĤ vþetnČ jejich instalace a zaškolení obsluhy do sídla zadavatele Husinec – ěež þ.p. 289, 250 68
Husinec – ěež.
Zadavatel požaduje uskuteþnČní dodávky 2 ks pĜístrojĤ do konce roku 2011. PĜedpoklad dodávky dalších 2
pĜístrojĤ je v roce 2012. UskuteþnČní kontraktu v roce 2012 je vázáno na pĜidČlení finanþních zdrojĤ
zadavateli.

PĜedmČt zakázky je vymezen následnČ:
PĜedmČtem je dodávka 4 ks dvojdimenzionálních polohovČ citlivých detektorĤ termálních neutronĤ podle
pĜílohy þ. 3 zadávací dokumentace.

3. TERMÍN PLNċNÍ:
PĜedpoklad zadavatele:
Zaþátek plnČní:
Ukonþení zakázky:

30.9.2011
30.11.2011

4. MÍSTO PLNċNÍ:
ÚJF ěež, Husinec – ěež þ.p. 289, 250 68 Husinec – ěež.

5. PROHLÍDKA MÍSTA PLNċNÍ
Prohlídka místa plnČní nebude zadavatelem uskuteþnČna.

6. DODATEýNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM
Dodavatel mĤže požadovat dodateþné informace k zadávací dokumentaci dle § 49 zákona Zadavatel doruþí
dodateþné informace k zadávacím podmínkám nejpozdČji do 5 dnĤ ode dne doruþení žádosti dodavatele.

7. LHģTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK:
Nabídky budou zpracovány v þeském nebo anglickém jazyce, v jednom vyhotovení, které bude obsahovat
všechny požadované doklady a prohlášení.
Nabídku podá uchazeþ v písemné formČ v þlenČní dle požadavkĤ zadavatele uvedených dále. V pĜípadČ
pĜedložení textĤ v jiném než anglickém nebo þeském jazyce bude pĜiložen úĜední pĜeklad tČchto dokumentĤ
do anglického nebo þeského jazyka.
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Každá nabídka vþetnČ veškerých požadovaných dokladĤ, bude potvrzena statutárním orgánem
uchazeþe nebo osobou povČĜenou zastupováním statutárního orgánu podpisem na krycím listu
nabídky. V pĜípadČ podpisu nabídky osobou povČĜenou k tomuto úkonu, doloží uchazeþ v nabídce
pĜíslušnou plnou moc, þi jiný platný povČĜovací dokument.
Celý výtisk nabídky bude svázán nebo jinak zabezpeþen proti manipulaci s jednotlivými listy do jednoho
svazku vþetnČ všech pĜíloh a zapeþetČn provleþením celého svazku provázkem, který bude na titulní stranČ
zavázán na uzlík, pĜelepen papírovou páskou a opatĜen razítkem a podpisem.
Nabídka nebude obsahovat pĜepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
Všechny listy nabídky budou v pravém dolním rohu oþíslovány souvislou þíselnou Ĝadou poþínajíce
þíslem 1 na titulní stranČ. Na zaþátku nabídky bude uveden obsah s þísly stran jednotlivých kapitol (viz dále
„Obsah, forma a zpĤsob zpracování nabídky“).
LhĤta pro podání nabídek konþí dne 5.9. 2011 ve 12:00 hod. odevzdáním nabídek v sídle zadavatele,
sekretariát Ĝeditele ÚJF.
Nabídky mohou být podávány osobnČ nebo poštou na adresu zadavatele, sekretariát Ĝeditele ÚJF.
Doruþení nabídek zadavatel požaduje v ĜádnČ uzavĜených obálkách, opatĜených na uzavĜení razítky nebo
podpisy uchazeþĤ a oznaþených zĜetelnČ nápisem „DODÁVKA DETEKTORģ“ a „SOUTċŽ, NEOTVÍRAT!“.
Nabídky, které budou zadavateli doruþeny po skonþení lhĤty pro podání nabídek, hodnotící komise neotevĜe
a zadavatel bezodkladnČ vyrozumí uchazeþe o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhĤty pro
podání nabídek.
Otevírání obálek s nabídkami probČhne dne 6.9.2011 od 09:30 hod. na adrese Ústav jaderné fyziky AV ýR, v.v.i.,
ěež þ.p. 130, velká zasedací místnost administrativní budovy ústavu v pĜízemí.
Otevírání obálek s nabídkami se zúþastní zadavatelem jmenovaná komise a osoba odpovČdná za organizaci
výbČrového Ĝízení. Otevírání obálek se mohou zúþastnit zástupci uchazeþĤ, kteĜí podali nabídky (max. 1
osoba za každého uchazeþe, který podal nabídku). Sraz úþastníkĤ otevírání obálek je v 09:25 hod. na
recepci vstupní budovy zadavatele.

