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1) Identifikace zadavatele 

Název:    ELISABETH PHARMACON, spol. s r. o. 

Sídlo:    náměstí Svobody 87/18, 602 00 Brno 

Kontaktní adresa:   Rokycanova 4437/5, 615 00 Brno-Židenice (místo realizace) 

IČ:     26258412 

DIČ:     CZ26258412 

Zástupce:    Petr Čermák, jednatel 

adresa profilu zadavatele:  https://laboratore.elisabeth.cz/vyberova-rizeni.html  

Kontaktní osoba:   Ing. Jiří Rotschedl 

Tel/Fax:    +420 777 729 740 

e-mail:    jrotschedl@elisabeth.cz 

 

Zakázka je zadávána v souladu s podmínkami pro výběr dodavatele v rámci „Operačního 

programu podnikání, inovace a konkurenceschopnost – Potenciál“, projektu: „Výzkumné a 

vývojové centrum Elisabeth Pharmacon“, registrační číslo projektu 

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_002/0000699. Účelem zakázky je naplnění plánovaného cíle a účelu 

projektu, kterým je pořízení vybavení nových výzkumných laboratoří v budově ELISABETH 

PHARMACON. Název zakázky je: „Vybavení výzkumných laboratoří EP“ 

 

2) Přesné vymezení předmětu zakázky a požadavků zadavatele 

Předmětem zakázky je dodávka vybavení pro výzkumné laboratoře ELISABETH 

PHARMACON přesně definované v příloze č. 1 zadávací dokumentace, kde jsou definovány 

i minimální technická kritéria na požadované vybavení. 

Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, 

jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a 

kvalitativně srovnatelné řešení. 

 

3) Předpokládaná hodnota zakázky 

Předpokládaná hodnota zakázky je 2,1 mil. Kč (slovy: dvamilionyjednostotisísc korun 

českých) bez DPH. 

 

4) Doba a místo plnění zakázky 

Zakázka bude realizována od vyhlášení výsledků výběru dodavatel nejpozději do 14. 04. 

20175. 5. 2017.  

Místem plnění zakázky je: Rokycanova 4437/5, 61500 Brno-Židenice, Česká Republika 

 

 

 

 

mailto:jrotschedl@elisabeth.cz


ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 
 

 

I N V E S T I C E  D O  V A Š Í  B U D O U C N O S T I  

2/5 

 

5) Prokázání kvalifikačních předpokladů 

Předpokladem pro posouzení a hodnocení nabídek dodavatelů podaných v zadávacím řízení je 

prokázání splnění kvalifikace v rozsahu stanoveném zadavatelem. Splněním kvalifikace se 

rozumí prokázání splnění 

a) základních kvalifikačních předpokladů stanovených; 

b) profesních kvalifikačních předpokladů stanovených; 

c) technických kvalifikačních předpokladů stanovených. 

 

A) Základní kvalifikační předpoklady 

Základní kvalifikační předpoklady splní uchazeč podepsáním čestného prohlášení v příloze č. 

3 oprávněnou osobou.  

 

B) Profesní kvalifikační předpoklady 

Profesní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, který předloží ve formě běžné kopie: 

o výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné 

evidence; 

o doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu 

odpovídajícím předmětu zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské 

oprávnění či licenci. 

 

C) Technické kvalifikační předpoklady 

Technické kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, který předloží do nabídky:  

o seznam nejméně 2 (dvou) zakázek podobného zaměření s odkazem na referenční 

osobu 

 

Pravost a stáří dokladů k prokázání splnění kvalifikace 

Doklady k prokázání splnění kvalifikace předloží uchazeči obyčejných v kopiích. Zadavatel si 

vyhrazuje právo požadovat po vybraném uchazeči předložení dokladů v originále či úředně 

ověřené kopii před uzavřením smlouvy. Doklady prokazující splnění základních 

kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být ke dni podání nabídky 

starší 90 kalendářních dnů. 

 

Doba a forma prokazování splnění kvalifikace 

Splnění kvalifikace jsou dodavatelé povinni prokázat ve lhůtě pro podání nabídek. Ve stejné 

lhůtě musí rovněž nastat skutečnosti rozhodné pro splnění kvalifikace. Vzhledem k faktické 

nemožnosti některé doklady takto dodatečně doplnit proto zadavatel umožňuje předložit 

doklady prokazující splnění kvalifikace nejen až při podání nabídky jako její součást, ale 

rovněž kdykoliv v průběhu lhůty pro podání nabídek, samostatně a nezávisle na nabídce. 

Zadavatel v takovém případě posoudí předložené doklady bez zbytečných odkladů a o 

výsledku dodavatele písemně vyrozumí, případně jej vyzve k objasnění předložených  
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6) Podmínky a požadavky na zpracování nabídky 

Jazyk nabídky:  český nebo slovenský 

Forma:  listinná i elektronická (na CD nebo jiném datovém nosiči) 

Doručení: V zapečetěné obálce s nadpisem „Neotvírat, nabídka pro výběr 

dodavatele vybavení laboratoří – Potenciál“ na adresu: Rokycanova 

4437/5, Brno-Židenice 615 00 

Formální náležitosti: Nabídka musí mít číslované strany. 

Doporučená struktura: 

A) Krycí list (viz příloha č. 4) 

B) Znění nabídky a splnění min. technických požadavků (dle přílohy č. 1) 

C) Prokázání kvalifikačních předpokladů (čestné prohlášení a doklady prokazující splnění 

kvalifikačních předpokladů – viz příloha č. 2) 

D) Návrh Smlouvy o dílo (viz příloha č. 3)  

E) Ostatní podklady 

 

7) Způsob zpracování nabídkové ceny 

Cena bude zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu plnění 

předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů souvisejících s plněním předmětu zakázky. 

