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  SLEZSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM 
Tyršova 1 
746 01 Opava 
+420 553 622 999 
szmo@szmo.cz 
www.szmo.cz 

 
 
 

Písemná výzva k podání nabídky 
pro zadání veřejné zakázky  

 
 

Stereomikroskop s kreslícím zařízením a osvětlením 
 
I. Identifika ční údaje zadavatele 

Zadavatel  Slezské zemské muzeum 
Adresa   Tyršova 1, 746 01 Opava 
IČ   00100595 
Statutární orgán Mgr. Antonín Šimčík, ředitel 
 
Kontaktní osoby: 
 

RNDr. Jindřich Roháček, CSc., výzkumný a vývojový pracovník 
Telefon                     553 622 999 
E-mail                       rohacek@szmo.cz 
 
Marcela Heiserová, technický pracovník – investiční technik 
Telefon                     553 622 999 
Mobil                        734 751 099 
E-mail                       heiserova@szmo.cz 
 
 
 
II. Zadavatel si vyhrazuje právo 

Zrušit zadání veřejné zakázky. 
 

 

III. Druh ve řejné zakázky 

Druh zadávacího řízení:   zakázka malého rozsahu 
Předpokládaná celková cena:   228 500,-  Kč + DPH 

Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů 
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IV. Předmět veřejné zakázky, její objem, místo a termín plnění 

Předmětem zakázky je dodání stereomikroskopu s kreslícím zařízením a osvětlením, 
s požadovanými vlastnostmi dle uvedené specifikace: 
1. Optický systém Galileo               
2. konstrukce mikroskopu stavebnicová, systém ostření: oboustranné hrubé a jemné 
3. Rozsah zvětšení 12,6x až 126x, změna zvětšení plynulá nebo též  skoková- vhodné pro    
    opakovaná měření.               
4. Pracovní vzdálenost pro objektiv zvětšující 1x W.D.=81mm 
5. Tubus: trinokulární, okuláry zvětšující 20x, číslo zorného pole 16,5 
6. Objektiv planapochromatický,zvětšení 1x 
7. Aperturní clona pro zvýšení hloubky ostrosti   
8. Stativ s kontrastní podložkou dle typu vzorku : jedna strana bílá, druhá černá  
9. Osvětlení: zdroj studeného světla (150W halogenová žárovka) s displejem zobrazujícím teplotu 
chromatičnosti, síťové napájení, regulace intenzity osvětlení změnou napětí na žárovce, nebo bez 
změny napětí štěrbinovou clonou. Dvojramenné samonosné světlovody s možností libovolného 
nastavení, délka ramena  min. 600 mm. 
10. Kreslící zařízení 
11. Instalace přístroje a zaškolení 
 
Přístroj musí být kompatibilní s ostatními již zadavatelem používanými přístroji, tzn. s přístroji 
řady Olympus SZX. 
 
V ceně budou zahrnuty všechny nezbytné náklady spojené s dopravou výrobku do místa určení a s 
jeho instalací (zabalení, nakládka, vykládka apod.) 

Požadovaný termín plnění zakázky do 25.07. 2012 

Místo plnění: Opava, Nádražní okruh 31  
 

V. Zadávací podmínky veřejné zakázky 

a) každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku 
b) nabídka musí být vyhotovena v českém jazyce 
c) nabídka musí být zadavateli doručena nejpozději v okamžiku vypršení lhůty pro podání 

nabídek dle odstavce VIII. 
d) na základě výběru dodavatele zakázky bude uzavřena smlouva o dílo 
e) zadavatel je příspěvkovou organizací Ministerstva kultury ČR 
f) zadavatel na uvedené práce nebude poskytovat zálohy. 
g) podmínky, za kterých je možné změnit nabídkovou cenu:  pouze při změně sazby DPH na 

základě změny právních předpisů 
h) zakázka bude financována v rámci projektu Věda a výzkum - IGS. 
 
 

VI. Požadavky na obsah nabídky 

a) identifikační údaje uchazeče 
b) prokázání základní kvalifikace, dle ustanovení § 53 zákona č.137/2006 Sb. platného znění  – 

základní kvalifikační předpoklady uchazeč prokáže podepsaným čestným prohlášením dle 
přílohy č. 1 této Výzvy 

c) prokázání profesní kvalifikace, dle ustanovení § 54 zákona č.137/2006 Sb. platného znění – 
profesní kvalifikační předpoklady uchazeč prokáže kopií výpisu z obchodního rejstříku spolu 
s kopií výpisu ze živnostenského rejstříku nebo kopií živnostenského listu či koncesní listiny 

d) uvedení celkové nabídkové ceny v CZK, členěné takto: cena bez DPH, výše DPH a cena 
včetně DPH.  
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e) uvedená celková cena musí obsahovat veškeré náklady na realizaci zakázky v místě plnění  
f) podepsaný návrh kupní smlouvy vypracovaný uchazečem 
 

VII. Hodnotící kritéria   

Nejnižší nabídková cena vč.DPH – 100 % 
 

VIII. Podání nabídek 

Lhůta pro podání nabídek končí dne 29. 06. 2012 ve 12:00 hodin a to i pro nabídky zasílané 
poštou. Rozhodující je den doručení zadavateli. 
 

Nabídku doručte:  

a) poštou na adresu: Slezské zemské muzeum, Tyršova 1, 746 01 Opava,  

b) nebo osobně na sekretariát ředitele SZM paní Monice Grueberové nebo paní Petře 
Bortelové, na adrese: Nádražní okruh 31, Opava. 

 

Nabídky budou doručeny v zalepené obálce viditelně označené  

„NEOTEVÍRAT – Veřejná zakázka – STEREOMIKROSKOP“ 

Podané nabídky se nevrací. 
 
 
 
Za věcnou správnou zodpovídá:  Marcela Heiserová 
 
 
V Opavě 19.06.2012 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Antonín Šimčík 
                                                        ředitel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha č.1 – Čestné prohlášení 
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Příloha 1 

 
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH KVALIFIKA ČNÍCH 

PŘEDPOKLAD Ů 

dle ustanovení § 53  odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb. 

na zakázku malého rozsahu 

Stereomikroskop s kreslícím zařízením a osvětlením 
 

 
 

Uchazeč……………………………………………………………, IČ:………….....…., se sídlem 

v ………………………………………………………………………………………  

Jakožto uchazeč v zadávacím řízení k zadání shora uvedené veřejné zakázky tímto v souladu 
s ustavením § 53 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon“), prokazuji splnění základních kvalifikačních předpokladů, a to následujícím 
způsobem: 
 

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

 
d) vůči jehož 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 
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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) 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 
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 
 
k) předloží seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech 
pracovali u zadavatele  
 

a 
 

l) má-li formu akciové společnosti, předloží aktuální seznam akcionářů s podílem akcií vyšším 
než 10 %. 
 

 

V ……………….. dne ………………….. 2012 

 

 

 

 

     __________________________________________ 

             jméno a příjmení oprávněné osoby, podpis 

 

 
 