8. ZADÁVACÍ LHģTA
Zadávací lhĤta zaþíná bČžet okamžikem skonþení lhĤty pro podání nabídek a konþí dnem doruþení
oznámení zadavatele o výbČru nejvhodnČjší nabídky. Zadavatel stanovuje maximální délku zadávací lhĤty, tj.
dobu, po kterou jsou uchazeþi svými nabídkami vázáni na 120 dnĤ od konce lhĤty pro podání nabídek.

9. POŽADAVKY NA ZPģSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY A PLATEBNÍ
PODMÍNKY
Zadavatel stanovil v souladu s ustanovením § 14 zákona pĜedpokládanou hodnotu veĜejné zakázky ve výši
8 400 000,00 Kþ vþetnČ DPH.
Zadavatel upozorĖuje uchazeþe, že plnČní veĜejné zakázky probČhne z þásti v roce 2011 a z þásti v roce
2012. Dodávky v roce 2012 jsou vázány na pĜidČlení finanþních prostĜedkĤ a zadavatel si vyhrazuje právo
plnČní veĜejné zakázky ponížit.
Nabídková cena bude stanovena za celý pĜedmČt plnČní veĜejné zakázky (tj. za 4 ks detektoru) vþetnČ
pĜedání povČĜené osobČ zadavatele.
Nabídková cena bude uvedena na krycím listu nabídky (uchazeþ závaznČ použije vzor krycího listu
uvedený v pĜíloze þ. 1) ve skladbČ:
− nabídková cena celkem bez DPH
− samostatnČ DPH
- nabídková cena celkem vþetnČ DPH
Nabídková cena bude zahrnovat zajištČní celé dodávky vþetnČ dopravy, instalace a zaškolení obsluhy.
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Platební podmínky:
Platby budou probíhat výhradnČ v Kþ. RovnČž veškeré cenové údaje budou uvádČny v Kþ. Splatnost
daĖových dokladĤ odsouhlasených povČĜeným pracovníkem zadavatele bude 21 dní. Nabídková cena
nebude mČnČna v souvislosti s inflací þeské koruny, hodnotou kurzu þeské koruny vĤþi zahraniþním mČnám
þi jinými faktory s vlivem na mČnový kurz a stabilitu mČny. Uchazeþ ve své nabídce uvede závazek, že
nabídková cena uvedená v nabídce pro þást dodávky uskuteþnČné v roce 2011 a v roce 2012, je závazná a
nemČnná.

10. PODMÍNKY, PěI JEJICHŽ SPLNċNÍ JE MOŽNO PěEKROýIT VÝŠI NABÍDKOVÉ
CENY
Zadavatel nepĜipouští pĜekroþení nabídkové ceny do konce uskuteþnČní kompletní dodávky a pĜedání dle
pĜedmČtu plnČní.

11. OBCHODNÍ PODMÍNKY
Závazkový vztah se bude Ĝídit Obchodním právem.
Souþástí nabídky musí být návrh smlouvy, podepsaný v souladu se zpĤsobem podepisování. Návrh smlouvy
musí mimo obvyklé náležitosti obsahovat:
1. Splatnost faktur – lhĤta splatnosti faktur min. 21 dní
2. Platební podmínky – zpĤsob fakturace
3. Smluvní sankce – viz dále
4. Záruka na technologické dodávky – min. 24 mČsícĤ.
Nabídka musí rovnČž obsahovat sankþní ujednání:
- sankce za nedodržení termínu uskuteþní dodávky pĜedmČtu plnČní - 500,- Kþ za každý den prodlení po
dohodnutém termínu.
UplatnČné sankce budou hrazeny vzájemným zápoþtem v koneþné faktuĜe.

