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Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace 
Zadavatel zakázky tímto vyzývá dodavatele k podání nabídek v rámci následující veřejné zakázky 
v zjednodušeném podlimitním řízení podle § 12 odst. 2 a § 21 odst. 1(f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ ZVZ“) : 

Dodávka přesného stolního kartometrického skeneru formátu AO, 
s příslušenstvím 

1) Identifikační údaje zadavatele: 
           Obchodní firma/název: Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v. v. i.   
                                                         (dále jen VÚGTK, v. v. i.) 
           Sídlo: Ústecká 98, 250 66 Zdiby 
           Právní forma: Veřejná výzkumná instituce 
           IČ: 00025615 
 
2) Název projektu a zakázky: 

Název projektu:  Kartografické zdroje jako kulturní dědictví.  Výzkum nových metodik a technologií 
digitalizace, zpřístupnění a využití starých map, plánů, atlasů a glóbů. jež je hrazen z účelové podpory 
Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity(NAKI), formou dotace z výdajů 
státního rozpočtu. 
Poskytovatel : Česká republika-Ministerstvo kultury. 
Kód programu: DF 
Identifikační kód projektu: DF11P01OVV021  
Název zakázky: Dodávka přesného stolního kartometrického skeneru formátu AO,  

                                           s příslušenstvím.                       

3) Předmět a popis zakázky: 
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks přesného stolního kartometrického skeneru formátu AO, 
s příslušenstvím do místa plnění této veřejné zakázky. Skener je určen pro činnost Výzkumného útvaru 
Zeměměřické knihovny® a ODIS, VÚGTK, v. v. i., v rámci plnění úkolů v projektu NAKI – DF11P01OVV021. 
Podrobná technická specifikace předmětu této veřejné zakázky je uvedena v zadávací dokumentaci v 
Příloze č. 1.  
 

4) Dobu a místo realizace zakázky: 
           Předpokládaná doba realizace zakázky je od uzavření smlouvy na dodávku tři měsíce. 
           Místem plnění zakázky je: Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v. 
            v. i., Ústecká 98, Zdiby, 250 66, Česká republika, hlavní správní budova, první přízemní podlaží.  
 
5) Zadávací dokumentace: 

Zadávací dokumentace je součástí výzvy, viz Příloha č. 1., a obsahuje obchodní, platební podmínky a 
přesné vymezení technických parametrů předmětu veřejné zakázky.  

           
6) Druh veřejné zakázky:  

           Jedná se o zakázku na dodávku velmi přesného skeneru včetně HW a SW. 
 
7) Lhůta a místo podání nabídek a prokázání kvalifikace: 
           a) Lhůta pro podání nabídek: nabídky lze podávat do 20. 7. 2011 do 13.00´ hod. 

VÝZKUMNÝ ÚSTAV                                                              
GEODETICKÝ, TOPOGR AFI CKÝ A 
KARTOGRAFI CKÝ, V.V.I .                                      

 

                             



             Nabídky doručené po tomto termínu budou ze zadávacího řízení vyřazeny. 
 b) Místo pro podání nabídek: nabídky je možné podávat osobně nebo poštou v sídle zadavatele, viz bod 

1) „ Výzvy“. “. Při osobním podání nabídky je třeba ji předat v sekretariátu ředitele.  
 
              Nabídky mohou být podávány pouze písemně, a to v listinné podobě, která bude 
              doručena v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat 
              nabídkové řízení NAKI“.  
              Kontaktní osoba zadavatele: kontaktní osobou zadavatele je pan Ing. Filip Antoš, tel.:  
              226 802 322,  226 802 308, e-mail: filip. antos@vugtk.cz 

 
8) Zadávací lhůta: 

   Uchazeči jsou vázáni svou nabídkou po dobu tří měsíců od podání nabídky. Zadávací 
   lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem oznámení 
    zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Zadávací lhůta se prodlužuje uchazečům, s nimiž může 

zadavatel v souladu se zákonem uzavřít smlouvu, až do doby uzavření smlouvy nebo do zrušení 
zadávacího řízení. 

 
9) Kvalifikační kritéria a způsob jejich prokázání: 

           Uchazeč prokáže splnění: 
- základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 ve smyslu § 62 (odst. 2) ZVZ předložením čestného 

prohlášení pro písm. a) až j) § 53, seznamu statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů 
pro písm. k) § 53 ZVZ a aktuálního seznamu akcionářů pro písm. l) § 53 ZVZ, 

- profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 předložením výpisu z obchodního rejstříku, pokud je 
v něm dodavatel zapsán, a dokladem o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu 
veřejné zakázky, 

- ekonomických a finančních předpokladů podle § 55 (odst. 1) písm. a) ZVZ prohlášením o platné 
pojistné smlouvě s výší pojistného plnění nejméně dva a půl milionu Kč,  

- technických předpokladů podle § 56 ZVZ  seznamem alespoň 3 významných dodávek realizovaných 
dodavatelem v posledních 3 letech.  Za významnou dodávku se považuje dodávka skeneru A0  
v hodnotě min. 0,5  miliónu Kč/ks. 

