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Výzva k podání nabídek 
Číslo veřejné zakázky (bude 
doplněno poskytovatelem 
dotace)1 

 

Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0006 
Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na 

středních školách v Jihomoravském kraji 
Název veřejné zakázky: Průmyslový robot s pracovní hlavicí  
Předmět veřejné zakázky 
(služba/dodávka/stavební 
práce) : 

Dodávka  

Datum vyhlášení veřejné 
zakázky: 

26. 03. 2014 

Název/ obchodní firma 
zadavatele, právní forma: 

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická, 
Brno, Sokolská 1, příspěvková organizace 

Sídlo zadavatele: Sokolská 1, Brno, 602 00 
Osoba oprávněná jednat 
jménem zadavatele, vč. 
kontaktních údajů (telefon a 
emailová adresa) 

Ing. Ladislav Němec 
Tel.: +420 541 427 191 
e-mail: ladislav.nemec@spssbrno.cz 

IČ zadavatele: 00559415 
DIČ zadavatele: CZ 00559415 
Kontaktní osoba zadavatele, 
vč. kontaktních údajů (telefon 
a emailová adresa): 

Ing. Ladislav Němec 
Tel.: +420 541 427 191 
e-mail: ladislav.nemec@spssbrno.cz 

Lhůta pro podávání nabídek 
(data zahájení a ukončení 
příjmu, vč. času) 

Lhůta pro podávání nabídek počíná běžet dne 1. 04. 2014 
Lhůta pro podávání nabídek končí dne 25. 04. 2014 v 10:00 
hod. 

Popis předmětu veřejné 
zakázky: 

Požadavky na technickou specifikaci manipulačního 
průmyslového robota: 
Robotický systém :  

- manipulační rameno robotu   
- řídící systém robota  
- propojovací kabely  

- ruční jednotka  
- programovací software s integrovanou simulací  

   

Parametry ramene robota:        6 os   

nosnost                                       do 3 kg   

opakovací přesnost                    +/-0,02 mm   

                                                 
1 Číslo zakázky bude doplněno MŠMT/ZS (krajem) před zveřejněním. 
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dosah                                           do 500 mm   
rozsah otáčení první osy            480° (+/-240°)   

     
Parametry řídicího systému:     

- řízení tří ramen robotů současně  

- vestavěný Ethernet   

- operátorský panel 
- možnost rozšíření digitálních V/V,  analogových 

V/V, enkodérových vstupů, řízení dodatečných os, 

čítačových vstupů, data dogger   

   
Programovací software s integrovanou simulací: možnost 

vložení objektů ve formátu STEP do simulace, silový 

senzor, zálohování, nastavení virtuálních stěn.   
  

Vlastnosti robotického systému: víceúlohový provoz, 

detekce kolize, momentové řízení všech os, oprava pozice, 

předpověď údržby.   

 
Předpokládaná hodnota 
veřejné zakázky v Kč: 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky malého rozsahu je 
maximálně 327 868,- Kč bez DPH (400 000,- Kč včetně 
DPH). Zadavatel upozorňuje, že uvedená cena je 
maximální a zadavatel nedisponuje žádnými dalšími 
volnými finančními prostředky.  
 

Typ veřejné zakázky Veřejná zakázka zadávaná jako zakázka malého rozsahu 
podle Zásad vztahů orgánů Jihomoravského kraje k řízení 
příspěvkových organizací a Příručky pro příjemce finanční 
podpory z Operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 
V rámci tohoto výběrového řízení je však zadavatel 
v souladu s § 18 odst. 5 zákona povinen dodržet zásady 
uvedené v § 6 zákona. 
Pokud tato výzva nebo zadávací dokumentace obsahuje 
odkazy na ustanovení zákona, použijí se tato ustanovení 
přiměřeně. 
 

