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ZADAVATEL 
Obchodní firma: Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a. s.  
Se sídlem:  Revoluční 1521/84, 400 01  Ústí nad Labem 
Zastoupený:  Ing. Františkem Svobodou, předsedou představenstva a  

doc. Ing. Jaromírem Ledererem, CSc., místopředsedou představenstva 
Telefon:  475 309 222 
IČ/DIČ:  62243136 / CZ62243136, plátce DPH 
Bankovní spojení: Komerční banka Ústí nad Labem, číslo účtu: 7009 – 411/0100 

 
VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

k podání nabídek pro veřejnou zakázku malého rozsahu, 
 

která je za financována z veřejných zdrojů. Veřejná zakázka je zadávána ve smyslu 

§ 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „ZZVZ“) mimo působnost tohoto zákona s výjimkou ustanovení § 6 ZZVZ. 

(dále jen „zadávací dokumentace“ nebo „výzva“) 
 

1. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky 
 

Název veřejné zakázky: Technické a kalibrační plyny 
Předpokládaná hodnota: 1.500.000,- Kč bez DPH 
Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na dodávky 
Výsledek zadávacího řízení: uzavření rámcové smlouvy s jedním vybraným 

účastníkem 
Předpoklad zahájení plnění: 2. Q 2018 
Limit veřejné zakázky: veřejná zakázka malého rozsahu 
 
Kód předmětu veřejné zakázky 
dle klasifikace CPV: 24110000-8 Průmyslové plyny 
24111000-5 Vodík, argon, vzácné plyny, dusík a kyslík 
24111300-8 Helium 
24113200-9 Kapalný a stlačený vzduch 
 
Připuštění variant nabídky:      Ne 
Rozdělení zakázky na části:                 Ano 

 
Zakázka se týká průběžných dodávek technických a kalibračních plynů v průběhu let 

2018 a 2019. 
 

Zakázka je rozdělena na dvě části: 
- část A – Dodávka technických plynů s předpokládanou hodnotou 1 000 000,- Kč 

bez DPH 
- část B – Dodávka kalibračních plynů s předpokládanou hodnotou 500 000,- Kč bez 

DPH 
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Účastníci jsou oprávněni podat nabídku: 
(i) pouze do části A 
(ii) pouze do části B 
(iii) do obou částí A i B současně. 

 
Jestliže tato zadávací dokumentace obsahuje speciální ustanovení pro případ podání 

nabídky pouze do části A / pouze do části B / do obou částí A i B současně, má toto 

přednost před obecnými ustanoveními, která jsou jinak společná pro všechny tři 

způsoby podání nabídky.  

Ke každé z částí zakázky se vztahuje příslušný závazný návrh smlouvy, který tvoří 

přílohu č.2a této zadávací dokumentace ve vztahu k části A veřejné zakázky a přílohu 

č. 2b této zadávací dokumentace k části B veřejné zakázky. 
 
2. Kontaktní údaje zadavatele: 

Hlavní kontaktní osoba:  Ing. Veronika Vavroušková 
e-mail:     veronika.vavrouskova@unicre.cz 
tel.:      +420 471 122 305 
 
Zástupce hlavní kontaktní osoby: Ing. Ladislav Kudrlička 
e-mail:                                             ladislav.kudrlicka@unicre.cz   
tel.:   +420 475 309 229 

 
V případě elektronické komunikace zadavatel doporučuje komunikovat s oběma 

kontaktními osobami. 
 
Poštovní adresa pro doručování veškerých zásilek účastníka zadavateli v celém 

zadávacím řízení: 
Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a. s. 
Revoluční 1521/84 
400 01  Ústí nad Labem 
Telefon: +420 475 309 222 
Fax: +420 475 212 079 
E-mail:  veronika.vavrouskova@unicre.cz,  

ladislav.kudrlicka@unicre.cz 
3. Lhůta a místo pro podání nabídek 
 

Lhůta pro podání nabídek: 21. 5. 2018 do 10:00 hodin. 
 

Místo pro podání nabídek: 
Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a. s. 
Revoluční 1521/84,  
400 01  Ústí nad Labem 
Pro osobní doručování platí výše uvedená adresa: 1. patro, kancelář 202 (sekretariát 

ředitele). 
 

mailto:veronika.vavrouskova@unicre.cz
mailto:ladislav.kudrlicka@unicre.cz
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mailto:ladislav.kudrlicka@unicre.cz
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Nabídku je možno podávat osobně, v pracovních dnech od 08:00 do 15:00, v poslední den 

lhůty pro podání nabídek od 08:00 do 10:00 hodin. V případě doručení jiným způsobem musí 

být zadavateli nabídka doručena do uplynutí lhůty pro podání nabídek.  
 

