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ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 
 
 

ve smyslu ustanovení § 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) 

 
 
 
 

ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ 
dle ustanovení § 38 ZVZ 

 
 

„Nákup multidimensionálního plynového chromatografu“ 
 
 

Veřejná zakázka souvisí s realizací projektu – „Identifikace odchylek v kvalitě motorových paliv, 
jejich příčin a zdrojů a vytvoření postupů vedoucích k minimalizaci negativních vlivů na životní 
prostředí, spolehlivost provozu automobilů a fiskální politiku státu č. TA02031126“ 
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1. INFORMACE O ZADAVATELI 
1.1. Základní údaje 
 

SGS Czech Republic,s.r.o. 
Se sídlem K Hájům 1233/2, 15500 Praha - Praha 5-Stodůlky 
zapsána v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze , oddíl C, vložka18205 
IČ: 48589241, DIČ: CZ48589241 
jednající: RNDr. Janem Chocholem, jednatelem 
 

1.2. Statutární orgán zadavatele 
 

Statutárním orgánem zadavatele je RNDr. Jan Chochol. Statutární orgán zadavatele je osobou 
oprávněnou činit právní úkony zadavatele v souvislosti s touto veřejnou zakázkou. 
 

1.3. Kontaktní osoba zadavatele: 
 

Kontaktní osobou v technických a organizačních věcech souvisejících s touto veřejnou zakázkou, na 
kterou je možné zejména směřovat veškeré žádosti o dodatečné informace týkající se zadávacích 
podmínek, nebo ji kontaktovat v jiných záležitostech souvisejících s touto veřejnou zakázkou je: 
 
Ing. Ladislav Fuka, vedoucí zkušební laboratoře 
Divize paliv a maziv 
Tel.  +420 274 021 310 
Mobil: +420 731 429 203 
Fax: +420 274 817 287 
E-mail: ladislav.fuka@sgs.com 
Doručovací adresa: U Trati 1226/42, 100 00 Praha 10 – Strašnice  
 

2. INFORMACE O DRUHU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
 
2.1. Předmětná zakázka je zakázkou na dodávky zadávanou podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), jejímž předmětem je dodávka laboratorního 
přístroje viz. bod 4.1. této zadávací dokumentace. 

2.2. Jde o veřejnou zakázku zadávanou formou zjednodušeného podlimitního řízení dle ustanovení § 21 
odst. 1 písm. f) ZVZ. 

 
3. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
 

„Nákup multidimensionálního plynového chromatografu“ 
 

4. INFORMACE O PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
 
4.1. Předmět plnění veřejné zakázky 
 

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka laboratorního přístroje (Multidimensionální plynový 
chromatograf) pro skupinovou a detailní analýzu automobilových benzínů na místo plnění, instalace, 
uvedení do provozu, odzkoušení a zaškolení obsluhy vč. záručního servisu a to v rozsahu a v souladu 
se zadávacími podmínkami. 
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Plnění se skládá z: 
 

a) Dodávky laboratorního přístroje (Multidimensionální plynový chromatograf) pro skupinovou a 
detailní analýzu automobilových benzínů 

b) Dodávky PC zařízení (notebook), software a časově neomezené licence k užití tohoto SW 
c) Proškolení personálu pro práci s přístrojem 
d) Poskytnutí záruky na dodané zařízení, včetně záručního servisu 

 
4.2. Obecné požadavky na zařízení 
 

4.2.1. Předmětné metody rozborů: 
  ČSN EN ISO 22854 - Kapalné ropné výrobky - Stanovení skupin uhlovodíků a kyslíkatých 

látek v automobilových benzinech - Metoda multidimensionální plynové chromatografie 
 
4.2.2. Matrice: 

 
  Ropné destiláty (benzín) 
 