Lhůta pro dodání (zpracování 
veřejné zakázky)/ časový 
harmonogram plnění/ doba 
trvání veřejné zakázky 

Předpokládané zahájení plnění zakázky je ihned po podpisu 
smlouvy. Předpokládané ukončení plnění veřejné zakázky 
je nejpozději do 45-ti dnů od podpisu smlouvy. 
Předpokládaný měsíc plnění je květen 2014. Ukončením 
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plnění se rozumí dodání, instalace a zprovoznění všech 
komponentů dodávky a zajištění funkčnosti. 
 Místem plnění je Střední průmyslová škola a Vyšší 
odborná škola technická, Brno, Sokolská 1, konkrétní 
místnosti určí zadavatel. 

Místa dodání/převzetí 
nabídky: 

Dodavatel je povinen nabídku doručit výhradně v listinné 
podobě v uzavřené obálce, která bude obsahovat dvě 
vyhotovení (1 originál a 1 kopie) podat osobně nebo 
doporučeně poštou v uzavřené obálce označené názvem 
zakázky, kontaktní adresou uchazeče. Elektronické podání 
nabídky zadavatel nepřipouští. 

Nabídka bude doručena v uzavřené obálce, s uvedením 
adresy uchazeče na adresu: 

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická, 
Brno, Sokolská 1, adresa: Brno, Sokolská 1, 602 00 nebo 
osobně na sekretariát (podatelnu) zadavatele na stejnou 
adresu v pracovních dnech v době od 8:00 do 15:00. 

Nabídka musí obsahovat návrh smlouvy podepsaný osobou 
oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.   

Lhůta pro podání nabídek končí dne 11. 04. 2014  
v 10:00 hod. 

Obálka bude uzavřena a opatřena razítkem uchazeče a 
zřetelně označena nápisem: 

NEOTEVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA 

Průmyslový robot s pracovní hlavicí  

Hodnotící kritéria : Nabídky budou hodnoceny podle kritéria nejnižší 
nabídkové ceny za dodávku, a to konkrétně podle celkové 
nabídkové ceny bez DPH, která bude zahrnovat veškeré 
náklady spojené s předmětem plnění zakázky vymezený 
kupní smlouvou.  
Způsob hodnocení: 
Hodnocení nabídek bude provedeno zpracováním pořadí 
hodnocených nabídek podle absolutní výše celkových 
nabídkových cen bez DPH. 

Požadavky na prokázání 
splnění základní a profesní 

Zadavatel požaduje prokázat splnění základních 
kvalifikačních předpokladů dle ZVZ, tedy předložením 
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kvalifikace dodavatele: čestného prohlášení a dokladů dle § 53 odst. 1 ZVZ,  tedy 
předložením čestného prohlášení a dokladů dle § 53 odst. 3 
ZVZ , tj.  
a) výpisu z evidence Rejstříku trestů [odstavec 1 písm. a) a       
    b)], 
b) potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke  
    spotřební dani čestného prohlášení [odstavec 1 písm. f)], 
c) potvrzení příslušného orgánu či instituce [odstavec 1  
    písm. h)], 
d) čestného prohlášení [odstavec 1 písm. c) až e) a g), i) až     
    k)].  
Zadavatel požaduje předložení těchto dokladů v prosté 
kopii.  
 

Požadavek na uvedení 
kontaktní osoby uchazeče: 

Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci 
zakázky, její telefon a e-mailovou adresu. 

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 podepsána osobou oprávněnou 
jednat jménem uchazeče. Nabídka bude vypracovaná v 
českém jazyce. Nabídka musí být předložena v jednom 
originále a jedné kopii. Uchazeč předloží Čestné 
prohlášení, že se subjekt překládající nabídku nepodílel na 
přípravě nebo zadání předmětného výběrového řízení.  
Součástí nabídky bude podepsaný návrh kupní smlouvy. 
Dodavatel uvede v návrhu smlouvy přesnou specifikaci jím 
nabízeného plnění.  
Smlouva s vítězným uchazečem musí mít písemnou formu 
a musí obsahovat alespoň tyto náležitosti: 