Rozhodující pro doručení nabídky je vždy okamžik převzetí nabídky zadavatelem. V případě 

doručení nabídky poštou či jiným obdobným způsobem je rozhodující okamžik doručení 

nabídky zadavateli, nikoliv např. datum předání nabídky poštovní službě.  
 
4. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace 
 
Zadavatel požaduje, aby účastník prokázal splnění kvalifikace v tomto rozsahu: 

 
- základní způsobilost; 
- profesní způsobilost; 
- technické kvalifikační předpoklady. 

4.1. Základní způsobilost: 
 

Základní způsobilost požaduje zadavatel prokázat po účastnících ve stejném rozsahu, bez 

ohledu na to, do které části veřejné zakázky účastník podává svou nabídku:  

Způsobilým je účastník, který dle § 74 odst. 1 ZZVZ: 
a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení 

pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 ZZVZ nebo obdobný 

trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením 

se nepřihlíží; 

b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný 

daňový nedoplatek; 

c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném 

nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění; 

d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném 

nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti; 

e) není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla proti 

němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu, ani není v obdobné 

situaci podle právního řádu země sídla dodavatele. 

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle písm. a) splňovat tato právnická 

osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele 

právnická osoba, musí podmínku podle písm. a) splňovat: i) tato právnická osoba; ii) každý 

člen statutárního orgánu této právnické osoby; a iii) osoba zastupující tuto právnickou osobu v 

statutárním orgánu dodavatele. 
Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu: i) zahraniční právnické osoby, musí 

podmínku podle písm. a) splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu; ii) české 
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právnické osoby, musí podmínku podle písm. a) splňovat osoby uvedené v předchozím 

odstavci a vedoucí pobočky závodu. 
 

Účastník prokáže základní způsobilost čestným prohlášením, z jehož obsahu bude zřejmé, že 

dodavatel kvalifikační požadavky splňuje. K prokázání základní způsobilosti může účastník 

použít vzor, který tvoří přílohu č. 5 této zadávací dokumentace. 
 

4.2. Profesní kvalifikační předpoklady: 
Profesní způsobilost požaduje zadavatel prokázat po účastnících ve stejném rozsahu, bez 

ohledu na to, do které části veřejné zakázky účastník podává svou nabídku, a to v následujícím 

rozsahu:  

4.2.1 Splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice prokáže účastník 

podle § 77 odst. 1 ZZVZ předložením kopie výpisu z obchodního rejstříku 

nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové 

evidence vyžaduje; doklad musí prokazovat splnění požadovaného kritéria 

způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího 

řízení.  
4.2.2 Zadavatel dále k prokázání profesní způsobilosti požaduje předložení kopie 

oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu 
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující 

živnostenské oprávnění či licenci. 
 
Shora uvedené doklady dodavatel nemusí předložit, pokud právní předpisy v zemi jeho sídla 

obdobnou profesní způsobilost nevyžadují. 
 
4.3. Technické kvalifikační předpoklady: 
V případě, že účastník podává nabídku do části A veřejné zakázky, požaduje zadavatel 
prokázání splnění následující technických kvalifikačních předpokladů: 

 
Technické kvalifikační předpoklady splňuje účastník, který v posledních 3 letech (počítáno od 

data podpisu této zadávací dokumentace) min. po dobu jednoho roku realizuje/realizoval min. 
3 významné dodávky (a související služby) technických plynů pro průmyslové laboratoře nebo 

obdobná zařízení v rozsahu min. 500.000,- Kč bez DPH ročně u každé z dodávek. 
 

V případě, že účastník podává nabídku do části B veřejné zakázky, požaduje zadavatel 
prokázání splnění následující technických kvalifikačních předpokladů: 

 
Technické kvalifikační předpoklady splňuje účastník, který v posledních 3 letech (počítáno od 

data podpisu této zadávací dokumentace) realizoval min. 3 významné dodávky (a související 

služby) kalibračních, resp. obdobných speciálních směsí, plynů pro průmyslové laboratoře 

nebo obdobná zařízení v rozsahu min. 100.000,- Kč bez DPH u každé z dodávek 
 
Účastník prokáže splnění technických kvalifikačních předpokladů dle bodu 4.3. předložením 

Seznamu významných dodávek, ze kterého musí vyplývat, že dodávky realizované 

účastníkem splňují požadavky zadavatele na významné dodávky uvedené v tomto bodu 4.3. 
pro příslušnou část veřejné zakázky. Doporučený vzor čestného prohlášení tvoří přílohu č. 8 

této zadávací dokumentace. 
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4.4. Předložení originálů dokladů  
 
Vybraný účastník bude před uzavřením smlouvy povinen na výzvu zadavatele předložit 

originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace.  
  