4.2.3. Rozmezí stanovení: 

 
Dle normy ČSN EN ISO 22854 
 

4.2.4. Dodatečné požadavky na zařízení: 
 

• Plně automatizovaný režim stanovení všech parametrů analýzy, ovládání pomocí software 
• Použitelnost pro všechny druhy benzínů (s nízkým i vysokým tlakem par) a reformáty 
• Možnost použití metod (módu) PNA, PONA, PIANO, PIONA 
• Přímé bezkalibrační postupy analýz (na základě odezvových faktorů látek). Validace 

přístroje pomocí dodaných standardizovaných směsí 
• Vyjádření analytických výsledků v % m/m a % V/V 

 
a) Podle počtu atomů uhlíku 
b) Skupinové složení (aromáty, nafteny, alkeny, alkany, kyslíkaté látky) 
c) Kombinace výpočtů podle bodů a) a b) 
d) Obsah benzenu 
e) Složení kyslíkatých látek 

 
• Výpočet celkového obsahu kyslíku v % m/m 
• Výpočet fyzikálně-chemických dat ze stanoveného složení vzorku (hustota, střední 

molekulová hmotnost, poměr uhlík/vodík) 
• Výpočet oktanového čísla (výzkumná metoda, motorová metoda) ze stanoveného složení 

vzorku 
 

4.3. Požadavky na příslušenství 
 

Součástí dodávky zařízení bude i dodání obslužného PC a SW. Společně s dodávkou zařízení budou 
dodány jejich uživatelské příručky v českém a anglickém jazyce. 

 
4.4. Školení obsluhy 
 

Součástí dodávky bude realizace školení obsluhy laboratorního přístroje určené zadavatelem 
v rozsahu min. 40 hodin. 
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4.5. Místo plnění 
 

SGS Czech Republic, s.r.o.  
Divize paliv a maziv 
U Trati 1226/42 
100 00 Praha 10 – Strašnice 

 
4.6. Termín plnění 
 

Termín dodání a zprovoznění laboratorního přístroje s vybavením v plném rozsahu včetně zaškolení 
je 60 dnů od okamžiku nabytí účinnosti kupní smlouvy. 

   
4.7. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 
 

 Zadavatel v souladu s ustanovením § 13 a násl. ZVZ stanovil předpokládanou hodnotu této veřejné 
zakázky na 3.200.000,- Kč bez DPH. 

 
5. ZÁRUKA A SERVIS 
 
5.1. Záruční podmínky:  
 

5.1.1. Zadavatel požaduje délku záruční doby na celý předmět plnění veřejné zakázky 
minimálně 24 měsíců.  

 
Uchazeč ve své nabídce uvede údaj o délce záruční doby vyjádřené v měsících. Počátek 
běhu záruční doby je stanoven na den následující po dni protokolárního předání a převzetí 
předmětu veřejné zakázky dodaného na základě uzavření kupní smlouvy.  

5.1.2. Zadavatel požaduje délku reakční doby max. 48 hodin.  

 Uchazeč ve své nabídce uvede údaj o délce reakční doby v hodinách od telefonického 
nahlášení závady do nástupu na servisní zásah.  

 Uchazeč není oprávněn podmínit jím navrhovanou délku záruční doby a délku reakční doby, 
které jsou/nejsou předmětem hodnocení nabídky, další podmínkou. Podmínění nebo 
uvedení několika rozdílných hodnot je důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče 
z řízení.  

5.2. Pozáruční podmínky:  
 
Uchazeč ve své nabídce uvede pro informaci tyto skutečnosti:  
 
1. cenu za 1 hodinu práce servisního technika ve CZK  
2. cenu dopravy servisního technika v CZK za výjezd  
3. cenu poradenských činností v CZK 

6. ČASOVÝ PRŮBĚH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ 
6.1. Obálky s nabídkami budou přijímány ve lhůtě pro podání nabídek, tj. do 3. 7. 2012 do 12.00 hodin. 

6.2. Otevírání obálek se uskuteční dne 4. 7. 2012 ve 13.00 hodin, na adrese místa plnění, tj. U Trati 
1226/42, 100 00 Praha 10 – Strašnice. 

7. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 
7.1. Zadávací dokumentaci je doručována formou přílohy výzvy k podání nabídky v rámci zjednodušeného 

podlimitního řízení.  
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7.2. Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této zadávací dokumentace a v přílohách zadávací 
dokumentace vymezují závazné požadavky zadavatele na zpracování nabídky a plnění veřejné 
zakázky. Tyto požadavky je uchazeč povinen plně a bezvýjimečně respektovat při zpracování nabídky 
a ve své nabídce je akceptovat. Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v této zadávací 
dokumentaci a v přílohách zadávací dokumentace bude považováno za nesplnění zadávacích 
podmínek s následkem vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení. 

8. KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY 
8.1. Obecná ustanovení o prokazování kvalifikace 
 

Prokázání splnění kvalifikace dle níže stanovených požadavků je předpokladem posouzení a 
hodnocení nabídky uchazeče v zadávacím řízení. Uchazeč, který nesplní kvalifikační předpoklady 
v požadovaném rozsahu, bude Zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení. 
 

8.2. Obecná pravidla prokazování kvalifikace 
 
Při prokazování kvalifikace je uchazeč povinen se řídit následujícími pravidly: 

8.2.1. Zadavatel požaduje předložení čestného prohlášení ve znění dle přílohy č. 3 této zadávací 
dokumentace. Čestné prohlášení musí podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče 
(statutárním orgánem) nebo osobou k tomu výslovně zmocněnou. Pro vyloučení pochybností se 
stanoví, že podpis osoby na čestném prohlášení nemusí být úředně ověřen. V případě podpisu 
prohlášení zmocněnou osobou musí být originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění (plné moci) 
součástí dokladů, kterými je splnění kvalifikace prokazováno. 

8.2.2. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku 
nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 
kalendářních dnů. 

8.2.3. Pokud bude uchazeč část kvalifikace prokazovat prostřednictvím subdodavatele, je povinen zadavateli 
předložit smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí 
plnění určeného k plnění veřejné zakázky uchazečem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude 
uchazeč oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém 
subdodavatel prokázal splnění kvalifikace.  

8.2.4. 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 základních 
kvalifikačních předpokladů dle § 50 odst. 1 písm. a) ZVZ a profesního kvalifikačního předpokladu 
podle § 54 písm. a) a b) v plném rozsahu. Dále jsou takoví dodavatelé povinni předložit současně 
s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že 
všichni tito dodavatelé 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.  

8.2.5. Dojde-li do doby konečného rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky k jakékoliv změně v kvalifikaci 
dodavatele, která by jinak znamenala nesplnění kvalifikace podle § 60 ZVZ či této zadávací 
dokumentace, je uchazeč povinen nejpozději do 7 dnů tuto skutečnost zadavateli písemně oznámit 
v souladu s ustanovením § 58 odst. 1 ZVZ a současně předložit potřebné dokumenty prokazující 
splnění kvalifikace v plném rozsahu. 

 
8.2.6. Uchazeč, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější, a s nímž bude uzavřena smlouva dle přílohy 

č. 4 této zadávací dokumentace, je povinen předložit originály nebo úředně ověřené kopie dokladů 
prokazujících splnění kvalifikace. 
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8.3. Základní kvalifikační předpoklady  
 

Základní kvalifikační předpoklady ve smyslu ustanovení § 53 odst. 1 ZVZ splňuje uchazeč,  
 

a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké 
skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné 
činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového 
podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném 
činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou 
osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-
li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, 
musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této 
právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím 
své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob 
rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel 
splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či 
bydliště; 
 

b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem 
podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za 
spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat 
statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či 
členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat 
statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či 
žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí 
předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační 
složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území 
České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště; 

 
c) který nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního 

právního předpisu, tj. podle ustanovení 49 zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů; 

 
d) vůči jehož majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo 

insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního 
řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena 
nucená správa podle zvláštních právních předpisů; 

 
e)  který není v likvidaci; 

 
f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi 

sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče; 
 

g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České 
republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče; 

 
h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 

politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště 
uchazeče;  

 
i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně 

uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, pokud dodavatel vykonává tuto 
činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost 
dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby; 
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j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek; 
 

k) kterému nebyla v posledních třech letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu 
nelegální práce ve smyslu ustanovení § 5 písm. e) bod 3 zákona č. 435/2004 Sb., o 
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. 