Prohlášení budou podepsána oprávněnou osobou uchazeče, aktuální doklady mohou být předloženy 
v prosté kopii. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis 
z obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokazováno splnění 
kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. 
   V případě, že dodavatel prokazuje splnění kvalifikačních kritérií prostřednictvím subdodavatele1

10) Předpokládaná hodnota zakázky v Kč (bez DPH):  

, je 
povinen doložit smlouvu s tímto subdodavatelem, v níž bude obsažen závazek subdodavatele 
k poskytnutí plnění odpovídajícího splnění kvalifikace subdodavatelem.  
 Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu, bude zadavatelem vyloučen z účasti v 
zadávacím řízení. 
 

            Zadavatel stanovuje předpokládanou hodnotu zakázky ve výši 2 042. 000,-Kč (slovy 
            dvamilonyčtyřicetdvatisíc), bez DPH.  
            Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je  hodnotou maximální.  V případě, že   
           uchazeč nabídne hodnotu vyšší, bude ze zadávacího řízení vyloučen z důvodu  
           nesplnění zadávacích podmínek. 
 
 
11)  Způsob zpracování nabídkové ceny: 

Uchazeč je povinen doložit způsob zpracování nabídkové ceny celkové, ve struktuře: cena bez DPH, DPH 
a cena s DPH.   

                                                             
1 Dodavatel nesmí působit zároveň jako subdodavatel jiného dodavatele. Jeden subdodavatel však může být subdodavatelem více 
dodavatelů. V případě porušení této podmínky bude tento dodavatel vyřazen. 

 



Celková nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady spojené s plněním zakázky včetně dopravy do 
místa plnění a všech nákladů spojených s instalací, zaškolením obsluhy a musí být stanovena jako cena 
nejvýše přípustná.  
 

12) Variantní řešení:  
Zadavatel nepřipouští varianty nabídek. 
 

13) Hodnoticí kritéria: 
           Nabídky budou hodnoceny v souladu § 78 odst. 1 písm. b) ZVZ.  
           Jediným hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena bez DPH. 
 
14) Zakázka je zadávána podle zákona ZVZ a to v souladu s ust. § 7 odst. 3 ZVZ jako podlimitní a v souladu s 

 ust. § 21 odst. 1 (f) ZVZ v zjednodušeném podlimitním řízení. 
 

15) Jazyk nabídky: 
           Nabídka bude podána v českém jazyce. 
 
17)    Návrh smlouvy: 

     Součástí nabídky uchazeče musí být i návrh kupní smlouvy. Návrh smlouvy musí být ze   
     strany uchazeče podepsán oprávněnou osobou nebo osobou k tomu zmocněnou či  
     pověřenou; originál či úředně ověřená kopie zmocnění či pověření musí být v takovém 
     případě součástí návrhu smlouvy uchazeče; v opačném případě je nabídka uchazeče  

           neúplná. 
 

           Smluvní a  platební podmínky zadavatele jsou vymezeny v Zadávací dokumentaci,   
           Příloha č. 1, této výzvy.  
           Návrh smlouvy nesmí vyloučit či žádným způsobem omezovat oprávnění či požadavky  
           zadavatele, uvedené v této výzvě a musí obsahovat požadavky zadavatele vyplývající z této 
           výzvy vč. jejích příloh. Smluvní cena za předmět plnění a platební podmínky musí být 
           v návrhu smlouvy uvedeny v souladu s touto výzvou.  
           Smlouva se bude řídit českým právem, zejména zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní  
            zákoník, v platném znění a případné spory budou řešit české soudy. Rozhodčí řízení je 
            vyloučeno. 
 
18)    Další požadavky a podmínky zadavatele: 
           18.1 Uchazeč je povinen ve své nabídce specifikovat části veřejné zakázky, které má   
                    v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům a je povinen uvést identifikační údaje 
                    všech těchto subdodavatelů. 
           18.2 Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si informace poskytnuté uchazečem u třetích osob 
                     a uchazeč je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost. 
           18.3 Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu se žádným uchazečem. 
            18.4 Uchazeč nemá právo na úhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení této  
                    veřejné zakázky. Originál nabídky ani její jednotlivé části se uchazečům nevracejí. 
           18.5 Zadavatel si vyhrazuje právo předmět veřejné zakázky zrušit, změnit nebo doplnit 
                    podmínky této výzvy a současně si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené  
                      nabídky, a to vše bez udání důvodů. Tuto skutečnost oznámí písemně všem uchazečům, 
                      kteří nabídku podali. 
            18.6 Jeden dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Dodavatel rovněž nesmí 
                    participovat ve výběrovém řízení vícekrát než jednou, např. při společné nabídce více  
                    dodavatelů předkládajících jinou nabídku či jako subdodavatel jiného dodavatele.  
                    Jeden subdodavatel však může být subdodavatelem více dodavatelů.  
 
