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Výzva k podání nabídek 
 

Evidenční číslo zadávacího 

řízení: 

CZ.1.07/2.3.00/09.0147 – robotické stavebnice 

Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/09.0147 

Název projektu: Vzdělávání lidských zdrojů pro rozvoj týmů ve vývoji a 

výzkumu 

Název zakázky: Dodávka robotických stavebnic pro praktická cvičení 

studentských týmů 

Předmět zakázky 

(služba/dodávka/stavební 

práce) : 

Zadávací řízení na zakázku dodávky malého rozsahu 

„Dodávka robotických stavebnic pro praktická cvičení 

studentských týmů“ podle §12 odst. 3 a §18 odst. 3 Zákona 

č. 137/2006 Sb. (dále jen „Zákona“), o veřejných zakázkách, 

v aktuálním znění a podle ,,Závazných postupů pro zadávání 

zakázek z prostředků finanční podpory OP VK“. 

Předmětem zakázky je dodávka zboží pro zajištění klíčových 

aktivit projektu. 

Nejedná se o zadávací řízení podle Zákona č. 137/2006 Sb., 

o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

Datum vyhlášení zakázky: 2. 7. 2010 

Název/ obchodní firma 

zadavatele: 

VŠB-Technická univerzita Ostrava 

Sídlo zadavatele: 17. listopadu 15/2172, 708 33, Ostrava-Poruba 

Osoba oprávněná jednat 

jménem zadavatele, vč. 

kontaktních údajů (telefon a 

emailová adresa) 

prof. Ing. Radim Farana, CSc. 

tel.: 597 321 247  

e-mail: radim.farana@vsb.cz 

IČ zadavatele: 61989100 

DIČ zadavatele: CZ61989100 
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Kontaktní osoba 

zadavatele, vč. kontaktních 

údajů (telefon a emailová 

adresa): 

Ing. David Fojtík, Ph.D. 

tel.: 597 324 193 

e-mail: david.fojtik@vsb.cz 

Lhůta pro podávání 

nabídek (data zahájení a 

ukončení příjmu, vč. času) 

Termín pro zveřejnění výzvy: 2. 7. 2010 

Počátek lhůty pro podávání nabídek: 7. 7. 2010 

Konec lhůty pro podávání nabídek:15. 7. 2010 v 13:00 hod. 

Popis předmětu zakázky: 
Předmětem zakázky je dodávka malého rozsahu „Dodávka 

robotických stavebnic pro praktická cvičení studentských 

týmů“. 

 

Cílem zakázky je zajistit sestavy univerzálních stavebnic 

umožňujících realizovat modely mechatronických systémů 

vybavených elektrickými pohony, senzorickým subsystémem a 

vlastním řídicím programovatelným systémem. Stavebnice 

budou sloužit jako výukové pomůcky pro rozvoj konstrukčních, 

programátorských a týmových dovedností studentů Fakulty 

strojní VŠB-TU Ostrava.  

 

Zadavatel požaduje, aby předmět zakázky byl v souladu se 

specifikací uvedené v zadávací dokumentaci. Ta tvoří 

nedílnou součást této výzvy. 

Předpokládaná hodnota 

zakázky v Kč
1
: 

265 000,- Kč (318 000,- vč. DPH) 

Typ zakázky
2
 Jedná se o zakázku malého rozsahu 

Lhůta dodání (zpracování 

zakázky)/ časový 

harmonogram plnění/ doba 

trvání zakázky 

Zahájení plnění veřejné zakázky: do 10 dnů od podepsání 

smlouvy 

Místo plnění veřejné zakázky: Ostrava  

Ukončení plnění: 10 den od podepsání smlouvy (přesné 

datum bude specifikováno ve smlouvě) 

                                                 
1
 Uveďte hodnotu zakázky bez DPH a v závorce s DPH. 

2
 Uveďte, zda se jedná o zakázku nadlimitní, podlimitní či malého rozsahu. 
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Místa dodání/převzetí 

nabídky: 

Nabídka bude doručena v písemné podobě v zalepené obálce 

na adresu: 

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 

Fakulta strojní, 352 - Katedra automatizační techniky a řízení 

17. listopadu 15/2172 

Ostrava-Poruba, 708 33 

Osobní doručení nabídky je možné kdykoliv během lhůty pro 

podávání nabídek na stejné adrese, ale pouze po předchozí 

telefonické dohodě na tel. číslo 597 324 193. 

Rozhodující je datum doručení nabídky, nikoli odeslání. 

Na zapečetěné obálce bude uvedena adresa, na kterou by 

bylo v případně možné zaslat vyrozumění, že nabídka byla 

podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek, evidenční číslo 

zadávacího řízení: CZ.1.07/2.3.00/09.0147 – robotické 

stavebnice.  

Současně bude obálka opatřená nápisem: 

,,NEOTVÍRAT – Výběrové řízení - Dodávka robotických 

stavebnic pro praktická cvičení studentských týmů“. 

Hodnotící kritéria: Základním hodnotícím kritérii je ekonomická výhodnost nabídky, 

kvalita a flexibilita nabízeného zboží.  

Dílčí hodnotící kritéria a jejich váhy: 

1. Nabídková cena a záruční podmínky - váha 50% 

2. Kvalita a modularita stavebnic – váha 50% 

Hodnotící komise bude nabídky hodnotit dle výše uvedených 

dílčích kritérií podle jejich váhy, a to bodovací metodou s 

použitím bodovací stupnice v rozsahu 0 až 100 bodů. Každé 

jednotlivé nabídce bude dle dílčího kritéria přidělena bodová 

hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci 

dílčího kritéria. Pro kritérium, které nelze vyjádřit, sestaví 

hodnotící komise pořadí nabídek od nejvhodnější k nejméně 

vhodné za použití bodovací stupnice od 1 do 100 u každého níže 

uvedeného parametru. 