 
Prokázání základních kvalifikačních předpokladů: Uchazeč, jehož nabídka bude vybrána jako 
nejvhodnější, a s nímž bude uzavřena smlouva dle přílohy č. 4 této zadávací dokumentace, prokáže 
splnění základních kvalifikačních předpokladů dle bodu 8.3 písm. a) a b) předložením výpisu 
z evidence Rejstříku trestů příslušných osob, dle bodu 8.3 písm. f) předložením potvrzením 
příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani předložením čestného prohlášení dle 
přílohy č. 3 této zadávací dokumentace, dle bodu 8.3 písm. h) předložením potvrzením příslušného 
orgánu či instituce (Česká správa sociální zabezpečení).  

 
8.4. Profesní kvalifikační předpoklady  
 

Uchazeč prokazuje splnění profesních kvalifikačních předpokladů ve smyslu ustanovení § 54 písm. a) 
a písm. b) ZVZ o tom, že je podnikatelem podle příslušných právních předpisů platných na území 
České republiky či v zemi sídla uchazeče a že podniká v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné 
zakázky, čestným prohlášením dle přílohy č. 3 této zadávací dokumentace  
 
Prokázání profesních kvalifikačních předpokladů: Uchazeč, jehož nabídka bude vybrána jako 
nejvhodnější, a s nímž bude uzavřena smlouva dle přílohy č. 4 této zadávací dokumentace, prokáže 
splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle bodu předložením výpisu z obchodního rejstříku či 
jiné obdobné evidence. Výpis z obchodního rejstříku či z jiné obdobné evidence nesmí být 
k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 dnů a předložením 
dokladu o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, zejména 
doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci. 

 

8.5. Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady  
 

Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady nejsou stanoveny. 
 
8.6. Technické kvalifikační předpoklady  

Zadavatel požaduje k prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů uchazeče ve smyslu 
ustanovení § 56 odst. 1 ZVZ dle předložení níže uvedených dokladů prokazujících dále popsané 
skutečnosti:  

Uchazeč prokáže technické kvalifikační předpoklady předložením seznamu alespoň 2 významných 
dodávek souvisejících s instalací předmětného typu přístroje v České republice nebo v zahraničí 
realizovaných uchazečem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění; přílohou 
tohoto seznamu musí být:  
 
a) osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno veřejnému 

zadavateli; 
b) osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému zadavateli; 
c) smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění uchazeče, není-li současně možné 

osvědčení podle písm. b) tohoto článku zadávací dokumentace od této osoby získat z důvodů 
spočívajících na její straně. 
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9. ZADÁVACÍ LHŮTA 
9.1. Zadavatel stanovuje ve smyslu ustanovení § 43 ZVZ zadávací lhůtu do 31.8.2012. Po tuto lhůtu je 

uchazeč vázán svou nabídkou. 

9.2. Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem uplynutí lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení 
oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. 

9.3. Uchazeči, který byl vybrán, končí zadávací lhůta dnem uzavření smlouvy. 

9.4. Uchazeči jsou povinni v nabídce učinit prohlášení v souladu s § 68 odst. 2 ZVZ o tom, že jsou vázáni 
nabídkou po dobu zadávací lhůty. 

10. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 
10.1. Uchazeč zpracuje cenovou nabídku způsobem a ve struktuře podle přílohy č. 2 této zadávací 

dokumentace.  

10.2. Nabídková cena musí být v nabídce stanovena jako nejvýše přípustná částka za plnění veřejné 
zakázky. Zadavatel nepřipouští žádné podmínky, za nichž by mohlo dojít k překročení nabídkové ceny 
bez DPH (tj. v průběhu plnění této veřejné zakázky nelze navýšit nabídkovou cenu). 

10.3. Uchazeč je povinen jako přílohu č. 1 návrhu smlouvy předložit cenovou nabídku ve struktuře podle 
přílohy č. 2 této zadávací dokumentace – tj. soupis jednotkových cen, na základě kterých byla 
kalkulována výše nabídkové ceny a na základě kterých bude prováděna fakturace. 

