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VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU 
 

NA DODÁVKY 
 
 

 
 
 
 
 

„Dodávka králičích klecí pro ústavní zvěřinec“ 
 
 
 
 
 
ZADAVATEL:  

Fyziologický ústav AVČR, v.v.i.  
IČO: 67985823 
Vídeňská 1083, 142 00  Praha - Krč 



1. Předmět veřejné zakázky 
Předmětem veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy (dále též jen „Smlouva“), která 
upraví podmínky zakázky, jejímž předmětem bude dodávka níže specifikovaného zboží pro 
zadavatele.  
 
Předmětem dodávky dle Smlouvy bude dodání 66 ks králičích klecí ve stojanech  pro 
ústavní zvěřinec splňující níže uvedené požadavky. Jedná se především o splnění 
požadavků vycházejících z vyhlášky 419/2012 Sb. 
 
Specifikace předmětu plnění: 

 veškeré použité materiály musí být odolné ohlodání a korozivním vlastnostem 
králičích exkrementů. Tedy všechny kovové části stojanů a klecí musí být 
z nerez oceli (AISI 304) a ostatní části z kvalitních umělých hmot 

 podlahová plocha klece min 4200 cm2 
 vnitřní výška klece min 45 cm 
 rozměry vyvýšené plošiny musí byt v souladu s vyhláškou 419/2012 Sb. pro 

králíky o tělesné hmotnosti 3-5 kg. 
 vyvýšená plošina musí být odnímatelná. 
 stojan pro min. 3 králičí klece se 4 kolečky, 2 z nich s brzdou. Materiál nerez 

ocel (AISI 304) 
 klec musí mít drátěná přední dvířka. Materiál nerez ocel (AISI 304). Dvířka 

musí být vybavená systémem zavírání zaručujícím nechtěné otevření 
 zadní a boční stěny klece neprůhledné 
 podlahový klecový rošt musí být technický řešen tak, aby při ustájení králíků 

do hmotnosti 5 kg nedocházelo k jeho deformaci a byl vyjímatelný 
 konstrukce klecového roštu musí umožňovat snadnou manipulaci, čistění a 

možnost stohování.  
 konstrukce trusníku musí umožňovat snadnou manipulaci a čištění 
 každá klec je vybavená krmítkem (nerez ocel AISI 304) a napájecí láhví, 

včetně držáku. Pítko láhve musí být odolné proti rozkousání.  
 
 
Nejedná se o zakázku dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách 
 
Podmínky zadavatele: Nabídka bude podána v českém jazyce. 
 
 

 
2. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 

Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 1. 400.000,- Kč bez DPH. 
 
 
3. Kvalifikační předpoklady uchazeče 
a)  Doložení základních kvalifikačních předpokladů 
 Uchazeč prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů dle tohoto bodu 

předložením čestného prohlášení, které tvoří přílohu č. 2 této výzvy. Čestné prohlášení 
bude podepsáno osobou oprávněnou jednat. 

 
b) Doložení profesních kvalifikačních předpokladů 
 Splnění profesních kvalifikačních předpokladů uchazeč prokazuje předložením: 
 b.1. Výpisu z obchodního rejstříku. 
 b.2. Dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu 

odpovídajícím předmětu veřejné zakázky. 
 
c) Doložení technických kvalifikačních předpokladů 
 Splnění technických kvalifikačních předpokladů uchazeč prokazuje seznamem shodných 

nebo obdobných dodávek (tj. dodávek vybavení zvěřinců) realizovaných uchazečem za 
poslední 3 kalendářní roky s rozsahem finančních prostředků vynaložených objednatelem 
alespoň 200.000,- Kč každá, a to formou doplnění přílohy č. 2 této výzvy. 

 



 
4. Požadavky na obsah návrhu smlouvy 

Návrh rámcové smlouvy je přílohou č. 3 této výzvy a tvoří její nedílnou součást.  
 
 

5. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny: 
- Celková výše nabídkové ceny bude stanovena v českých korunách a bude 

v členění na cenu bez DPH, DPH a s DPH 
- Celková nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady na dopravu do 

místa plnění zakázky a rovněž případné balné 
 
(Za správnost stanovení sazby DPH nese odpovědnost uchazeč.) 
 
Uchazeč vyplní příslušné ustanovení v Krycím listu nabídky, který tvoří přílohu č. 1 této 
výzvy. 
 
 

6. Vymezení předkládané nabídky 
Nabídky budou podány v uzavřené obálce viditelně označené tímto heslem: 
 
Veřejná zakázka malého rozsahu: „Dodávka králičích klecí pro ústavní zvěřinec“,   

„Neotvírat“. 
 
