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Zadávací dokumentace je podkladem pro zpracování a podání nabídek na níže specifikovanou
zakázku a stanoví předmět a rozsah zakázky, předpoklady, které musí splnit účastník pro
prokázání své kvalifikace, kriteria pro hodnocení nabídek, požadavky na obchodní a platební
podmínky, jakož i další podmínky kladené na zadavatele a účastníka.
Zadavatel není při realizaci tohoto výběrového řízení povinen řídit se zákonem č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“). Pokud je v zadávací dokumentaci
uveden odkaz na ZZVZ, je tak učiněno pro snadné pochopení smyslu daného ustanovení a
odkaz na zákon je vždy použit „ve smyslu zákona“.
Výběrové řízení je vedeno postupem podle Pravidel pro výběr dodavatelů Ministerstva
průmyslu a obchodu ČR č.j. MPO 29205/17/61100 (dále jen „Pravidla“) platnými pro
žadatele a příjemce dotace z Operačního programu Podnikání a inovace pro
konkurenceschopnost (OPPIK).
Zadavatel poskytuje všem dodavatelům na vědomí, že plný text Pravidel je veřejně dostupný
na www.mpo.cz. Pravidla obsahují kromě povinností zadavatele při výběrovém řízení i
ustanovení, která jsou podstatná pro dodavatele jak v průběhu výběrového řízení, tak zejména
pro případné uzavření smlouvy, po dobu realizace zakázky a též po skončení realizace
zakázky. Předložením nabídky v rámci výběrového řízení dodavatel současně potvrzuje, že se
seznámil s Pravidly a zavazuje se plnit ustanovení v nich uvedená, která se vztahují
k dodavatelům, a to v průběhu výběrového řízení, po uzavření smlouvy a po dobu realizace
předmětu plnění.

1 ZAHÁJENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ A ÚDAJE
O OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Lhůty rozhodné pro toto výběrové řízení počínají běžet ode dne následujícího po dni
zveřejnění Oznámení o zahájení výběrového řízení na profilu zadavatele.
Předpokládané datum uveřejnění Oznámení a ZD na profilu zadavatele:

9.9.2017

Adresa profilu zadavatele: http://exbio.profilzadavatele.cz/

2 ZADAVATEL
2.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Zadavatel není veřejným ani dotovaným zadavatelem ve smyslu
ZZVZ
EXBIO Praha, a.s.
Název:
Nad Safinou II 341, 252 50 Vestec
Sídlo:
Zapsáno v:
obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vložka 5889
25548611
IČ:
CZ699003063
DIČ:
Osoba oprávněná jednat: Vladimír Viklický, předseda představenstva
Ing. Stanislav Lancouch, místopředseda představenstva
Ing. Miloslav Suchánek, Ph.D., člen představenstva
Druh Zadavatele:
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Způsob jednání:

2.2

Za společnost jsou oprávněni jednat společně dva (2) členové
představenstva, z nichž jeden musí být předseda nebo
místopředseda představenstva.

KONTAKTNÍ OSOBA

Jméno:
Mobil:
E-mail:

Ing. Radek Konečný
+420 607 176 223
radek.konecny@dotakon.cz

3 VŠEOBECNÉ ÚDAJE O VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ
3.1 INFORMACE O PROJEKTU
Výběrové řízení je organizováno v rámci projektu „Zvýšení kapacity VaV ve společnosti
EXBIO Praha“, jehož spolufinancování je zajištěno s pomocí OPPIK, programu podpory
POTENCIÁL, realizovaného v působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky.

3.2 DŮVĚRNOST ÚDAJŮ
Převzetím podkladů pro výběrové řízení účastník bere na vědomí, že tyto podklady jsou
považovány za důvěrné a mohou být použity výhradně účastníkem jen pro účely tohoto
výběrové řízení.
Účastník se převzetím tohoto dokumentu zavazuje, že bude zachovávat mlčenlivost o obsahu
tohoto materiálu, nebude ho rozšiřovat tiskem, jiným médiem, anebo materiál jakýmkoliv
jiným způsobem publikovat a nedá ho k dispozici jakékoliv třetí straně.

3.3 POVINNOST ÚČASTNÍKA SPOLUPŮSOBIT PŘI VÝKONU
FINANČNÍ KONTROLY
V souladu s ustanovením § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě,
ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu
finanční kontroly.