11. NÁVRH SMLOUVY 
11.1. Uchazeč je povinen předložit v nabídce doplněný návrh smlouvy včetně příloh dle závazného vzoru 

obsaženého v příloze č. 4 této zadávací dokumentace. Návrh smlouvy musí být ze strany uchazeče 
podepsán osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče nebo osobou k tomu výslovně zmocněnou; 
originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění musí být v takovém případě součástí nabídky 
uchazeče. Předložení nepodepsaného textu smlouvy není předložením návrhu této smlouvy. Nabídka 
uchazeče se tak stává neúplnou a zadavatel vyloučí takového uchazeče z další účasti na veřejné 
zakázce. 

11.2. Uchazečem předložený návrh smlouvy musí po obsahové i formální stránce bezvýhradně odpovídat 
veškerým požadavkům uvedeným v zadávacích podmínkách. Uchazeč není oprávněn měnit či 
doplňovat jakékoliv části textu vzoru smlouvy s výjimkou údajů, u nichž je možnost měnit či doplnit 
přímo uvedena, tj. u žlutě vyznačených částí textu smlouvy, které nahradí konkrétními údaji. 
V případě, že uchazeč nesplní podmínky pro zpracování smlouvy, tj. změní části, jejichž změnu 
zadavatel výslovně neumožnil, nebo uvede údaje, které jsou v rozporu s požadavky zadavatele, 
nesplňuje nabídka zadávací podmínky a bude vyřazena dle § 76 odst. 1 ZVZ. 

12. OBCHODNÍ PODMÍNKY 
12.1. Obchodní podmínky jsou specifikovány v návrhu smlouvy, který je přílohou č. 4 této zadávací 

dokumentace. Změny obchodních podmínek vymezených v zadávací dokumentaci a v přiloženém 
návrhu smlouvy dle přílohy č. 4 této zadávací dokumentace zadavatel ze strany uchazeče nepřipouští. 

12.2. Uchazeči stanoví v návrhu smlouvy nabídkovou cenu za kompletní plnění veřejné zakázky v souladu 
s článkem 10 zadávací dokumentace. 

12.3. V případě, že část veřejné zakázky bude plněna formou subdodávky (prostřednictvím třetí osoby), 
požaduje zadavatel uvést v nabídce, jaká konkrétní část veřejné zakázky bude zadána třetím osobám 
a které osoby to budou (uchazeč je povinen u subdodavatele uvést jeho identifikační údaje).  

12.4. Omezení výše náhrady škody u uchazeče v jakémkoliv směru se nepřipouští. 

12.5. Uchazeč bude povinen zajistit, aby všichni zaměstnanci zhotovitele, příp. zaměstnanci subdodavatele, 
případně jiné pověřené osoby uchazečem, které budou vykonávat smluvené práce, byli proškoleni 
bezpečnostními, požárními a hygienickými předpisy a byli vybaveni pracovními a ochrannými 
pomůckami. 
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12.6. Uchazeč bude odpovídat po celou dobu plnění zakázky za dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci jak svých zaměstnanců, tak i případných subdodavatelů. Stejně tak odpovídá za dodržování 
požární ochrany při plnění předmětu smlouvy. Zadavatel nenese žádnou odpovědnost za porušení 
výše uvedených předpisů vybraným uchazečem ani za škody, které by tím vznikly. Uchazeč bude 
odpovídat za veškeré škody na majetku či zdraví způsobené jím nebo jeho subdodavatelem, jakož i 
vlastními zaměstnanci či zaměstnanci subdodavatelů. 

13. PLATEBNÍ PODMÍNKY 
13.1. Platební podmínky jsou uvedeny v návrhu smlouvy, která tvoří přílohu č. 4 této zadávací 

dokumentace.  

13.2. Zadavatel nepřipouští platbu předem. Zálohové faktury nemohou být uchazečem vystaveny. 

13.3. Splatnost faktur činí minimálně 30 dní od jejich vystavení. Uchazeč uvede možnost rozložení splátek 
do delšího časového období, nejdéle však 24 měsíců. 

14. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK 
Základním kritériem hodnocení nabídek je ekonomická výhodnost nabídky vyjádřená jako 
výpočtový faktor. Ten je vypočten jako součin dílčích hodnotících kritérií, kterými jsou nabídková 
cena a délka analytického cyklu. Délkou analytického cyklu se rozumí součet doby automatické 
přípravy vzorku přístrojem (proplach nástřikového zařízení, nasátí vzorku), doby vlastní analýzy 
vzorku a doby automatické přípravy přístroje k další analýze, včetně automatického vyhodnocení 
analytických výsledků. Předpokladem pro stanovení délky analytického cyklu je, že bezprostředně 
předcházející a bezprostředně následující analýza vzorku je prováděna totožnou metodou, jako 
analýza vzorku pro stanovení délky analytického cyklu. 
 
Výpočtový vzorec:  
 
F = C x D  
 
kde 
 
F………výpočtový faktor 
C………nabídková cena v Kč 
D………délka analytického cyklu v minutách 
 
Referenčním analytem pro stanovení délky analytického cyklu je automobilový benzín Třída D dle 
ČSN EN 228 a referenční metodou stanovení je PIONA s vyjádřením následujících parametrů: 
 

• Složení podle počtu atomů uhlíku 
• Skupinové složení (aromáty, nafteny, alkeny, alkany, kyslíkaté látky) 
• Kombinace výpočtů podle bodů a) a b) 
• Obsah benzenu 
• Složení kyslíkatých látek 
• Výpočet celkového obsahu kyslíku v % m/m 
• Výpočet fyzikálně-chemických dat ze stanoveného složení vzorku (hustota, střední 

molekulová hmotnost, poměr uhlík/vodík) 
• Výpočet oktanového čísla (výzkumná metoda, motorová metoda) ze stanoveného složení 

vzorku 
 
Nabídky budou seřazeny podle výše výpočtového faktoru.  
Veřejná zakázka bude přidělena uchazeči, který podal nabídku s nejnižším výpočtovým faktorem. 
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15. VARIANTY NABÍDKY 
Zadavatel nepřipouští variantní nabídku. Předložení variantní nabídky je důvodem k vyřazení nabídky 
ze soutěže. 

16. FORMÁLNÍ ÚPRAVA, STRUKTURA A OBSAH NABÍDKY 
16.1. Nabídky se podávají písemně, a to v listinné podobě, v řádně uzavřené obálce označené viditelně 

„Veřejná zakázka – „Nákup multidimensionálního plynového chromatografu“- NEOTEVÍRAT“. 
Na obálce musí být též uvedena obchodní firma nebo název a adresa dodavatele, na niž je možné 
zaslat oznámení podle § 71 odst. 6 nebo 7 ZVZ. Nabídka bude doručena doporučeně poštou nebo 
předána osobně na adrese provozovny zadavatele: 
SGS Czech Republic, s.r.o. (dále jen Společnost) 
Divize paliv a maziv 
U Trati 1226/42 
100 00 Praha 10 – Strašnice 

16.2. Uchazeč předloží nabídku ve dvou výtiscích, z nichž jeden bude označen „Originál“ a druhý „Kopie“.  

16.3. Všechny listy nabídky budou navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny 
před jejich vyjmutím z nabídky. Veškeré výtisky budou řádně čitelné, bez škrtů a přepisů. Všechny 
stránky textu nabídky ve spodním pravém okraji očíslovány vzestupnou kontinuální řadou. 

16.4. Nabídka musí být zpracována v českém jazyce či slovenském jazyce (včetně příloh). V případě, že je 
nabídka (včetně příloh) zpracována v anglickém jazyce, musí být opatřena úředně ověřeným 
překladem do českého jazyka. Nabídka musí být podepsána na krycím listu oprávněnou osobou 
uchazeče. Každý uchazeč může předložit pouze 1 nabídku. 

16.5. V nabídce musejí být na krycím listu uvedeny veškeré identifikační údaje v rozsahu uvedeném 
v příloze č. 1 – vzor krycího listu. 