12. ZPģSOB HODNOCENÍ NABÍDEK:
Zadavatel zvolil:
V souladu s § 78, odst. 1, písm. b) zákona nejnižší nabídkovou cenu.
Popis zpĤsobu hodnocení:
Hodnotící komise bude postupovat v souladu s §§ 76 a 77, po posouzení nabídek provede hodnocení
nabídek – bude hodnotit nabídkové ceny vþetnČ DPH.
Celkové hodnocení provede hodnotící komise tak, že nabídky seĜadí podle výše nabídkové ceny vþetnČ DPH
a jako nejvýhodnČjší bude stanovena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

13. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNċNÍ KVALIFIKACE
KVALIFIKACI DLE § 50 A NÁSL. ZÁKONA SPLNÍ UCHAZEý, KTERÝ PROKÁŽE SPLNċNÍ:

Ͳ

]iNODGQtFKNYDOLILNDÿQtFKSŐHGSRNODGŢSRGOH]iNRQD
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SURIHVQtFKNYDOLILNDÿQtFKSŐHGSRNODGŢSRGOH]iNRQD
HNRQRPLFNëFKDILQDQÿQtFKNYDOLILNDÿQtFKSŐHGSRNODGŢSRGOH]iNRQD
WHFKQLFNëFKNYDOLILNDÿQtFKSŐæHGSRNODGŢ


 =iNODGQtNYDOLILNDÿQtSŐHGSRNODG\VSOŁXMHXFKD]Hÿ
a) který nebyl pravomocnČ odsouzen pro trestný þin spáchaný ve prospČch organizované zloþinecké
skupiny, trestný þin úþasti na organizované zloþinecké skupinČ, legalizace výnosĤ z trestné þinnosti,
podílnictví, pĜijímání úplatku, podplácení, nepĜímého úplatkáĜství, podvodu, úvČrového podvodu, vþetnČ
pĜípadĤ, kdy jde o pĜípravu nebo pokus nebo úþastenství na takovém trestném þinu, nebo došlo k
zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného þinu; jde-li o právnickou osobu, musí tento
pĜedpoklad splĖovat statutární orgán nebo každý þlen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem
dodavatele þi þlenem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento pĜedpoklad splĖovat
statutární orgán nebo každý þlen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku þi žádost o
úþast zahraniþní právnická osoba prostĜednictvím své organizaþní složky, musí pĜedpoklad podle tohoto
písmene splĖovat vedle uvedených osob rovnČž vedoucí této organizaþní složky; tento základní
kvalifikaþní pĜedpoklad musí dodavatel splĖovat jak ve vztahu k území ýeské republiky, tak k zemi svého
sídla, místa podnikání þi bydlištČ,
b) který nebyl pravomocnČ odsouzen pro trestný þin, jehož skutková podstata souvisí s pĜedmČtem
podnikání dodavatele podle zvláštních právních pĜedpisĤ nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání
takového trestného þinu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splĖovat statutární orgán nebo
každý þlen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele þi þlenem statutárního orgánu
dodavatele právnická osoba, musí tento pĜedpoklad splĖovat statutární orgán nebo každý þlen
statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku þi žádost o úþast zahraniþní právnická
osoba prostĜednictvím své organizaþní složky, musí pĜedpoklad podle tohoto písmene splĖovat vedle
uvedených osob rovnČž vedoucí této organizaþní složky; tento základní kvalifikaþní pĜedpoklad musí
dodavatel splĖovat jak ve vztahu k území ýeské republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání þi
bydlištČ,
c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutČže formou podplácení
podle zvláštního právního pĜedpisu,
d) vĤþi jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neprobČhlo insolvenþní Ĝízení, v nČmž bylo
vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenþní návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostaþuje k
úhradČ nákladĤ insolvenþního Ĝízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela
nepostaþující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních pĜedpisĤ,
e) který není v likvidaci,
f)

který nemá v evidenci daní zachyceny daĖové nedoplatky, a to jak v ýeské republice, tak v zemi sídla,
místa podnikání þi bydlištČ dodavatele,