4.5. Plná moc  
 
Zmocní-li účastník zmocněnce k podpisu nabídky, podpisu návrhu smlouvy na plnění veřejné 

zakázky či podpisu jiné části nabídky účastníka, musí být v nabídce předložena plná moc 

opravňující zmocněnce k těmto úkonům, a to v originále nebo v úředně ověřené kopii. 
 
4.6. Změny v kvalifikaci 
 
Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího 

řízení ke změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je dodavatel povinen nejpozději do 

5 pracovních dnů tuto skutečnost zadavateli písemně oznámit. Dodavatel je povinen předložit 

potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu do 10 pracovních dnů 

od oznámení této skutečnosti zadavateli. Zadavatel může na žádost dodavatele tuto lhůtu 

prodloužit, nebo může zmeškání lhůty prominout. 
 

Povinnost dle předchozího odstavce neplatí v případě, že podmínky kvalifikace jsou nadále 

splněny. 
 
4.7. Lhůta pro prokázání kvalifikace 
 
Účastník je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek. 
 
4.8. Prokázání splnění kvalifikace zahraničním Účastníkem 
 
V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle 

právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem. Pokud 
se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního 

dodavatele určitý doklad nevydává, je zahraniční dodavatel povinen prokázat splnění takové 

části kvalifikace čestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci 

kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele 

stanovena, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení.  
V případě cizojazyčných dokumentů prokazujících splnění kvalifikace připojí dodavatelé 

k dokumentům překlad do českého jazyka. Dokumenty ve slovenském jazyce se předkládají 

bez překladu.  
 
 
 
 
 
4.9. Subdodavatelé  
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Účastník může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti (s 

výjimkou způsobilosti dle 4.2.1. zadávací dokumentace) prostřednictvím jiných osob. 

Účastník je v takovém případě povinen zadavateli předložit: 
a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ jinou 

osobou; 

b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby; 

c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ jinou osobou; a 

d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné 

zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude účastník oprávněn 

disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná 

osoba prokázala kvalifikaci za účastníka. 

Má se za to, že požadavek podle písm. d) je splněn, pokud obsahem písemného závazku jiné 

osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně s 

účastníkem. 
 
4.10. Společná nabídka  
 
Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem 
podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění 

základní způsobilosti dle bodu 4.1. této zadávací dokumentace a profesní způsobilosti dle 
bodu 4.2.1 této zadávací dokumentace v plném rozsahu. Zbývající kvalifikaci prokazují 

dodavatelé společně.  
 

V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn společně několika účastníky, jsou 
zadavateli povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních 

předpokladů dokument prokazující existenci závazku všech účastníků, že všichni tito 

účastníci budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v 

souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění 

veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky.  
4.11. Ostatní požadavky na kvalifikaci 
V ostatním se práva a povinnosti účastníků ve vztahu k prokázání splnění kvalifikace řídí 

adekvátně k příslušným ustanovením ZZVZ.  
 
4.12. Alternativní způsoby prokazování kvalifikace 
Základní a profesní kvalifikaci lze rovněž prokázat předložením Výpisu ze seznamu 
kvalifikovaných dodavatelů, a to způsobem a za podmínek stanovených v ZZVZ (zejména 

§ 226 ZZVZ). 
 

Dodavatel je rovněž oprávněn prokázat splnění kvalifikace prostřednictvím certifikátu 

vydanému v rámci systému certifikovaných dodavatelů ve smyslu § 233 a násl. ZZVZ. 
Certifikátem lze prokázat splnění kvalifikace v rozsahu údajů v něm uvedených. 
 
5. Stručný popis zakázky, povinnosti a úloha zhotovitele (účastníka) 
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5.1. Předmět dodávky 
 
Předmětem veřejné zakázky „Technické a kalibrační plyny“ je uzavření rámcové smlouvy 

s jedním vybraným účastníkem, a to pro každou část veřejné zakázky samostatně.  
 

Na základě rámcové smlouvy bude vybraný účastník povinen na základě objednávky 

zadavatele dodávat plyny (technické plyny v případě části A, kalibrační plyny v případě části 

B) a poskytovat i související služby, které jsou blíže popsány níže ve vymezení parametrů 

jednotlivých částí veřejné zakázky.  
 

