
 
Odborný léčebný ústav Jevíčko 

vypisuje veřejnou zakázku malého rozsahu  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
V souladu s ust. § 18 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění se pro 
toto řízení nepoužije zákon o veřejných zakázkách, s výjimkou zásad uvedených v ust. § 6 tohoto 
zákona. 
 
1. Zadavatel: 
Odborný léčebný ústav Jevíčko 
zastoupený ředitelkou Ing. Lenkou Smékalovou 
569 43 Jevíčko č. 508 
tel.: 461 550 711 
fax: 461 326 636 
e-mail: olujevicko@olujevicko.cz 
bankovní spojení: Komerční banka, a. s., Jevíčko, č. ú.43-4564540297/0100  
IČO: 00193976  
DIČ: CZ00193976 
 
2. Vymezení plnění zakázky – zadávací dokumentace: 
 
Jedná se o zakázku malého rozsahu na dodávku.  
 
Předmět zakázky:   dodávka a instalace přístrojů pro mikrobiologickou laboratoř 
   dle přiložené specifikace 
    
Rozsah zakázky: 

1) Inkubátor laboratorní chlazený, využitelný objem cca 140 l 

 plné vnější dveře 

 vnitřní prosklené dveře 

 nucená cirkulace vzduchu 

 regulace teploty s LCD displejem 

 rozsah teplot 3-40°C 

 kontrola překročení nastavené teploty, otevřených dveří 
 

2) Inkubátor laboratorní chlazený, využitelný objem 600-700 l 

 plné vnější dveře 

 prosklené vnitřní dveře 

 nerezový vnitřní prostor 

 nucená cirkulace vzduchu 

 regulace teploty s LCD displejem 

 rozsah teplot 3-40°C 

 kontrola překročení nastavené teploty, otevřených dveří 
 

Varianty: jednodveřový nedělený (1x600-700l) nebo dvojdveřový dělený (2x300-350l) 
Varianty: s aktivním zvlhčováním vnitřního prostředí i bez aktivního zvlhčování 
Tzn. 4 možnosti!  (nabídněte kteroukoliv nebo všechny varianty) 

 



 

3) Stolní centrifuga laboratorní 

 úhlový rotor s kyvetami pro laboratorní zkumavky o objemu 15ml, délky 100mm  
a průměru 16mm 

 otáčky cca 500-10000RPM 

4) Laminární box, třída bezpečnosti II.  

 šířka pracovního prostoru cca 100cm 

 nerezová pracovní plocha 

 2 HEPA filtry – hlavní a výstupní  

 Germicidní lampa + počítadlo provozního času 

 Přední tvrzené sklo na ruční vytahování 

 Integrovaná el. zásuvka 

 Plynový kahan 

 Osvětlení pracovní plochy 

 Podstavec s kolečky (blokovanými) 
 
U přístrojů vyžadujeme dodání kompletní dokumentace v českém jazyce, zapojení a proškolení 
obsluhy. 
 
3. Doba a místo plnění: 
Zadávací lhůta (uzavření smlouvy) : do 22. 5. 2015 
místo plnění:  Odborný léčebný ústav Jevíčko. 569 43 Jevíčko č. 508 

 
4. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů uchazečů: 
 
Uchazeč prokáže splnění kvalifikačních předpokladů předložením prosté kopie oprávnění 
k podnikání a přiloženým čestným prohlášením podepsaným oprávněnou osobou. 
 
5. Způsob hodnocení nabídek: 

 
Jediným kritériem hodnocení nabídek je  nabídková cena jednotlivých přístrojů bez DPH. 

Zadavatel si vyhrazuje právo rozdělit zakázku mezi několik uchazečů  

(tzn.  že nabídku lze podávat i jen na některý přístroj). 

 

6. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídky: 
 
Uchazeč může podat pouze jednu nabídku v českém jazyce, a ta musí obsahovat:  

 který přístroj nabízíte s uvedením jeho ceny bez DPH 

 návrh kupní smlouvy podepsaný oprávněnou osobou 

 informace o podmínkách servisní smlouvy s vydáváním validačních protokolů dle platné 
legislativy (zadavatel si vyhrazuje právo na neuzavření servisní smlouvy s dodavatelem) 

 doklady k prokázání kvalifikace dle bodu 4 této výzvy 
 
 
7. Platební podmínky: 
Dodávka bude vyúčtována po instalaci přístroje (přístrojů) a zaučení obsluhy jednou fakturou se 
splatností  30 dnů od data vystavení. 



 
 
8. Místo a lhůta pro podání nabídek 
 
Nabídku podepsanou oprávněnou osobou doručte na ředitelství OLÚ Jevíčko poštou nebo 
osobně do termínu 12. 5. 2015 do 14.00 hod.  (stačí 1 kopie). 
Nabídky podávejte v uzavřených obálkách, označených názvem zakázky VZ – Přístroje pro MKB. 
Obálka dále musí obsahovat identifikační údaje uchazeče a na místě uzavření obálky razítko. 
Nabídky podané v neuzavřených nebo v neoznačených obálkách, či v obálkách poškozených tak, 
že je možné obsah obálky vyjmout, nebudou do výběrového řízení přijaty, stejně tak jako 
nabídky předložené po stanoveném termínu.  
V případě doručování nabídek poštou se za okamžik převzetí považuje převzetí zásilky 
adresátem.  
Nabídku může zaslat i neoslovený zájemce o zakázku, hodnoceno bude prvních 10 doručených 
nabídek. 
 
Kontakt na případné upřesnění zakázky: prim. MUDr. Erika Czyžová, tel 461550778 

(do 5. 5. 2015)     
Otevírání obálek a vyhodnocení nabídek je neveřejné a proběhne do 14. 5. 2015. 
 
 
9.  Ostatní informace: 
 
Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv zadávací řízení zrušit bez udání důvodu.  
Uchazeč nemá nárok na úhradu nákladů spojených s účastí ve veřejné zakázce.  
 
 
V Jevíčku dne 27. 4. 2015      
 
 Ing. Lenka Smékalová 
 ředitelka ústavu 
 
 
Oslovení účastníci výběrového řízení: 
 
Unimed Praha, s.r.o., Ve Stromkách 41, 252 42 Vestec u Prahy 
 
DYNEX LABORATORIES, s.r.o.,  Lidická 977, 273 43 Buštěhrad 
 
LABOSERV s.r.o., Hudcova 532/78b, 612 00 Brno 
 
MERCI, s.r.o., Hviezdoslavova 55b, 627 00 BRNO 
 
LAB.MET s.r.o., Štěpánkova 8, 644 00 Brno – Soběšice 

Nejlabo s.r.o., Vendryně 880, 739 94  Vendryně 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