g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veĜejné zdravotní pojištČní, a to jak v ýeské
republice, tak v zemi sídla, místa podnikání þi bydlištČ dodavatele,
h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpeþení a pĜíspČvku na státní politiku
zamČstnanosti, a to jak v ýeské republice, tak v zemi sídla, místa podnikání þi bydlištČ dodavatele,
i)
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který nebyl v posledních 3 letech pravomocnČ disciplinárnČ potrestán þi mu nebylo pravomocnČ uloženo
kárné opatĜení podle zvláštních právních pĜedpisĤ, je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání
odborné zpĤsobilosti podle zvláštních právních pĜedpisĤ; pokud dodavatel vykonává tuto þinnost
prostĜednictvím odpovČdného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za þinnost dodavatele, vztahuje se
tento pĜedpoklad na tyto osoby,

j)

který není veden v rejstĜíku osob se zákazem plnČní veĜejných zakázek,

k) který pĜedloží seznam statutárních orgánĤ nebo þlenĤ statutárních orgánĤ, kteĜí v posledních 3 letech
pracovali u zadavatele a
l)

který, má-li formu akciové spoleþnosti, pĜedloží aktuální seznam akcionáĜĤ s podílem akcií vyšším než
10 %.

SplnČní základních kvalifikaþních pĜedpokladĤ uchazeþ prokáže pĜedložením:
a) výpisu z evidence RejstĜíku trestĤ [pro body a) a b)],
b) potvrzení pĜíslušného finanþního úĜadu a ve vztahu ke spotĜební dani þestného prohlášení [pro bod f)],
c) potvrzení pĜíslušného orgánu þi instituce [pro bod h)],
d) þestného prohlášení [pro body c) až e) a g), i) až j)],
e) þestným prohlášením obsahujícím seznam statutárních orgánĤ nebo þlenĤ statutárních orgánĤ, kteĜí v
posledních 3 letech pracovali u zadavatele [pro bod k)],
f) þestným prohlášením obsahujícím aktuální seznam akcionáĜĤ s podílem akcií vyšším než 10 % [pro bod
l)].


2) Profesní kvalifikaþní pĜedpoklady (§ 54 zákona):
Dodavatel prokáže splnČní profesních kvalifikaþních pĜedpokladĤ pĜedložením originálu nebo ovČĜené kopie:
- výpisu z obchodního rejstĜíku, pokud je v nČm zapsán, þi výpis z jiné obdobné evidence
- dokladu o oprávnČní k podnikání (živnostenský list), na základČ kterého je oprávnČn provádČt
požadované þinnosti. POZOR! – výpis z obchodního rejstĜíku není dokladem o oprávnČní k podnikání!

3) K prokázání ekonomických a finanþních kvalifikaþních pĜedpokladĤ zadavatel požaduje.
PĜedložení kopie pojistné smlouvy, jejímž pĜedmČtem je pojištČní odpovČdnosti za škodu zpĤsobenou
dodavatelem tĜetí osobČ. Tento kvalifikaþní pĜedpoklad bude uchazeþem splnČn, doloží – li pojistnou
smlouvu nebo pojistný certifikát na výši plnČní minimálnČ 5 000 000,- Kþ. Pojistná smlouva musí
být platná po celou dobu plnČní veĜejné zakázky.
4) Prokázání technických kvalifikaþních pĜedpokladĤ zadavatel požaduje:
Ve smyslu ustanovení § 56 odst. 1 písm. a) zadavatel požaduje seznam významných dodávek realizovaných
dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnČní; pĜílohou seznamu musí být:
1. osvČdþení vydané þi podepsané veĜejným zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno veĜejnému
zadavateli,
2. osvČdþení vydané jinou osobou, pokud bylo osvČdþení dodáno jiné osobČ než veĜejnému zadavateli,
nebo
3. þestné prohlášení dodavatele, pokud bylo zboží dodáno jiné osobČ než veĜejnému zadavateli a neníli souþasnČ možné osvČdþení podle bodu 2 od této osoby získat z dĤvodĤ spoþívající na její stranČ.
Tento kvalifikaþní pĜedpoklad bude uchazeþem splnČn, prokáže-li uchazeþ alespoĖ 2 dodávky v celkové
cenČ 3 mil. Kþ za každou z nich.