16.6. Uchazeč v rámci krycího listu výslovně uvede kontaktní osobu včetně adresy pro doručování 
dokumentů v listinné podobě, která bude odpovídat za veškerou komunikaci se zadavatelem.  Pokud 
podává nabídku více uchazečů společně (společná nabídka), uvedou v nabídce kromě kontaktní 
adresy dle předchozí věty též osobu, která bude zmocněna zastupovat tyto dodavatele při styku se 
zadavatelem v průběhu zadávacího řízení. 

16.7. Nabídka musí být po obsahové stránce předložena v následující struktuře:  
• Úvodní list. Přehledný seznam všech dokladů a dokumentů, které tvoří nabídku. Celkový počet 

stránek v nabídce a její členění. 

• krycí list nabídky dle přílohy č. 1 zadávací dokumentace podepsaný oprávněnou osobou zájemce 

• Identifikační údaje uchazeče. Základní údaje o dodavateli, tj. název a přesnou adresu s 
označením pověřeného zástupce pro případná další jednání, včetně uvedení telefonického, 
faxového a e-mailového spojení, IČ, DIČ. 

• Cenová nabídka a technický popis nabídky. Technický popis a technické parametry nabízeného 
přístroje. Výše nabídkové ceny, obchodní podmínky, včetně platebních podmínek. Dodací lhůta 
přístroje. Podmínky a délka záruční lhůty, záručního a pozáručního servisu, zákaznického servisu 
a softwarové podpory. Provozní nároky přístroje (spotřeba elektrické energie, spotřeba plynů - typ 
a množství za 24 hodin plného výkonu). Nabídka standardů (kalibrační a validační standardy 
potřebné pro provoz přístroje).  

• Prohlášení uchazeče, z něhož bude vyplývat, že je uchazeč vázán celým obsahem nabídky po 
celou dobu zadávací lhůty 

• Podepsaný návrh smlouvy. Součástí zadávacích podmínek jako příloha č. 4 je návrh smlouvy, 
který je určen k možnému využití uchazečem. Uchazeč pouze doplní požadované chybějící údaje 
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a podepsanou osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče ji učiní součástí nabídky. 
Návrh smlouvy musí po obsahové stránce odpovídat zadávacím podmínkám a obsahu nabídky 
uchazeče. Pokud návrh nebude odpovídat zadávacím podmínkám a ostatním částem nabídky 
uchazeče, bude tato skutečnost důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče. Pokud 
jedná jménem či za uchazeče zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce za návrhem 
smlouvy předložena platná plná moc v originále nebo v úředně ověřené kopii. 

• Smlouvu mezi uchazečem a subdodavatelem (za předpokladu prokazování části kvalifikace 
prostřednictvím subdodavatele), popř. smlouvu mezi zájemci podávajícími společnou nabídku. 

• Doklady a dokumenty k prokázání splnění kvalifikace.  

• Seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce 
lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele. 

• Má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá 
hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek, 

• Prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního 
právního předpisu1 v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou. 

• Případně další dokumenty a podklady. 

• Neuvedení kteréhokoliv požadovaného údaje je důvodem pro vyloučení z řízení. 

17. OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI 
17.1 Otevírání obálek se uskuteční dne 4. 7. 2012 v 13.00 hodin, na adrese místa plnění, tj. U Trati 

1226/42, 100 00 Praha 10 – Strašnice. 
 
17.2 Otevírání obálek se mají právo zúčastnit kromě členů komise zadavatele i uchazeči, jejichž nabídky 

byly doručeny ve lhůtě k podání nabídek. Otevírání obálek se může z kapacitních důvodů účastnit 
max. 1 zástupce každého uchazeče.  

 
17.3 Komise bude otevírat obálky postupně podle pořadového čísla přiděleného dle času doručení a bude 

kontrolovat, zda je nabídka zpracována v požadovaném jazyku, jsou návrh smlouvy a prohlášení dle 
§ 68 odst. 2, 3 ZVZ podepsány osobou oprávněnou jednat jménem či za zájemce a nabídka 
obsahuje všechny součásti požadované zákonem či zadavatelem v zadávacích podmínkách. Pokud 
nabídka nebude splňovat výše uvedené požadavky, bude na místě vyřazena a zadavatel 
bezodkladně vyloučí zájemce, jehož nabídka byla vyřazena, z další účasti ve zjednodušeném 
podlimitním řízení.  