• označení smluvních stran vč. IČO a DIČ, pokud 
jsou přiděleny, 

• předmět plnění, 
• cena bez DPH, vč. DPH a uvedení samotného DPH, 

příp. uvést, že dodavatel není plátcem DPH, 
platební podmínky 

• doba a místo plnění, 
• další obligatorní náležitosti nezbytné pro platnost 

smlouvy, 
• povinnost, aby dodavatel 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 
uchovávání (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví 
a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
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hodnoty), a to nejméně do 31. 12. 2025, 
• závazek dodavatele řádně uchovávat originály všech 

dokladů souvisejících s plněním zakázky 
minimálně do 31. 12. 2025, pokud český právní 
řád (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve 
znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů) nestanovuje lhůtu delší, 

• další obchodní a platební podmínky vyžadované 
touto výzvou, 

smlouva musí obsahovat povinné prvky publicity dle 
pravidel OP VK. 

 
Požadavek na zpracování 
nabídky a způsob zpracování 
nabídkové ceny  

Požadovaná struktura cenové nabídky: 
- Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za celý předmět 
veřejné zakázky v českých korunách. 
- Uchazeč je povinen uvést celkovou nabídkovou 
cenu v členění bez DPH, DPH a cena s DPH. Z nabídky 
musí jasně vyplynout splnění podmínek daných popisem 
veřejné zakázky (viz výše). „Obsahují-li technické 
podmínky požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, 
názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a 
služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její 
organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, 
užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo 
označení původu, zadavatel umožňuje pro plnění veřejné 
zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky 
obdobných řešení.“ 
 
 

Povinnost uchovávat 
doklady a umožnit kontrolu: 

Uchazeč se zavazuje řádně uchovávat originál smlouvy na 
předmět plnění veřejné zakázky včetně příloh a jejich 
případných dodatků, veškeré originály účetních dokladů a 
originály dalších dokumentů souvisejících s realizací 
veřejné zakázky minimálně do roku 2025 v souladu 
s podmínkami OP VK. Výše uvedené dokumenty a účetní 
doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a 
zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a 
v souladu s dalšími platnými právními předpisy ČR. Ve 
smlouvách uzavíraných s případnými partnery a 
subdodavateli uchazeč zaváže touto povinností i případné 
partnery a subdodavatele veřejné zakázky. Uchazeč je dále 
povinen uchovávat účetní záznamy vztahující se 
k předmětu plnění veřejné zakázky v elektronické podobě. 
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Uchazeč je povinen v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole, nařízením Komise (ES) č. 1083/2006, a 
v souladu s dalšími právními předpisy ČR a ES umožnit 
výkon kontroly všech dokladů vztahujících se k realizaci 
předmětu plnění veřejné zakázky, poskytnout osobám 
oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je 
zakázka hrazena, veškeré doklady související s realizací 
předmětu plnění veřejné zakázky, umožnit průběžné 
ověřování skutečného stavu plnění předmětu veřejné 
zakázky v místě realizace a poskytnout součinnost všem 
osobám oprávněným k provádění kontroly. Těmito 
oprávněnými osobami jsou Zadavatel a jím pověřené 
osoby, poskytovatel podpory projektu, z něhož je zakázka 
hrazena, a jím pověřené osoby, územní finanční orgány, 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo 
financí, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise a 
Evropský účetní dvůr, případně další orgány oprávněné 
k výkonu kontroly. Uchazeč má dále povinnost zajistit, aby 
obdobné povinnosti ve vztahu k předmětu plnění veřejné 
zakázky plnili také jeho případní subdodavatelé a partneři. 