PĜi prokazování kvalifikace zadavatel požaduje pĜedložení požadovaných dokladĤ v prosté kopii.
Doklady prokazující splnČní základních kvalifikaþních pĜedpokladĤ a výpis z obchodního rejstĜíku nesmČjí být
k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnČní kvalifikace, starší 90 kalendáĜních dnĤ.
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Pokud není uchazeþ schopen prokázat splnČní urþité þásti kvalifikace požadované zadavatelem podle § 50
odst. 1 písmene b) až d) zákona (tj. profesní, ekonomické a finanþní a technické kvalifikaþní pĜedpoklady) v
plném rozsahu, je oprávnČn splnČní kvalifikace v chybČjícím rozsahu prokázat prostĜednictvím
subdodavatele (to neplatí v pĜípadČ profesního kvalifikaþního pĜedpokladu podle § 54 písm. a) zákona).
Uchazeþ je v takovém pĜípadČ povinen zadavateli pĜedložit smlouvu uzavĜenou se subdodavatelem, z níž
vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnČní urþeného k plnČní veĜejné zakázky uchazeþem þi k
poskytnutí vČcí þi práv, s nimiž bude dodavatel oprávnČn disponovat v rámci plnČní veĜejné zakázky, a to
alespoĖ v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnČní kvalifikace podle ust. § 50 odst. 1 písm. b) až d).
Uchazeþ je v takovém pĜípadČ dále povinen zadavateli pĜedložit doklady prokazující splnČní základního
kvalifikaþního pĜedpokladu podle § 53 odst. 1 písm. j) a profesního kvalifikaþního pĜedpokladu podle § 54
písm. a) subdodavatelem.
Zadavatel požaduje, aby uchazeþ formou prohlášení uvedl identifikaþní údaje každého subdodavatele (v
pĜípadČ, že uchazeþ nezamýšlí využít subdodavatele k plnČní veĜejné zakázky, uvede tuto skuteþnost v
prohlášení, které pĜiloží do své nabídky) a dále specifikoval þásti veĜejné zakázky, které má v úmyslu zadat
subdodavateli.
Má-li být pĜedmČt veĜejné zakázky plnČn nČkolika uchazeþi spoleþnČ a za tímto úþelem podávají spoleþnou
nabídku, je každý z uchazeþĤ povinen prokázat splnČní základních kvalifikaþních pĜedpokladĤ a profesního
kvalifikaþního pĜedpokladu podle § 54 písm. a) zákona v plném rozsahu. SplnČní kvalifikace podle § 50 odst.
1 písm. b) až d) zákona musí prokázat všichni uchazeþi spoleþnČ.
V pĜípadČ, že má být pĜedmČt veĜejné zakázky plnČn spoleþnČ nČkolika uchazeþi, jsou povinni
pĜedložit zadavateli souþasnČ s doklady prokazujícími splnČní kvalifikaþních pĜedpokladĤ smlouvu, ve které
je obsažen závazek, že všichni tito uchazeþi budou vĤþi zadavateli a tĜetím osobám z jakýchkoliv právních
vztahĤ vzniklých v souvislosti s veĜejnou zakázkou zavázáni spoleþnČ a nerozdílnČ, a to po celou dobu plnČní
veĜejné zakázky i po dobu trvání jiných závazkĤ vyplývajících z veĜejné zakázky.
V pĜípadČ, že nabídka bude podávána více uchazeþi spoleþnČ jako spoleþná nabídka podle § 51
odst. 6 zákona, musí pojistná smlouva prokazatelnČ pokrývat pĜípadnou škodu zpĤsobenou kterýmkoliv
dodavatelem v rámci takového sdružení (konsorcia). Tato skuteþnost musí vyplývat z pĜedložené smlouvy a
zadavatel bude mít právo na plnou výši pojistného plnČní v rozsahu tak, jak je specifikován v þl. 5.3. písm. a)
a b) této zadávací dokumentace.
Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu, bude vylouþen z úþasti v zadávacím Ĝízení.
Prokázání splnČní kvalifikace u zahraniþního dodavatele
Nevyplývá-li ze zvláštního právního pĜedpisu jinak, prokazuje zahraniþní uchazeþ splnČní kvalifikace
zpĤsobem podle právního Ĝádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydlištČ, a to v rozsahu
požadovaném zákonem a zadavatelem. Pokud se podle právního Ĝádu platného v zemi sídla, místa
podnikání nebo bydlištČ zahraniþního uchazeþe urþitý doklad nevydává, je zahraniþní uchazeþ povinen
prokázat splnČní takové þásti kvalifikace þestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnČní má být v
rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo bydlištČ zahraniþního uchazeþe stanovena,
uþiní o této skuteþnosti þestné prohlášení. Doklady prokazující splnČní kvalifikace pĜedkládá zahraniþní
uchazeþ v þeském nebo anglickém jazyce. Pokud doklady prokazující splnČní kvalifikace pĜedkládá
uchazeþ v jiném, pĤvodním jazyce, musí být pĜipojen jejich úĜednČ ovČĜený pĜeklad do þeského jazyka,
pokud mezinárodní smlouva, kterou je ýeská republika vázána, nestanoví jinak; to platí i v pĜípadČ,
prokazuje-li splnČní kvalifikace doklady v jiném než þeském nebo anglickém jazyce uchazeþ se sídlem,
místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území ýeské republiky.
Povinnost pĜipojit k dokladĤm úĜednČ ovČĜený pĜeklad do þeského jazyka se nevztahuje na doklady ve
slovenském nebo anglickém jazyce.
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Seznam kvalifikovaných dodavatelĤ
V pĜípadČ, že dodavatel pĜedloží zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelĤ dle § 125 a násl.
zákona ve lhĤtČ pro prokázání splnČní kvalifikace, nahrazuje tento výpis ze seznamu kvalifikovaných
dodavatelĤ prokázání splnČní:
a) základních kvalifikaþních pĜedpokladĤ podle § 53 odst. 1 písm. a) až j) zákona a
b) profesních kvalifikaþních pĜedpokladĤ podle § 54 zákona v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující
splnČní tČchto profesních kvalifikaþních pĜedpokladĤ pokrývají požadavky veĜejného zadavatele na
prokázání splnČní profesních kvalifikaþních pĜedpokladĤ pro plnČní veĜejné zakázky.
Zadavatel je povinen dle § 127 odst. 4 zákona pĜijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelĤ, pokud
k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnČní kvalifikace, není výpis ze seznamu kvalifikovaných
dodavatelĤ starší než 3 mČsíce.
Systém certifikovaných dodavatelĤ
V pĜípadČ, že dodavatel pĜedloží zadavateli certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelĤ dle
§ 133 a násl. zákona, který obsahuje náležitosti stanovené v § 139 zákona, ve lhĤtČ pro prokázání splnČní
kvalifikace a údaje v certifikátu jsou platné nejménČ k poslednímu dni lhĤty pro prokázání splnČní kvalifikace
(§ 52 zákona), nahrazuje tento certifikát v rozsahu v nČm uvedených údajĤ prokázání splnČní kvalifikace
dodavatelem. Certifikátem nelze nahradit prokázání základní kvalifikace podle § 53 odst. 1 písm. k) a l)
zákona.
Zahraniþní seznam dodavatelĤ
Zadavatel pĜijme za podmínek stanovených v § 143 odst. 2 zákona výpis ze zahraniþního seznamu
kvalifikovaných dodavatelĤ popĜ. pĜípadný zahraniþní certifikát, které jsou vydávány ve státČ, který je souþástí
Evropského hospodáĜského prostoru, nebo v jiném státČ, stanoví-li tak mezinárodní smlouva uzavĜená
Evropským spoleþenstvím nebo ýeskou republikou.
Zadavatel pĜijme výpis pouze v pĜípadČ, v pĜípadČ, pokud má zahraniþní dodavatel sídlo þi místo podnikání,
popĜípadČ bydlištČ, ve státČ, ve kterém byl výpis ze zahraniþního seznamu dodavatelĤ þi zahraniþní certifikát
vydán. Výpis ze zahraniþního seznamu dodavatelĤ þi zahraniþní certifikát nesmí být starší 3 mČsícĤ a musí
být platný k poslednímu dni lhĤty pro prokázání kvalifikace.