Nedílnou součástí dodávky plynů jsou také obvyklé služby spojené s dodávkami plynů 

v tlakových lahvích, zejména pronájem a servis tlakových lahví, redukčních ventilů a další. 
 
5.2.    Část A veřejné zakázky - Dodávka technických plynů 
 
Obecné podmínky dodávek, které jsou předmětem části A veřejné zakázky jsou následující: 
 

 Uvedená množství tlakových lahví s jednotlivými plyny, počty lahví u zadavatele a 

počet sad ventilů jsou orientační hodnoty. Dodávky budou realizovány na základě 

dílčích objednávek zadavatele dle jeho skutečných potřeb. 
 Požadovaná kvalita plynu je považována za minimální. 
 Dodacím místem jsou provozní objekty č. 2828 a 2838 zadavatele v areálu 

Chemparku Záluží a to buď kobky s plyny u budovy 2838 nebo provozní laboratoře 

v budovách 2828 (1NP) a 2838 (1NP, 2NP, 3NP, 4NP), případně sklad zadavatele 

na pracovišti v Ústí nad Labem 
 Takové láhve budou dodávány přímo do příslušné laboratoře. U laboratoří bude 

součástí dodávky umístění tlakové láhve na příslušné místo a demontáž i montáž 

redukčního ventilu. 
 Pro připojení plynů může zadavatel požadovat zapůjčení redukčního ventilu, který 

musí odpovídat požadovanému typu plynu, tlaku plynu na vstupu, výstupnímu tlaku 

min. 10,5 baru, vnitřní část musí být v provedení z odpovídajícího typu nerezové 

oceli 
 Platba za dodávky a pronájmy bude probíhat měsíčně na základě faktury vystavené 

na základě realizovaných dodávek a pronájmů vždy k poslednímu kalendářnímu dni 

v měsíci. Splatnost faktur je 21 dní. 
 Doba trvání smlouvy – od uzavření smlouvy do 31. 12. 2019. 

 
Bližší specifikace rozsahu dodávky, která je předmětem části A veřejné zakázky je uvedena 

v příslušné části přílohy č. 1 této zadávací dokumentace. 
 

Bližší podmínky plnění části A veřejné zakázky jsou uvedeny v příslušném návrhu rámcové 

smlouvy, která tvoří příloha č. 2a této zadávací dokumentace. 
 
 
5.3.  Část B veřejné zakázky – Dodávka kalibračních plynů 
 
Obecné podmínky dodávek, které jsou předmětem části B veřejné zakázky jsou následující: 
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 Plyny budou dodány jednorázově na výzvu zadavatele max. do 30 kalendářních dní 
 Každá skupina standardů (hydrocarbons, carbon oxides, sulphur, permanent) bude 

dodána s 1 tlakovým ventilem  
 Zadavatel požaduje min. 24 měsíční expirační dobu pro složení standardů 

uhlovodíkových (hydrocarbons 1 – 3) a permanentních (permanent 1 a 2) plynů a 
min. 12 měsíční expirační dobu pro složení ostatních plynných standardů. 

 Předpokládá se dvouletý pronájem tlakové lahve s kalibračním plynem  
 Dodacím místem je provozní objekt č. 2838 a 2828 zadavatele v areálu Chemparku 

Záluží  
 Platba za dodávku proběhne na základě faktury vystavené po předání dodávky. 

Platba za pronájem tlakových lahví bude probíhat čtvrtletně dle skutečného počtu 

tlakových lahví v užívání zadavatelem vždy po ukončení čtvrtletí. Splatnost faktur 

je 21 dní. 
 Doba trvání smlouvy – od uzavření smlouvy do 31. 12. 2019. 

 
Bližší specifikace rozsahu dodávky, která je předmětem části B veřejné zakázky je uvedena 

v příslušné části přílohy č. 1 této zadávací dokumentace. 
 

Bližší podmínky plnění části B veřejné zakázky jsou uvedeny v příslušném návrhu rámcové 

smlouvy, která tvoří příloha č. 2b této zadávací dokumentace. 
 
5.4. Další informace k zadávacímu řízení 
 
Plnění veřejné zakázky dle výše uvedeného je financováno z několika veřejných zdrojů 

(„Národní program udržitelnosti I“, „Institucionální podpora“, grantové projekty s podporou 
Ministerstva obchodu a průmyslu ČR, podpora „Velkých infrastruktur“ Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy ČR, Strukturální fondy EU a další). 
 
 

V průběhu plnění veřejné zakázky se předpokládá průběžná komunikace účastníka se 
zadavatelem a provádění dílčích úkonů k zajištění řádné dodávky a služeb dle pokynů 

zadavatele. 
 