Nabídka musí obsahovat: 
 vyplněný a podepsaný krycí list, jehož formulář je součástí této výzvy, 
 podepsané čestné prohlášení uchazeče o splnění základních kvalifikačních 

předpokladů, jehož formulář je součástí této výzvy, 
 doložení splnění kvalifikačních předpokladů dle čl. 3 b), c) této výzvy, 
 podepsaný návrh rámcové smlouvy, jejíž návrh je součástí této výzvy 
 

Nebude-li nabídka obsahovat některý z předešlých bodů, vyhrazuje si zadavatel právo 
vyřadit nabídku z výběrového řízení. 
 

Podmínky pro podání nabídek: 
 
a) každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku, 
b) v případě podání nabídky sdružením uchazečů (společné nabídky), budou v nabídce 
uvedeny identifikační údaje všech uchazečů. 
 
Varianty nabídky nejsou přípustné. Nabídka musí být vyhotovena v jednom tištěném 
vyhotovení v českém jazyce.  
 
 

7. Místo a způsob přijímání nabídek 
Pro nabídkové řízení definuje zadavatel následující termíny: 

 30. 9. 2015, 10:30 h  - Odevzdání kompletní nabídky 
 30. 9. 2015, 10:35 h  - Otevírání obálek 
 30. 9. 2015, 13:00 h  - Hodnocení nabídek 

 
 Kontaktní osoba pro otázky spojené s touto akcí: 

Fyziologický ústav AVČR, v. v. i.  
Vídeňská 1083, 142 00  Praha-Krč 
kontaktní osoba: Kateřina Uhrová 
tel.: 241 062 223 
e-mail: katerina.uhrova@fgu.cas.cz 

 
Výše uvedená adresa je zároveň místem pro podání nabídek uchazečů a místem otevírání 
obálek.  
 



Nabídka bude považována za odevzdanou, pokud bude doručena poštou, osobně či 
kurýrem nejpozději ve lhůtě pro odevzdání kompletní nabídky na výše uvedenou adresu 
zadavatele. 

 
 

8. Způsob hodnocení nabídky 
Zadavatel bude hodnotit předložené nabídky podle nejnižší nabídkové ceny  bez DPH, jak 
bude uvedena v Krycím listě nabídky, a to podle následujícího vzorce: 
 
nejnižší nabídková cena v CZK bez DPH 
    ----------------------------------------------------                x 100 (bodů)  

                  hodnocená nabídková cena v CZK bez DPH 
 
 

9. Lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni (zadávací lhůta) 
Tato lhůta činí 60 dní a počíná běžet dnem následujícím po skončení lhůty pro podání 
nabídek. Zadávací lhůtou se rozumí doba, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami 
vázáni.  
 
 
 

10. Práva zadavatele 
Zadavatel si vyhrazuje právo: 

 nevybrat žádnou z předložených nabídek bez udání důvodu, 
 neplatit uchazečům vzniklé náklady, 
 nevracet uchazečům nabídky, 
 zrušit výběrové řízení bez udání důvodu kdykoliv až do podpisu smlouvy. 

 
 

11. Obsah zadávací dokumentace 
1. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu 

Zadavatel poskytuje tuto výzvu v elektronické podobě. 
 
2. Formulář - Čestné prohlášení uchazeče o splnění základních a technických 

kvalifikačních předpokladů 
Zadavatel poskytuje tento formulář v  elektronické podobě. 

 
3. Formulář - Krycí list nabídky 

Zadavatel poskytuje tento formulář v  elektronické podobě. 
 

4. Formulář – Smlouva  
Zadavatel poskytuje tento formulář v elektronické podobě. 

 

 
V Praze dne 15. 9. 2015 
 
 
 

 

 
          
 
 

 
___________________________________ 

Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. 
MUDr. Jan Kopecký, DrSc., ředitel 

[elektronický podpis] 



Příloha č. 1 výzvy 
KRYCÍ LIST NABÍDKY 

 
ve výběrovém řízení  

na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky  
 

„Dodávka králičích klecí pro ústavní zvěřinec“ 
 

A.  Identifikační údaje uchazeče : 
 

 Název :  [DOPLNÍ UCHAZEČ] 
 Adresa :  [DOPLNÍ UCHAZEČ] 
 Telefon :  [DOPLNÍ UCHAZEČ] 
 Fax :   [DOPLNÍ UCHAZEČ] 
 E-mail :  [DOPLNÍ UCHAZEČ] 
 Statutární zástupce : [DOPLNÍ UCHAZEČ] 

 
B. Cenová nabídka : 
 
Do krycího listu nelze doplňovat jiné než požadované údaje. 
Celkovou výši nabídkové ceny za předpokládané množství uvádějte zaokrouhlenou na celé koruny. 