3.4 VARIANTY NABÍDKY
Zadavatel nepřijímá variantní řešení zakázky.

3.5 POSKYTOVÁNÍ VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK
Účastníci mohou od Zadavatele písemně požadovat vysvětlení zadávacích podmínek, které
považují za nezbytné pro zpracování nabídky a plnění zakázky či organizaci výběrového
řízení. Učinit tak mohou e-mailem na radek.konecny@dotakon.cz. Písemná žádost
o vysvětlení musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro
podání nabídek. Vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez předchozí
žádosti.
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Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty,
nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení žádosti podle předchozího odstavce. Pokud
zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí
dodržet lhůtu uvedenou v předchozí větě.
Pokud je žádost o vysvětlení zadávací dokumentace doručena včas a zadavatel neuveřejní
vysvětlení ve lhůtě dle předchozího odstavce, prodlouží lhůtu pro podání nabídek nejméně
o tolik pracovních dnů, o kolik přesáhla doba od doručení žádosti o vysvětlení Zadávací
dokumentace do uveřejnění vysvětlení.
Vysvětlení zadávacích podmínek, včetně přesného znění požadavku, zveřejní zadavatel na
profilu zadavatele a zároveň je písemně oznámí všem dosud známým účastníkům.

3.6 ÚHRADA NÁKLADŮ VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ
Účastí ve výběrovém řízení účastníkovi nevzniká právo na jakoukoli úhradu výdajů spojených
s touto účastí.

3.7 VÝHRADA PRÁV ZADAVATELE
Zadavatel si vyhrazuje právo:
i. výběrové řízení zrušit a ukončit bez výběru nejvhodnější nabídky, pokud:
a) nebyly ve stanovené lhůtě podány žádné nabídky, nebo
b) nebyly ve stanovené lhůtě podány žádné nabídky splňující požadavky zadavatele na
předmět plnění zakázky, resp. byli z účasti ve výběrovém řízení vyloučeni všichni
účastníci, nebo
c) byly zjištěny vážné nesrovnalosti nebo chyby v oznámení nebo zadávací
dokumentaci, nebo
d) v průběhu výběrového řízení odpadly důvody pro pokračování v důsledku podstatné
změny okolností, která nastala po zahájení výběrového řízení a kterou zadavatel
jednající s řádnou péčí nemohl předvídat a ani ji nezpůsobil, nebo
e) vybraný účastník odmítl uzavřít smlouvu nebo neposkytl zadavateli k jejímu
uzavření dostatečnou součinnost.
ii. vyloučit účastníka pro nezpůsobilost, pokud prokáže, že došlo k naplnění § 48 odst. 2-6 a
8 ZZVZ.
iii. v případě nejasností požádat účastníka o vysvětlení nabídky. Pokud účastník nepředloží
vysvětlení ve stanovené lhůtě a Zadavatel nepromine pozdní doplnění nebo objasnění,
bude nabídka z hodnocení vyřazena a účastník bude vyloučen z výběrového řízení, což
mu bude bezodkladně písemně oznámeno. Žádost o vysvětlení, jakož i samotné
vysvětlení, musí mít písemnou formu (email, fax, poštovní zásilka).
iv. připomínkovat návrh smlouvy účastníka, jehož nabídka bude úspěšná, a jednat s tímto
účastníkem za účelem dosažení dohody o finální verzi smlouvy.
v. nevracet nabídky podané jednotlivými účastníky a ponechat si je jako doklad o průběhu
výběrového řízení.
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4 INFORMACE O DRUHU A PŘEDMĚTU ZAKÁZKY
4.1 DRUH ZAKÁZKY
Ve vztahu k Pravidlům se jedná o zakázku na dodávky, na kterou se nevztahuje ZZVZ,
o předpokládané hodnotě menší než je hodnota nadlimitní sektorové zakázky na dodávky
podle nařízení vlády č. 172/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Toto výběrové řízení není veřejnou soutěží ani veřejným příslibem.