Obchodní podmínky realizace této veřejné zakázky jsou uvedeny v závazných návrzích 

rámcových smluv, které jsou součástí této zadávací dokumentace. Pro každou část veřejné 

zakázky zadavatel stanovuje samostatný závazný návrh rámcové smlouvy na plnění veřejné 

zakázky. 
 
5.5. Zvláštní podmínky pro plnění veřejné zakázky 
 
Zakázka bude realizována v uzavřeném areálu Chempark. Dodavatel bude povinen 

respektovat pravidla, která vydal Správce areálu, společnost UNIPETROL RPA s.r.o., IČ: 

275 97 075, se sídlem Litvínov - Záluží 1, PSČ 436 70, pro činnost dodavatelských firem - 
viz Přílohy č. 3 a 4.  
Pro dodavatele z nich vyplývá kromě jiného povinnost sjednat se Správcem areálu podmínky 

pro vstup a vjezd do areálu. 
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Účastník je povinen se před podáním nabídky s těmito pravidly detailně seznámit a do 

své nabídky o tom učinit prohlášení. Za tímto účelem může využít vzor, který tvoří 

přílohu č. 5 této zadávací dokumentace. 
 
6. Doba a místo plnění 
 

Doba plnění: Část A veřejné zakázky – Dodávka technických plynů 

bude plněna průběžně na základě objednávek a dle potřeby 

zadavatele. Rámcová smlouva s dodavatelem bude uzavřena na 

dobu určitou, a to do 31.12.2019. 
 

Část B veřejné zakázky – Dodávka kalibračních plynů bude 

plněna průběžně na základě objednávek a dle potřeby 

Zadavatele. Rámcová smlouva s dodavatelem bude uzavřena na 

dobu určitou, a to do 31.12.2019. 
 

Místo plnění: Budovy UniCRE, areál Chempark Litvínov, případně sídlo 

Zadavatele na adrese Revoluční 1521/84 v Ústí nad Labem 
 
7. Další podmínky zadávacího řízení  
 
7.1. Poskytování zadávací dokumentace  
Zadávací dokumentace, kterou tvoří tento dokument se všemi přílohami, je veřejně přístupná 
na profilu zadavatele - http://www.unicre.cz/verejne-zakazky. 

 
7.2. Vysvětlení, změna a doplnění zadávacích podmínek 
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně vysvětlení zadávacích podmínek. 

Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty 

pro podání nabídek.  

Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, 

nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti podle předchozího odstavce. Pokud 

zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí 

dodržet lhůtu uvedenou v předchozí větě.  

Vysvětlení zadávacích podmínek včetně přesného znění žádosti uveřejní zadavatel na svém 
profilu.  

 
Vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti.  
   
7.3. Obchodní podmínky a závazná návrh rámcové smlouvy  
Platební a obchodní podmínky veřejné zakázky jsou uvedeny v závazném návrhu rámcové 

smlouvy, který tvoří přílohu č. 2a této zadávací dokumentace pro část A veřejné zakázky, 
resp.  2b této zadávací dokumentace pro část B veřejné zakázky.  

http://www.unicre.cz/verejne-zakazky
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Účastník je povinen do své nabídky připojit závazný návrh rámcové smlouvy ve znění 

uvedeném v příloze č. 2a nebo 2b této zadávací dokumentace, popř. oboje, podle toho, na 

kterou část veřejné zakázky účastník podává nabídku. 
Závazný návrh rámcové smlouvy účastník doplní v souladu se svou nabídkou a pouze na 
místech k tomu vyznačených „[doplní účastník]“ nebo dle vyznačené poznámky zadavatele. 
Zadavatel připouští rovněž úpravy návrhu rámcové smlouvy v rozsahu bezprostředně 
nezbytném pro soulad s právní formou účastníka, či z důvodu podání společné nabídky více 

dodavateli. 
Jiné úpravy či změny návrhu rámcové smlouvy nejsou povoleny. K řádně doplněné a 

podepsané rámcové smlouvě účastník zároveň přiloží veškeré přílohy, na které rámcová 

smlouva odkazuje. Přílohy rámcové smlouvy přitom účastník rovněž vyplní výhradně na 

místech k tomu výslovně určených, jiné úpravy příloh zadavatel nepřipouští. 
Závazný návrh příslušné rámcové smlouvy předložený v nabídce musí být podepsán osobou 

oprávněnou jednat za účastníka. V případě, že účastník předloží v nabídce rámcovou smlouvu 

podepsanou osobou, která není statutárním zástupcem účastníka, musí zároveň předložit 

plnou moc opravňující tuto osobu k podpisu rámcové smlouvy za účastníka. 
 