Pravost a stáĜí dokladĤ
Pokud není zákonem stanoveno jinak, pĜedkládá dle § 57 odst. 1 zákona dodavatel kopie dokladĤ
prokazujících splnČní kvalifikace. Zadavatel je oprávnČn pĜed uzavĜením smlouvy oprávnČn požadovat
pĜedložení originálĤ nebo ovČĜených kopií dokladĤ prokazujících splnČní kvalifikace. Uchazeþ, se kterým má
být uzavĜena smlouva dle § 82 zákona, je povinen je pĜed uzavĜením smlouvy pĜedložit.
Doklady prokazující splnČní základních kvalifikaþních pĜedpokladĤ a výpis z obchodního rejstĜíku nesmČjí být
k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnČní kvalifikace, starší 90 kalendáĜních dnĤ.
V pĜípadČ, kdy zákon nebo zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje pĜedložení þestného prohlášení
dodavatele o splnČní kvalifikace, musí takové prohlášení obsahovat zákonem a zadavatelem požadované
údaje o splnČní kvalifikaþních pĜedpokladĤ a musí být souþasnČ podepsáno osobou oprávnČnou jednat
jménem þi za dodavatele. Pokud za dodavatele jedná osoba odlišná od osoby oprávnČné jednat jménem þi
za dodavatele, musí být v nabídce pĜedložena plná moc v originále nebo v úĜednČ ovČĜené kopii.
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VARIANTY NABÍDKY, DALŠÍ PODMÍNKY
Zadavatel nepĜipouští žádné varianty nabídky.
Uchazeþi nemají právo na náhradu nákladĤ, spojených s úþastí v soutČži.
Zadavatel si vyhrazuje právo posunout termín zahájení plnČní zakázky v souvislosti s termínem ukonþení
zadávacího Ĝízení.
Zadavatel nepožaduje složení jistoty.