4.2 KLASIFIKACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY
Kód CPV

Název

38434510-4

Cytometry

4.3 POPIS PŘEDMĚTU ZAKÁZKY
Předmětem zakázky je dodávka průtokového cytometru s podavačem vzorků na zkumavky za
účelem měření a vyhodnocování vývojových dat u nových produktů ve zkumavkovém
podavači (nízkokapacitní měření).
Přístroj musí být nový, nikoliv prototyp, nikoliv demo verze. Níže uvedená specifikace
stanoví obecný popis přístroje a základní minimální parametry, které musí být splněny.
Součástí zakázky je vedle dodávky přístroje také doprava do místa plnění, instalace a
zaškolení obsluhy.
Jsou-li v Zadávací dokumentaci nebo jejích přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy či
značky, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné
technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.
Název technologie
Průtokový cytometr s podavačem vzorků na zkumavky

Počet ks
1

Technická specifikace:
Průtokový cytometr určený pro In Vitro diagnostiku a certifikací CE-IVD. Průtokový
cytometr musí splňovat alespoň tyto parametry:
 3 nezávislé výkonné lasery o vlnových délkách 488 nm (min. 50 mW), 635-642 nm
(min. 50 mW) a 405 nm (min. 70mW)
 Detektory pro dopředný a boční rozptyl (FS a SS) a minimálně 10 detektorů pro
Fluorescence
 Rozložení fluorescenčních detektorů: 5 pro 488 nm laser, 3 pro 635-642 nm laser a 2
pro 405 nm laser
 Všechny optické elementy i filtry (Band Pass) musí být určeny pro In vitro
diagnostické použití (CE-IVD)
 Pro všechny detektory musí existovat výrobcem doporučený a validovaný kontrolní
kalibrační materiál určený pro použití In Vitro (CE-IVD) – dodejte název, katalogové
číslo a příbalový leták výrobce (návod k použití)
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 Pro všechny detektory musí existovat výrobcem doporučený a validovaný
standardizační materiál určený pro použití In Vitro (CE-IVD)- dodejte název,
katalogové číslo a příbalový leták výrobce (návod k použití)
 Automatizovaný podavač pro min 30 ks zkumavek rozměru 12 x75 mm se čtením
čárových kódů ze všech jednotlivých zkumavek v jakékoliv pozici
 Citlivost detekce fluorescenčního signálu pro FITC do 110 MESF, pro PE do 70
MESF
 Rozlišení detekce fluorescenčního signálu (dynamický rozsah) – minimálně 20 bit, tj.
1 048 576 kanálů
 Vzorkovací frekvence alespoň 40 MHz
 Mrtvý objem vzorku validovaný a deklarovaný výrobcem pro zkumavky 12x75mm do
3 uL
 Formát souborů kompatibilní s FCS 3.0
Příslušenství:
 PC nejméně v konfiguraci doporučené výrobcem k provozu systému,
 2 ks LCD monitorů,
 tiskárna.

4.4 MÍSTO PLNĚNÍ ZAKÁZKY
Místem plnění zakázky je provozovna zadavatele na adrese Nad Safinou II 341, 252 50
Vestec.

4.5 TERMÍN PLNĚNÍ
Zadavatel požaduje dokončení zakázky nejpozději do 8 týdnů od podpisu smlouvy.

4.6 NABÍDKOVÁ CENA
Zadavatel stanovuje maximální přípustnou nabídkovou cenu ve výši 3 350 000 Kč bez DPH.
Nabídková cena musí být konečná a odpovídající předmětu zakázky popsanému touto
Zadávací dokumentací. V ceně musí být zahrnuty veškeré náklady spojené s úplným a
kvalitním dodáním předmětu zakázky, včetně rizik a vlivů (včetně inflačních) během
provedení dodávky.
Nabídková cena bude stanovena v členění: celková nabídková cena bez DPH, samostatně
DPH a nabídková cena včetně DPH za dodání celého předmětu zakázky dle této Zadávací
dokumentace. DPH bude vyčíslena v zákonné výši ke dni podání nabídky.