7.4. Varianty nabídek 
 
Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.  
 
7.5. Omezení při podání nabídek 
 
Každý účastník je oprávněn podat pouze jednu nabídku do každé části veřejné zakázky.  
Na zpracování nabídky se nesmí podílet žádný zaměstnanec zadavatele.  
V případě porušení těchto zásad zadavatel vyřadí všechny nabídky podané tímto způsobem 
a následně vyloučí účastníka z řízení. 

 
7.6.  Zadávací lhůta 

 
Zadávací lhůta, tedy lhůta, po kterou je účastník vázán svou nabídkou, počíná běžet 

okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a je stanovena v délce 30 dnů. 
 
7.8. Subdodávky  
Účastník je v nabídce povinen uvést, které části plnění z veřejné zakázky má v úmyslu zadat 

subdodavatelům a uvést identifikační údaje každého subdodavatele. Smlouvy uzavřené mezi 

účastníkem a subdodavatelem předkládá účastník v rámci prokázání splnění kvalifikace, tj. 
pouze v případě, že prokazuje splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prostřednictvím 

subdodavatele. Ostatní podmínky ve vztahu k subdodávkám jsou stanoveny v závazném 

návrhu příslušné rámcové smlouvy.  
 
 

 
7.9. Náklady účastníka  
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Zadavatel nepřiznává účastníkovi právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím 

řízení, a to ani v případě zrušení zadávacího řízení. Současně zadavatel nebude požadovat 

náhradu nákladů na realizaci tohoto zadávacího řízení na účastníkovi, a to ani formou úhrady 

skutečně vzniklých nákladů ani formou poplatků za účast účastníka v tomto zadávacím řízení.  
 

8. Požadavky na zpracování nabídky 
8.1. Obálka s nabídkou účastníka 
 
Dodavatel podá nabídku v neprůhledné uzavřené neporušené obálce či jiném neprůhledném 

uzavřeném neporušeném obalu s výrazným označením: „Technické a kalibrační plyny“, 
výzvou „NEOTVÍRAT“, a názvem a adresou pro doručování účastníka. Kromě názvu 

zadávacího řízení bude na obálce uvedena také část zadávacího řízení, do které je nabídka 

podávána, tj. „část A“ nebo „část B“.  
 

Pokud účastník podává nabídku do obou částí veřejné zakázky, podá do každé části veřejné 

zakázky nabídku samostatně, tj. v samostatné obálce označené shora uvedeným způsobem. 
 

Obálka či jiný obal bude odpovídajícím způsobem zajištěn proti manipulaci (spoje obálky 

musí být přelepeny a orazítkovány či jinak značeny identifikačním údajem dodavatele). 
 

Pro rychlejší a plynulejší průběh zadávacího řízení si zadavatel dovoluje požádat účastníka, 
aby nabídku předložili vedle originálu rovněž i v jedné tištěné kopii a v elektronické verzi na 

nosiči CD – ROM. 
Obsahem datového nosiče by měla být kompletně zpracovaná nabídka účastníka včetně 

všech příloh v elektronické podobě. Podepisované dokumenty jako jejich scan, tj. až po jejich 

podpisu oprávněnou osobou.  Datový nosič by měl být zabezpečen proti přepsání. Zadavatel 

dále uvítá, budou-li data na datovém nosiči uspořádána do samostatných adresářů 

„Kvalifikace“ a „Nabídka“. 
 
8.2.     Obsah Nabídky 

Nabídka musí obsahovat:  
a) Titulní stranu  

Úvodní list s uvedením názvu veřejné zakázky, označením „originál“ / „kopie“, 

identifikací zadavatele, názvem/firmou účastníka, obsahem nabídky a 

podpisem účastníka nebo osoby oprávněné jednat za účastníka. 
 

 b) Identifikaci účastníka 
Doklad obsahující základní údaje o účastníkovi. Doporučený formulář tohoto 

dokladu je přílohou č. 6 této zadávací dokumentace. 
 

c) Plné moci 
Účastník předkládá pouze v případě, že na kterémkoliv dokumentu či dokladu 
v rámci nabídky bude podpis osoby zastupující účastníka nebo jinou osobu na 
základě plné moci. 
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d)  Doklady k prokázání splnění kvalifikace 

Veškeré doklady potřebné k prokázání splnění kvalifikace (základní a profesní 

způsobilosti a technických kvalifikačních předpokladů) v rozsahu, v jakém je 

zadavatel požaduje v této zadávací dokumentaci 
 

e) Doklady k subdodavatelům, kterými účastník prokazuje splnění 

kvalifikace 
Jestliže účastník prokazuje splnění části kvalifikačních předpokladů 

prostřednictvím subdodavatele/ů, předloží v nabídce rovněž doklady ve smyslu 
4.9. této výzvy. 
 