Kritérium č. 1 

V tomto kritériu bude hodnocena nabídková cena bez DPH spolu s 

dobou záruky. 

Kritérium č. 2 

V tomto kritériu se bude hodnotit kvalita a modularita stavebnice, 

jež je dána rozmanitostí a množstvím nabízených úloh, 

rozšiřitelností, programovým vybavením (podporou 



 

CZ.1.07/2.3.00/09.0147, Vyzva_k_podani_nabidky_RobotStavebnice.doc 4/6 
http://www.fs.vsb.cz/euprojekty/147  

Tento projekt je spolufinancován z ESF a státního rozpočtu ČR. 

programovacích jazyků), podporou ze strany výrobce a třetích 

stran. V úvahu se také bude brát rozšíření stavebnic na českých a 

zahraničních vysokých školách a kvalita obalů stavebnic. 

Požadavky na prokázání 

splnění základní a profesní 

kvalifikace dodavatele na 

základě zadávací 

dokumentace
3
: 

Uchazeč je povinen se prokázat splnění základních a profesních 

kvalifikačních předpokladů dodavatele daných v §53 a §54 

Zákona. Ke splnění kvalifikačních kritérií předloží uchazeč 

následující: 

1. Základní kvalifikační předpoklady: 

Čestné prohlášení prokazující základní kvalifikační předpoklady 

uchazeče dle §53 odst. 1 zákona podepsané osobou oprávněnou 

jednat jménem uchazeče, kterých uchazeč stvrzuje: 

 že nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný 

ve prospěch zločinného spolčení, trestný čin účasti na 

zločinném spolčení, legalizace výnosů z trestné činnosti, 

podílnictví, přijímání úplatků, 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 navrhovatele či členem statutárního 

navrhovatele právnické 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 navrhovatel splňovat jak ve vztahu k území České 

republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či 

bydliště; 

 že nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož 

skutková podstata souvisí s předmětem podnikání 

navrhovatele podle zvláštních právních předpisů nebo 

nedošlo 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 

navrhovatele či členem statutárního orgánu navrhovatele 

                                                 
3
 Pokud je požadováno pro vybraný druh výběrového řízení dle hodnoty předpokládané ceny dodávky 
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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 zeni 

svého sídla, místa podnikání či bydliště; 

 že nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže 

formou podplácení podle zvláštního právního předpisu; 

 že na jeho majetek není prohlášen konkurz nebo návrh na 

prohlášení konkurzu nebyl zamítnut pro nedostatek 

majetku navrhovatele nebo vůči němu není povoleno 

vyrovnání nebo zavedena nucená správa podle zvláštních 

předpisů; 

 že není v likvidaci; 

 že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a 

to jak v české republice, tak v zemi sídla, místa podnikání 

či bydliště dodavatele; 

 že 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 dodavatele; 

 že nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociálním 

zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a 

to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání 

či bydliště dodavatele; 

 že nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně 

potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření 

podle zvláštních právních předpisů, je-li podle §54 písm. 

D) požadováno prokázání odborné způsobilosti 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. 

Požadavek na uvedení 

kontaktní osoby uchazeče: 

Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, 

její telefon a e-mail. 

Požadavek na písemnou 

formu nabídky (včetně 

požadavků na písemné 

zpracování smlouvy 

dodavatelem): 

Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě. 

Požadavek na písemnou formu je považován za splněný 

tehdy, pokud je nabídka podepsaná osobou oprávněnou 

jednat jménem uchazeče. 

V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje uchazeče, 

zejména: obchodní firma, sídlo, identifikační číslo, osoba 

oprávněná jednat za uchazeče, příp. osoba oprávněná 
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zastupovat uchazeče, kontaktní adresa pro písemný styk mezi 

uchazečem a zadavatelem. 

Uchazeč jako nedílnou součást nabídky předkládá návrh 

obchodních a platebních podmínek a to ve formě návrhu 

smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za 

uchazeče. 

Nabídka musí být vyhotovena v českém jazyce, v jednom 

originále a dvou kopiích podepsaných statutárním zástupcem 

uchazeče. 

Do obálky vložte rovněž CD ROM s úplným textem nabídky 

ve formátu MS OFFICE. 

Jakékoli nedodržení těchto pravidel bude mít za následek 

vyřazení nabídky. 

Povinnost uchovávat 

doklady a umožnit 

kontrolu: 

Smlouva s vybraným dodavatelem musí zavazovat 

dodavatele, aby umožnil všem subjektům oprávněným k 

výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je dodávka 

hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním 

zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich 

archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). 

Další podmínky pro plnění 

zakázky:* 

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení bez udání 

důvodů či změnit podmínky zadávacího řízení.  

Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat vítězný návrh, pokud 

nebude vyhovovat jeho potřebám.  

Zadavatel si vyhrazuje právo jednat dále o podmínkách 

dodávky a ceně u vítězné nabídky.  

Seznam příloh Výzvy k podání nabídky:  

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace a podrobná specifikace 

předmětu veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka 

robotických stavebnic pro praktická cvičení studentských 

týmů“.  

Podrobná specifikace údajů uvedených ve výzvě nebo další podmínky pro plnění zakázky 

jsou uvedeny v příloze č. 1. 

 

V Ostravě, dne 2. 7. 2010 ............................................. 

Ing. David Fojtík, Ph.D. 

manažer projektu 

 