5 PLATEBNÍ A OBCHODNÍ PODMÍNKY
Účastníci předloží v rámci své nabídky závazný návrh smlouvy o dílo, jenž bude podepsán
osobou oprávněnou jednat jménem účastníka.
Smlouva musí obsahovat minimálně následující náležitosti:
 Identifikace smluvních stran včetně IČO a DIČ, pokud jsou přiděleny.
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 Předmět plnění (konkretizovaný kvantitativně i kvalitativně), přičemž předmět
smlouvy se musí shodovat s předmětem nabídky daného účastníka a podmínkami
zadávací dokumentace.
 Cena bez DPH, vč. DPH a uvedení samotného DPH, příp. uvést, že účastník je či není
plátcem DPH.
 Platební podmínky.
 Doba a místo plnění.
 Hodnoty parametrů, které jsou předmětem hodnocení nabídek.
 Datum a podpis osob oprávněných jednat dle OR, příp. na základě plné moci.
 Další obligatorní náležitosti dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
Zadavatel zároveň stanoví následující minimální platební a obchodní podmínky:
 Lhůta splatnosti faktur činí minimálně 30 dní.
 Zadavatel nebude poskytovat zálohy.
 Záruční lhůta činí minimálně 12 měsíců od předání zboží na základě dodacího
listu/předávacího protokolu. Během trvání záruční lhůty se dodavatel zavazuje
poskytovat v místě plnění zadavateli bezplatný servis na dodané zboží včetně dodání
potřebných náhradních dílů. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží a na vady
způsobené vyšší mocí.
 V případě záručního servisu nástup servisního technika na záruční opravu max. do 48
hodin od nahlášení závady. Dodavatel je povinen odstranit vady zboží nejpozději do
48 hodin od nástupu na záruční opravu. V případě, že k řádné opravě je potřeba
náhradní díl/díly, které dodavatel nemá ve lhůtě dle předchozí věty k dispozici,
odstraní vady zboží do 48 hodin od dodání potřebného náhradního dílu/dílů. I při
čekání na náhradní díl/díly dle předchozí věty musí dodavatel odstranit vady zboží
nejpozději do 10 kalendářních dnů od nahlášení závady.

6 PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ÚČASTNÍKA
6.1 ZPŮSOB PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE
-

prokázání splnění kvalifikace podle požadavků uvedených níže je nutným
předpokladem pro posouzení a hodnocení nabídky účastníka. Neprokáže-li účastník
splnění kvalifikace v plném rozsahu, bude vyloučen z výběrového řízení;

-

není-li níže stanoveno jinak, překládá dodavatel prosté kopie dokladů prokazujících
splnění kvalifikace;

-

níže uvedené požadavky na základní a profesní způsobilost lze vyjma uvedených
dokladů prokázat také výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů;
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-

pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace v plném
rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat
prostřednictvím poddodavatele. Dodavatel je povinen v takovém případě v nabídce
předložit:
 doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace poddodavatelem;
 doklady o splnění základní způsobilosti poddodavatelem;
 doklady o splnění profesní způsobilosti poddodavatelem;
 písemný závazek poddodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění zakázky
nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat
v rámci plnění zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém poddodavatel prokázal
kvalifikaci za dodavatele (obsahem písemného závazku poddodavatele musí být
společná a nerozdílná odpovědnost za plnění zakázky společně s dodavatelem).

6.2 ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST
6.2.1

Způsobilým není dodavatel, který
a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení
pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k ZZVZ nebo obdobný
trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením
se nepřihlíží;
b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný
daňový nedoplatek;
c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném
nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění;
d) má 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) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla
nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci
podle právního řádu země sídla dodavatele.

6.2.2

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 6.2.1 písm. a)
splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem
statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 6.2.1
písm. a) splňovat:
a) tato právnická osoba,
b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

6.2.3

Účastní-li se výběrového řízení pobočka závodu
a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 6.2.1 písm. a) splňovat
tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
b) české právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 6.2.1 písm. a) splňovat
osoby uvedené v odstavci 6.2.2 a vedoucí pobočky závodu.

Dodavatel prokáže splnění základní způsobilosti předložením čestného prohlášení (lze použít
přílohu č. 1 této Zadávací dokumentace), z jehož obsahu musí být zřejmé, že dodavatel
splňuje základní způsobilost.
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6.3 PROFESNÍ ZPŮSOBILOST
Účastník prokazuje splnění profesní způsobilosti předložením:
- výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis
zápis do takové evidence vyžaduje.

6.4 TECHNICKÁ KVALIFIKACE
Splnění kritéria technické kvalifikace prokáže účastník:
- seznamem referencí na zakázky s obdobným předmětem plnění realizované
účastníkem v posledních třech letech (s uvedením identifikace odběratele, předmětu
zakázky, roku a měsíce realizace a rozsahu dodávky v Kč). Minimální počet
uváděných referencí stanovuje zadavatel na 3 akce, každá v hodnotě min. 2 500 000,Kč bez DPH.