f) Návrh rámcové smlouvy 
Návrh rámcové smlouvy odpovídající příslušnému závaznému návrhu rámcové 

smlouvy dle této zadávací dokumentace pro příslušnou část veřejné zakázky, 
doplněný o relevantní údaje na vyznačených místech. Návrh rámcové smlouvy 
musí být podepsán účastníkem nebo osobou oprávněnou zastupovat 
účastníka. K návrhu rámcové smlouvy musí být připojeny všechny 

požadované přílohy doplněné na stanovených místech v souladu s podanou 
nabídkou.  Účastník předloží návrh smlouvy, který odpovídá části, do které je 

nabídka předkládána.  
 

g) Údaje o subdodávkách  
Účastník předkládá pouze v případě, že hodlá svěřit některé části plnění 

subdodavateli. V seznamu budou specifikovány části plnění veřejné zakázky, 

které má účastník v úmyslu svěřit konkrétním subdodavatelům. Doklad musí 

obsahovat identifikační údaje všech subdodavatelů a věcné vymezení plnění 

subdodavatele. Údaje o subdodávkách budou samostatně uvedeny pro každou 

část veřejné zakázky, do které účastník podává nabídku. 
  
8.3 Jazyk nabídky 
Veškeré doklady v obálce s nabídkou účastníka budou vyhotoveny v českém jazyce (příp. 

v cizím jazyce s  překladem do českého jazyka), s výjimkou uvedení v ČR běžně užívaných 

anglických odborných výrazů v relevantním oboru. Slovenský jazyk zadavatel připouští 

v případě dokladů předložených k prokázání kvalifikace. Případně přiložené brožury, 

aplikační listy, doplňující informace o nabízených přístrojích apod., mohou být v libovolném 

cizím jazyce. 
 
9. Zpracování nabídkové ceny a hodnocení nabídek     
Nabídková cena bude zpracována oceněním modelu předpokládaného čerpání dodávek a 
souvisejících služeb za období 365 dní (dále jen „Model“). Model je uveden v tabulce, která 

tvoří přílohu č. 7a zadávací dokumentace pro část A veřejné zakázky a přílohu č. 7b zadávací 

dokumentace pro část B veřejné zakázky.  
Model představuje předpokládaný objem plnění na základě příslušné rámcové smlouvy za 

období jednoho roku (365 dní). Zadavatel sestavil Model pro příslušnou část veřejné zakázky 

na základě svých zkušeností z dřívějších období a podle předpokladu svých budoucích potřeb.  
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Vzhledem k tomu, že zadavatel v tuto chvíli není schopen jednoznačně určit, v jakých 

případech bude využívat jednostupňový ventil a kdy naopak dvoustupňový, je výsledná 

celková cena v Modelu uvedena jako průměr nabídkových cen při využití jednostupňového a 

dvoustupňového ventilu u všech druhů plynu.  
Účastník je povinen do Modelu doplnit na místě k tomu výslovně určeném:  

- jednotkové ceny v Kč bez DPH za dodávku příslušného plynu v množství 

odpovídajícím jedné láhvi daného plynu;  
- jednotkové ceny v Kč bez DPH za pronájem příslušného ventilu na jeden 

kalendářní den; a  
- jednotkové ceny v Kč bez DPH za pronájem příslušné láhve na jeden kalendářní 

den. 
Účastníkem oceněný Model bude předložen jako příloha příslušného závazného návrhu 

rámcové smlouvy.  
Účastník není oprávněn do Modelu jiným způsobem zasahovat. Zejména není oprávněn měnit 

hodnoty předpokládaného čerpání a celkové ceny, které budou automaticky vypočteny dle 

vzorců nastavených zadavatelem. Nedovolená změna či úprava Modelu bude důvodem pro 

vyloučení účastníka z účasti v zadávacím řízení.  
Zadavatel výslovně uvádí, že celková nabídková cena jakož i dílčí celkové ceny 

vypočtené v návaznosti na předpokládaný objem čerpání jsou stanoveny výhradně pro 

účely hodnocení. Zadavatel bude za dodávku plynů a pronájem ventilů a lahví hradit 

vybranému účastníkovi pouze jednotkovou cenu odpovídající skutečně dodanému plynu 

a skutečné délce pronájmu ventilů a lahví.  