    

Kriterium  
Cena v CZK 
bez DPH 

DPH [DOPLNÍ 
UCHAZEČ] % 

Cena v CZK  
s DPH 

Celková výše nabídkové ceny za 
předpokládané množství, tj. 66 klecí  

 
[DOPLNÍ 
UCHAZEČ] 

 
(hodnotící 
kritérium) 

[DOPLNÍ 
UCHAZEČ] 

 

 
[DOPLNÍ 
UCHAZEČ] 

 

    
 
Uchazeč prohlašuje, že v nabídkové ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné ke splnění dodávky 
(zejména balné a doprava na místo plnění zakázky, tj. do sídla zadavatele), uvedené ceny jsou 
nejvýše přípustné (maximální) a nebudou překročeny (nárůst ceny nad konečnou částku z jakéhokoliv 
důvodu, mimo podmínek stanovených smlouvou, je vyloučen). 
 
Uchazeč prohlašuje, že bez výhrad souhlasí se všemi podmínkami výběrového řízení. 
 
 
V [DOPLNÍ UCHAZEČ] dne [DOPLNÍ UCHAZEČ] 

 

 
 
 
 

 ........................................................................ 
 [DOPLNÍ UCHAZEČ – obchodní firma + osoba 

oprávněná jednat za uchazeče] 
 



Příloha č. 2 výzvy 
 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ  
O SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH A TECHNICKÝCH  

KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ 
 

ve výběrovém řízení  
na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky  

 
„Dodávka králičích klecí pro ústavní zvěřinec“ 

 
1.   Identifikace uchazeče: 
 
jméno / obchodní firma: [DOPLNÍ UCHAZEČ] 

 
místo podnikání / sídlo: [DOPLNÍ UCHAZEČ] 

 
IČ:    [DOPLNÍ UCHAZEČ] 

 
 
2.   Čestné prohlášení:  
 
A/Splnění základních kvalifikačních předpokladů: 
 
Uchazeč tímto čestně prohlašuje, že: 
a) 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, přijetí úplatku, podplacení, 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, splňuje tento předpoklad jak tato právnická osoba, tak její 
statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či 
členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, splňuje tento předpoklad jak tato 
právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické 
osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své 
organizační složky, splňuje předpoklad podle tohoto písmene vedle uvedených osob rovněž 
vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad splňuje dodavatel jak ve 
vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště); 

b) 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, splňuje tento předpoklad jak tato právnická osoba, tak její 
statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či 
členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, splňuje tento předpoklad jak tato 
právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické 
osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své 
organizační složky, splňuje předpoklad podle tohoto písmene vedle uvedených osob rovněž 
vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad splňuje dodavatel jak ve 
vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště); 

c) v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení 
podle zvláštního právního předpisu; 

d) vůči jeho majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo 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) není v likvidaci; 



f) nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi 
sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, 

g) 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; 

h) 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 
dodavatele; 

i) 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); 

j) není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a 
k) mu nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální 

práce podle zvláštního právního předpisu. 
 
B/ Splnění technických kvalifikačních předpokladů: 
 

Uchazeč tímto čestně prohlašuje, že v posledních 3 kalendářních letech realizoval níže uvedené 
významné dodávky, které měly rozsah finančních prostředků vynaložených objednatelem ve výši 
alespoň 200.000,- CZK bez DPH každá (nebo ekvivalent této částky v jiné volně směnitelné měně 
s CZK): 

 
 Identifikace 

objednatele 
(název, sídlo, IČ, 

nebo jiné obdobné 
údaje) 

Stručný popis (specifikace) 
předmětu poskytnutého plnění 

Celkový rozsah  
(finanční objem 

dodávky) 

Doba 
realizace 

(datum od-do, v 
rámci tří 

kalendářních let 
nazpět 

přede dnem 
podání nabídky) 

1. [DOPLNÍ 
UCHAZEČ] 
 

[DOPLNÍ UCHAZEČ] 
 

[DOPLNÍ 
UCHAZEČ] 

[DOPLNÍ 
UCHAZEČ] 

2. [DOPLNÍ 
UCHAZEČ] 
 

[DOPLNÍ UCHAZEČ] [DOPLNÍ 
UCHAZEČ] 

[DOPLNÍ 
UCHAZEČ] 

3. [DOPLNÍ 
UCHAZEČ] 
 

[DOPLNÍ UCHAZEČ] [DOPLNÍ 
UCHAZEČ] 

[DOPLNÍ 
UCHAZEČ] 

 
Za významnou dodávku je považována dodávka, kterou dodavatel realizoval (dokončil) pro 

jednoho objednatele, a která spočívala v dodávkách shodného nebo obdobného plnění, jaké je 
předmětem plnění této zakázky (tj. dodávka vybavení zvěřinců). 
 
 

3.   Podpis uchazeče / osoby oprávněné jednat za uchazeče: 
 

Toto prohlášení činím na základě své pravé, vážné a svobodné vůle a jsem si vědom všech 
následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů. 

 
V [DOPLNÍ UCHAZEČ] dne [DOPLNÍ UCHAZEČ] 
 

 
  
 ........................................................................ 
 [DOPLNÍ UCHAZEČ – obchodní firma + osoba 

oprávněná jednat za uchazeče] 
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