7 OBSAH, FORMA A TERMÍN PODÁNÍ NABÍDKY
7.1 OBSAH NABÍDKY
Nabídka bude obsahovat následující:
i.
krycí list nabídky – viz Příloha 2 Zadávací dokumentace,
ii.
technickou specifikaci nabízených přístrojů, ze které bude možné ověřit splnění
požadavků na předmět dodávky (viz čl. 4.3 Zadávací dokumentace),
iii. doklady prokazující splnění kvalifikace dle čl. 6 této Zadávací dokumentace,
iv. závazný návrh kupní smlouvy/smlouvy o dílo podepsaný osobou oprávněnou jednat
jménem účastníka nebo osobou pověřenou zastupováním osoby oprávněné jednat
jménem účastníka. Předložený návrh smlouvy o dílo musí obsahovat minimálně
náležitosti uvedené v čl. 5 této Zadávací dokumentace.

7.2 POŽADAVKY NA PODÁNÍ NABÍDKY
Každý účastník může v rámci tohoto výběrového řízení podat pouze 1 nabídku.
Dodavatel, který podal nabídku ve výběrovém řízení, nesmí být současně poddodavatelem
jiného dodavatele v tomtéž výběrovém řízení.
Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo podá
nabídku a současně je poddodavatelem jiného dodavatele v tomtéž výběrovém řízení,
zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem samostatně či společně s jinými
dodavateli vyřadí.
Nabídku je potřebné předložit v českém jazyce, a to písemně v jednom originále podepsaném
osobou oprávněnou jednat jménem účastníka nebo osobou pověřenou zastupováním osoby
oprávněné jednat jménem účastníka (v tomto případě je nutné zároveň doložit toto pověření –
není nutné notářské ověření) a v jedné elektronické kopii na CD nebo USB.
Nabídka musí být dobře čitelná a musí být včetně příloh pevně svázaná do jednoho svazku.
Účastník nezávazně použije pořadí dokumentů specifikované v bodě 7.1. Nabídka nesmí
obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
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Nabídka bude účastníkem předložena v zalepené obálce dle následujících pokynů:
- v levém horním rohu obálky bude kontakt na předkladatele nabídky včetně uvedení
kontaktní osoby, e-mailu a telefonu,
- v pravém dolním rohu obálky bude uvedena adresa zadavatele:
EXBIO Praha, a.s.
Nad Safinou II 341
252 50 Vestec
-

na obálce bude uveden také text:
„Výběrové řízení – Průtokový cytometr s podavačem vzorků na zkumavky 2 –
NEOTEVÍRAT“

7.3 FORMA DORUČENÍ NABÍDEK
Nabídku je možné doručit osobně v pracovních dnech od 9 do 14 hod. (v poslední den lhůty
do 10 hod.), nebo zaslat doporučeně poštou, a to na adresu:
EXBIO Praha, a.s.
Nad Safinou II 341
252 50 Vestec

7.4 LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK
Lhůta pro podání nabídek končí dne 25.9.2017 v 10 hod., přičemž okamžikem podání
nabídky se rozumí doručení nabídky k rukám zadavatele, nikoli její odeslání.
Nabídky, které budou doručeny po uzávěrce, nebudou brány v potaz. Všechny nabídky
splňující výše uvedené základní podmínky (včasnost, úplnost) budou posouzeny a
vyhodnoceny.

7.5 OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK
Otevírání nabídek bude probíhat bezprostředně po ukončení příjmu nabídek, tj. dne 25.9.2017
po 10 hod. v sídle společnosti EXBIO Praha, a.s. na adrese Nad Safinou II 341, 252 50
Vestec. Otevírání nabídek není veřejné.

8 KRITÉRIA A ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK
Včas a řádně předložené úplné nabídky splňující všechny požadavky Zadávací dokumentace
vyhodnotí hodnotící komise Zadavatele dle stanovených hodnotících kritérií. Na základě
doporučení hodnotící komise pak Zadavatel rozhodne o přidělení zakázky.
Základním kritériem pro hodnocení nabídky a zadání zakázky je nejnižší nabídková cena.
Při hodnocení nabídkové ceny bude rozhodná její celková výše bez DPH, uvedená v návrhu
kupní smlouvy/smlouvy o dílo.
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