Zadavatel upozorňuje, že pokud účastník neocení některou z položek Modelu, bude jeho 

nabídka hodnotící komisí vyřazena a účastník bude vyloučen. 
9.1 Hodnocení části A veřejné zakázky 
Jediným hodnotícím kritériem pro hodnocení části A veřejné zakázky je nejnižší Celková 

nabídková cena. 

Celkovou nabídkovou cenou se rozumí částka vyplývající z účastníkem doplněného Modelu 

pro část A veřejné zakázky, který účastník předloží ve své nabídce. Jednotkové nabídkové 

ceny pak účastník shodně doplní do přílohy č. 2 příslušného závazného návrhu rámcové 

smlouvy (příloha č. 2a zadávací dokumentace pro část A veřejné zakázky a příloha č. 2b 

zadávací dokumentace pro část B veřejné zakázky). 

Celková nabídková cena představuje průměr celkové nabídkové ceny při použití 

jednostupňového ventilu a celkové nabídkové ceny při použití dvoustupňového ventilu. 

Celková nabídková cena při použití konkrétního ventilu pak představuje součet násobků 

jednotlivých jednotkových cen uvedených v Modelu a jejich předpokládaného množství 

čerpání za období 12 měsíců (365 dní) při využití daného ventilu (jednostupňového / 

dvoustupňového). Jedná se tak o kalkulaci celkové hodnoty plnění části A veřejné zakázky za 

dobu 12 měsíců vycházející z účastníkem nabízených jednotkových cen a zadavatelem 
předpokládaného množství čerpání.  



 
 

Strana 14 (celkem 15) 

Zadavatel seřadí nabídky účastníků vzestupně od nejnižší Celkové nabídkové ceny po 

nejvyšší.  Nejlépe bude hodnocena nabídka účastníka, který nabídne nejnižší Celkovou 

nabídkovou cenu. 

 
9.2 Hodnocení části B veřejné zakázky 
Jediným hodnotícím kritériem pro hodnocení části B veřejné zakázky je nejnižší Celková 

nabídková cena. 

Celkovou nabídkovou cenou se rozumí částka vyplývající z účastníkem doplněného Modelu 

pro část B veřejné zakázky, který účastník ve své nabídce předloží jako přílohu č. 2 

závazného návrhu rámcové smlouvy (viz příloha č. 1b této zadávací dokumentace).  

Celková nabídková cena představuje průměr celkové nabídkové ceny při použití 

jednostupňového ventilu a celkové nabídkové ceny při použití dvoustupňového ventilu. 

Celková nabídková cena při použití konkrétního ventilu pak představuje součet násobků 

jednotlivých jednotkových cen uvedených v Modelu a jejich předpokládaného množství 

čerpání za období 12 měsíců (365 dní) při využití daného ventilu (jednostupňového / 

dvoustupňového). Jedná se tak o kalkulaci celkové hodnoty plnění části B veřejné zakázky za 

dobu 12 měsíců vycházející z účastníkem nabízených jednotkových cen a zadavatelem 

předpokládaného množství čerpání.  

Zadavatel seřadí nabídky účastníků vzestupně od nejnižší Celkové nabídkové ceny po 

nejvyšší.  Nejlépe bude hodnocena nabídka účastníka, který nabídne nejnižší Celkovou 

nabídkovou cenu. 

10.  Práva zadavatele 
Účastníkovi podáním nabídky nevznikají žádná práva na uzavření smlouvy nebo plnění této 

veřejné zakázky. Účastníkovi nevzniká rovněž žádné právo na náhradu nákladů spojených 

s jeho účastí v tomto zadávacím řízení. 
Zadavatel si vyhrazuje právo: 

- před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit si informace uváděné 

účastníkem v nabídce; 
- nevracet podanou nabídku; 
- zrušit zadávací řízení i bez uvedení důvodu, a to kdykoliv v průběhu zadávání, 

nejpozději však do okamžiku uzavření smlouvy. 
 
11. Otevírání nabídek 
 
Otevírání nabídek se uskuteční analogicky k § 110 ZZVZ. Otevírání nabídek proběhne dne 
21. 5. 2018 od 10:00 hodin v sídle zadavatele. Otevírání nabídek se může zúčastnit 

maximálně 1 zástupce účastníka, který podal nabídku do konce lhůty pro podání nabídek. 

V případě zahraničního účastníka zadavatel připouští rovněž účast tlumočníka. Zástupce 

účastníka se prokáže odpovídajícím zmocněním uděleným účastníkem, není-li statutárním 

orgánem. V případě, že je zástupce účastníka jeho statutárním orgánem, prokáže se 

dokumentem, který jeho postavení prokazuje (například výpisem z obchodního rejstříku). 
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