14. OSTATNÍ ÚDAJE, KTERÉ MUSÍ NABÍDKA OBSAHOVAT:
−
−
−
−

identifikaþní údaje uchazeþe – viz PĜíloha þ. 1 – VZOR þ. 1 – Krycí list nabídky
prohlášení uchazeþe – viz PĜíloha þ. 2 – VZOR þ. 2 – ýestné prohlášení
nabídkovou cenu pro celý pĜedmČt plnČní veĜejné zakázky – dle pĜílohy þ. 3 zadávací dokumentace
podepsaný návrh smlouvy

OBSAH, FORMA A ZPģSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
Zadavatel požaduje závaznou formu nabídky vþetnČ Ĝazení jednotlivých þástí nabídky:
1. Titulní list
2. Obsah nabídky vþetnČ þísel stránek
3. Krycí list nabídky – základní údaje a prohlášení-viz pĜíloha þ. 1.
Prokázání splnČní kvalifikace:
– Základní kvalifikaþní pĜedpoklady – viz pĜíloha þ. 2.
– Profesní kvalifikaþní pĜedpoklady
- Ekonomické kvalifikaþní pĜedpoklady
4. Podepsaný návrh smlouvy bude podepsán v souladu se zpĤsobem podpisování
5. Nabídková cena vþetnČ podrobné kalkulace
6. Ostatní údaje pokud je uchazeþ hodlá pĜedložit – obrazové reference, další údaje o uchazeþi, apod.
(není povinné).
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ZÁMċRNċ NEPOUŽITO
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PĜedmČt nabídky:
OtevĜené Ĝízení na dodávky:

Dodávka 4 kusĤ dvoudimenzionálních polohovČ citlivých
detektorĤ termálních neutronĤ
Základní identifikaþní údaje:
Ústav jaderné fyziky AV ýR, v.v.i.
250 68 ěež
61389005
CZ61389005
CZ
veĜejná výzkumná instituce

Název zadavatele:
sídlo, místo podnikání:
Iý:
DIý:
stát:
právní forma zadavatele:
osoba oprávnČná
za zadavatele jednat:

Ing. Jan Dobeš, CSc.

kontaktní osoba zadavatele:
tel.:
fax:
e-mail:

RNDr. Petr Lukáš, CSc.
+420 220 941 147
+420 220 940 148
lukas@ujf.cas.cz

Ústav je zapsán v rejstĜíku veĜejných výzkumných institucí vedeném Ministerstvem školství, mládeže a
tČlovýchovy ýR, spisová znaþka 17113/2006-34/ÚJF, 1.1.2007.
Název uchazeþe:
sídlo, místo podnikání:
Iý:
DIý:

CZ

osoba oprávnČná
za uchazeþe jednat:
kontaktní osoba uchazeþe:
Nabídková cena:
Cena celkem bez DPH

……………… Kþ

samostatnČ DPH

……………… Kþ

Cena celkem vþetnČ DPH

……………… Kþ

Termín realizace:
Zaþátek plnČní:
Ukonþení zakázky:

30.9.2011
30.11.2011

………………………………………
podpis a razítko oprávnČné osoby
titul, jméno, pĜíjmení
funkce
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