Další podmínky pro plnění 
veřejné zakázky: 

Zadavatel si vyhrazuje níže uvedená práva a podmínky: 
Poskytování dodatečných informací v průběhu lhůty pro 
podání nabídek  
V případě, že se v průběhu lhůty pro podání nabídek změní 
podmínky výběrového řízení (např. změní se termín dodání, 
změní se parametr požadovaného plnění apod.), musí 
zadavatel tuto změnu sdělit všem zájemcům a dále tuto 
změnu uveřejnit stejným způsobem, jakým bylo uveřejněno 
oznámení o zahájení výběrového řízení.  
Při podávání odpovědi na dotaz uchazeče ohledně 
podmínek zadávané zakázky musí zadavatel sdělit odpověď 
i se zněním původního dotazu všem zájemcům, nejpozději 
do 4 pracovních dnů a současně je povinen dodatečné 
informace a odpovědi na dotazy vhodným způsobem 
uveřejnit (k tomuto účelu je zadavatel povinen využít 
stejného nástroje, jaký byl využit k uveřejnění oznámení o 
zahájení výběrového řízení).  
V případě takové změny podmínek výběrového řízení, 
která může rozšířit okruh možných dodavatelů, musí 
zadavatel prodloužit lhůty pro podání nabídek tak, aby od 
okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro 
podání nabídek.  
Veškeré dodatečné relevantní informace (vč. např. změn 
zadávacích podmínek) musí být všem potenciálním 
dodavatelům poskytnuty současně, případně podle 
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charakteru informace musí být přiměřeně prodloužena lhůta 
k podání nabídky. Výhrady zadavatele:  
Zadavatel nesmí uzavřít smlouvu s uchazečem: 
• pokud se na zpracování uchazečovy nabídky podílel 
zaměstnanec zadavatele, člen statutárního orgánu 
zadavatele, statutární orgán, člen správní rady zadavatele, 
člen realizačního týmu projektu či osoba, která se na 
základě smluvního vztahu podílela na přípravě nebo zadání 
předmětného výběrového řízení,  
• resp. s uchazečem ve sdružení, který je 
zaměstnancem zadavatele či členem realizačního týmu či 
osobou, která se na základě smluvního vztahu podílela na 
přípravě nebo zadání předmětného výběrového řízení, nebo  
• jehož subdodavatelem je zaměstnanec zadavatele, 
člen realizačního týmu či osoba, která se na základě 
smluvního vztahu podílela na přípravě nebo zadání 
předmětného výběrového řízení  
• jemuž byl uložen zákaz plnění veřejných zakázek ve 
smyslu § 120a odst. 2) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a je veden v 
rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek. 
 
Pokud zadavatel během výběrového řízení zjistí některou z 
výše uvedených skutečností, je povinen vyřadit danou 
nabídku již v okamžiku zjištění dané skutečnosti v jakékoli 
fázi výběrového řízení, nejpozději však do uzavření 
smlouvy. 
 
Nabídka musí být podána v českém jazyce. 
Uchazeči podáním nabídky nevznikají žádná práva na 
uzavření smlouvy se zadavatelem. 
Uchazeč nemá nárok na úhradu nákladů, které mu vznikly 
v souvislosti s podáním nabídky. 
Splatnost faktury bude nejméně 30 dnů. Faktury musejí být 
označeny identifikací projektu (zkráceným názvem 
projektu, číslem registračním, a případně číslem jednacím). 
Za termín úhrady je považován termín odeslání platby z 
účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího. Platby 
budou probíhat výhradně v české měně. Poskytování záloh 
se nepřipouští.  
Všechny faktury v rámci projektu musejí být dodavatelem 
vystaveny na příjemce dotace nebo na partnera, pokud je 
mezi příjemcem a partnerem projektu uzavřena smlouva o 
finančním partnerství v rámci daného projektu. 
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Zrušit zadávací řízení a to i bez udání důvodu, nejpozději 
do uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem. 
Zadavatel vylučuje možnost podání variantních nabídek. 
Požadovat od uchazečů doplňující informace a ověřit si 
skutečnosti uvedené v nabídkách. 
Zadavatel nebude uchazeči vracet nabídky. 

Podmínky poskytnutí 
zadávací dokumentace 

Není samostatná zadávací dokumentace. Specifikace je 
uvedena v této výzvě.  

Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení před jeho ukončením zrušit.  
 
 
V Brně dne 21.03.2014      
              Ing. Ladislav Němec 
         ředitel školy v.r. 