Nabídková cena musí rovněž zahrnovat pojištění, garance, daně, cla, poplatky, inflační vlivy a 

jakékoli další výdaje nutné pro realizaci zakázky. Nabídková cena je konečná a není přípustné 

ji v průběhu realizace zakázky navyšovat (případně, že ji lze navyšovat pouze při zákonné 

změně sazby DPH). 

Celková nabídková cena bude uvedena v českých korunách (je možné uvést i jinou měnu) v 

členění cena bez DPH, DPH a celková cena včetně DPH. 

 

8) Základní hodnotící kritérium a způsob hodnocení 

Zadavatel klade důraz na kvalitu dodaných přístrojů, proto má zájem o nacenění nejen 

pořizovacích nákladů, ale také nákladů souvisejících s udržitelností plné funkčnosti přístrojů 

po celou dobu realizace projektu a udržitelnosti projektu, tj. 8 let. Nabídková cena záručních i 

pozáručních servisních zásahů včetně hodinové sazby servisního technika musí být nenulové. 

Zadavatel vychází z toho, že uchazeči mají dlouholeté zkušenosti se svými produkty a na 

základě kvality svých produktů dokážou provést kvalifikovaný odhad nákladů spojených 

s udržením plné funkčnosti dodaných přístrojů po dobu 8 let od jejich dodání. 

 

Základními hodnotícími kritérii jsou:  

• Celková cena zakázky (váha 50 60 %) 

• Náklady spojené s udržením dodaných přístrojů v plně funkčním stavu po dobu 8 

let, (váha 30 %)* 
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• Hodinová sazba servisního technika pro pozáruční servis přístrojů a dodaných celků 

(váha 10 %)* 

*Předmětem zakázky není servisní smlouva, ale pouze kupní smlouva na poptávané 

vybavení laboratoře. Náklady spojené se zajištěním plně funkčních přístrojů, tj. servisu a dále 

hodinová sazba pozáručního servisu budou závazné pro případné uzavření pozáruční servisní 

smlouvy s dodavatelem na zajištění servisu po dobu nejméně 8 let. Uchazeč musí v těchto 

cenách, které jsou kritériem tohoto výběrového řízení kalkulovat: 

- Záruční i pozáruční servisní zásahy a uvedení do řádného provozu dodaných přístrojů 

do 48 hodin od nahlášení poruchy, pokud dojde k jejich poškození nebo závadám 

nesouvisejících s nesprávným užíváním přístrojů definovaným v jejich návodech 

k použití. 

- Výměna přístrojů do 2 týdnů od nahlášení poruchy, pokud dojde k jejich 

neopravitelnému poškození nesouvisejícího s nesprávným užíváním přístrojů 

definovaným v jejich návodech k použití. 

- Výměna spotřebního materiálu nebo výměna technologických částí v dodaných 

přístrojích dle pokynů výrobce tak, aby byly zajištěny technologicko-bezpečnostní 

parametry přístrojů po dobu 8 let. Jedná se např. o výměny filtrů v biohazardech, PCR 

boxech, výměny aktivních částí záložních baterií apod. (Nejedná se o cartridge a 

podobný spotřební materiál jehož výměna je vztažena k využití přístroje, např. 

cartridge do přístroje pro demineralizaci vody). 

 

9) Otevírání nabídek 

Otevírání obálek bude probíhat na adrese Rokycanova 4437/5, Brno-Židenice 615 00, dne: 

2131. března 2017 bezprostředně po uplynutí lhůty pro předložení nabídky. Otevírání obálek 

je neveřejné. 

 

10) Lhůta a místo pro předkládání nabídky 

Lhůta pro předložení nabídky je 2131. března 2017 ve 14:00 hod. 

 

11) Obchodní podmínky 

Obchodní podmínky jsou uvedeny ve vzorové smlouvě o dílo, která je závazná pro uchazeče a 

případné změny ve smlouvě nesmí být v rozporu s vyhláškou č. 231/2012 Sb. a s pravidly pro 

výběr dodavatele stanovené v rámci OP PIK platné v den vyhlášení tohoto výběru dodavatele. 

Závazný text smlouvy je uveden v příloze č. 3. 

 

12)  Požadavky na varianty nabídek 

Zadavatel neumožňuje podání variantních nabídek a ani dodatečného plnění nad rámec 

požadavků stanovených v této zadávací dokumentaci. 
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13) Poskytování dodatečných informací 

Uchazeči jsou oprávněni požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Písemná 

žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 6 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro 

podání nabídek. 

Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám nejpozději do 4 pracovních 

dnů po doručení žádosti.  

Dodatečné informace může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti.  

Dodatečné informace, včetně přesného znění požadavku, zveřejní zadavatel na profilu 

zadavatele a zároveň je neprodleně písemně oznámí všem dosud známým uchazečům. 

 

14) Ostatní podmínky 

Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný dodavatel 

osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

Společnost prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným 

příslibem a nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 137/2006 Sb. o 

veřejných zakázkách. 

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení. 

 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1  Technické specifikace přístrojů 

Příloha č. 2 Čestné prohlášení 

Příloha č. 3 Obchodní podmínky, smlouva o dílo 

Příloha č. 4  Krycí list  

 

 

 

………………………………………………………………………….. 

  Datum a podpis osoby oprávněné jednat za zadavatele 

 

 