 
17.4 Po provedení kontroly sdělí hodnotící komise účastníkům identifikační údaje uchazeče (obchodní 

firmu, sídlo) a informaci, zda nabídka splňuje požadavky, které jsou předmětem kontroly. Komise 
přítomným uchazečům sdělí rovněž informace o nabídkové ceně. Další obsah nabídky nebude 
sdělen. 

 
17.5 O otevírání obálek bude sepsán protokol, ve kterém budou u každé nabídky uvedeny identifikační 

údaje (obchodní firma, sídlo, právní forma, identifikační číslo a daňové identifikační číslo, byla-li 
přidělena) a informace, zda nabídka vyhověla všem požadavkům, které jsou předmětem kontroly. 
Příslušná část protokolu o otevírání obálek se účastníkům přečte před otevřením další obálky. 
Zadavatel umožní zájemcům nahlédnout do protokolu o otevírání obálek, a to po předchozí žádosti.  

                                                   
1 Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů 
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18.   PRÁVA ZADAVATELE 
18.1 Zadavatel si vyhrazuje právo dodatečně změnit či doplnit zadávací podmínky veřejné zakázky 

nejpozději do 8 dnů před uplynutím lhůty stanovené pro podání nabídek. Zadavatel v takovém případě 
v souladu s § 40 ZVZ přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek. 

18.2 Zadavatel si vyhrazuje, že uveřejní oznámení o výběru nejvhodnější nabídky do 5 pracovních dnů po 
rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na profilu zadavatele. Oznámení o výběru nejvhodnější 
nabídky se považuje za doručené všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům 
okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele. 

18.3 V případě, že do doby uzavření smlouvy s vybraným uchazečem dojde ke změně údajů uvedených 
v nabídce, je příslušný zájemce povinen o této změně zadavatele bezodkladně písemně informovat. 

18.4 Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce zájemců.  

18.5 Zadavatel si vyhrazuje právo toto zjednodušené podlimitní řízení zrušit v souladu se ZVZ. 

18.6 Aniž jsou dotčena příslušná práva uvedená v ZVZ, vyhrazuje si zadavatel níže uvedená práva 
vztahující se k průběhu celého zadávacího řízení a stanoví následující výhrady: 
a) právo podanou nabídku uchazeči nevracet, 
b)  právo opravit zjevné chyby v zadávací dokumentaci, 
c) jakékoliv výdaje, práce či úsilí vynaložené před konečným zadáním veřejné zakázky, která je 

předmětem zadávacího řízení, jsou výlučně záležitostí obchodního úsudku uchazečů. Uchazeči 
nemají nárok na jakékoliv náhrady nákladů spojených s jejich účastí v zadávacím řízení, včetně 
přípravy a podání nabídky apod. 

d) zadavatel nepřipouští podání dílčí nabídky, tj. nabídky jen na část plnění veřejné zakázky. 

19. DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM 
19.1. Uchazeč je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím 

podmínkám. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 5 pracovních dnů před 
uplynutím lhůty pro podání nabídek. Na základě žádosti o dodatečné informace k zadávacím 
podmínkám zadavatel poskytne dodavateli dodatečné informace nejpozději do 3 pracovních dnů po 
doručení písemné žádosti. 

19.2. Zadavatel může poskytnout uchazečům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez 
předchozí žádosti. 

 
20. PŘÍLOHY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 
 
Příloha č.1 –  Krycí list 
Příloha č.2 -  Struktura ceny 
Příloha č.3 –  Čestné prohlášení 
Příloha č.4 –  Návrh kupní smlouvy 

 
 
V Praze 11. 6. 2012 
 
 
 
       _______________________________ 
       RNDR. Jan Chochol, jednatel 

SGS Czech Republic, s.r.o.  
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