19)    Zadavatel je oprávněn před uzavřením smlouvy zrušit zadávací řízení zejména za  



           předpokladu, že:  
a) nastanou skutečnosti, za kterých nelze požadovat, aby v řízení pokračoval (např. zadavateli 

nebudou přiznány prostředky z výše vymezeného projektu NAKI č. projektu:DF11P01OVV021, na 
výdaje spojené se zakázkou, 

b) vybraný dodavatel, popř. dodavatel druhý v pořadí, odmítl uzavřít smlouvu nebo neposkytl 
zadavateli k jejímu uzavření dostatečnou součinnost, nebo 

c) dodavatel obdrží nabídku jen od jediného dodavatele. 
 

V Zdibech dne 21. června 2011 

Seznam příloh: 
1) Zadávací dokumentace 
  

 

 

…………………………… 
Ing. Karel Raděj, CSc. - ředitel 

 
 



 

  Ministerstvo kultury 

  Příloha č. 1 výzvy k podání nabídek 
 

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku 
V souladu se ZVZ  § 44, Zadávací dokumentace  

 

Zakázka:   Dodávka přesného stolního kartometrického skeneru formátu AO, s příslušenstvím 
Název projektu:  Kartografické zdroje jako kulturní dědictví, Poskytovatel: Česká republika-Ministerstvo kultury 

Kód programu: DF, Identifikační kód projektu: DF11P01OVV021 
 

A. Obchodní podmínky, včetně platebních 
1.    Obchodní podmínky 

•    Zadavatel si vyhrazuje právo sjednat jiný termín realizace případně výběrové řízení zcela zrušit. Nabídka 
musí akceptovat požadavky výzvy a případné podmínky uchazeče, které by měl zadavatel splnit, viz 
požadavky na obsah smlouvy 

•   Zadavatel  má právo bez jakýchkoli sankcí odstoupit od smlouvy v případě, že výdaje, které by mu na 
základě smlouvy měly vzniknout, budou poskytovatelem:  Česká republika-Ministerstvo kultury, případně  
Úřadem pro hospodářskou soutěž (ÚHOS), označeny za nezpůsobilé.  

•    Návrh smlouvy musí obsahovat záruční a pozáruční podmínky servisu na dodanou dodávku. Zadavatel 
požaduje záruční a pozáruční servis na dodané zboží (předmět této zakázky) v rozsahu a lhůtách 
vymezených v kapitole B., odst. 4, Záruční a pozáruční servis. Záruční lhůta počíná běžet dnem podpisu 
protokolu o předání a převzetí díla, bez vad a nedodělků oběma smluvními stranami 

•    Smluvní pokuty za nedodání zboží v termínu plnění a za nezaplacení faktury zadavatelem musí být součástí 
návrhu smlouvy na dodávku. Výše smluvní pokuty musí být v souladu s Obchodním zákoníkem. 

•   Součástí nabídky bude popis celé dodávky, v příloze návrhu smlouvy budou uvedeny technické podmínky 
dle bodu B. 

 
2.      Platební podmínky 

•  Neprodleně po uzavření Kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu zálohovou fakturu ve výši 20 % kupní 
ceny včetně DPH,  se splatností 14 dní.  

•  Doplatek kupní ceny je splatný na základě faktury vystavené prodávajícím po podpisu „Protokolu o předání a 
převzetí předmětu plnění“ mezi prodávajícím a kupujícím.    Splatnost faktury je 14 dní ode dne obdržení 
faktury kupujícím. 

•  Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu, zejména přesné označení smluvních stran a jich se 
týkající daňové údaje, číslo faktury, datum vystavení faktury, datum uskutečnění zdanitelného plnění, datum 
splatnosti faktury, číslo kupní smlouvy, označení předmětu plnění, fakturovanou částku, bankovní spojení 
prodávajícího. 

• Nebude-li faktura obsahovat výše uvedené údaje, je kupující oprávněn v době její splatnosti fakturu vrátit 
prodávajícímu, a to buď osobně proti písemnému potvrzení, nebo doporučeným dopisem s „dodejkou“. 
Prodávající je povinen vystavit fakturu novou s novou lhůtou splatnosti. Do doby splatnosti nové faktury není 
kupující v prodlení s placením kupní ceny předmětu plnění. 

                  
    B. Technické podmínky 

Technická specifikace požadavků pro velkoformátový skener A0 včetně příslušenství: 
  1. Technické specifikace skeneru: 

• Typ skeneru: Flatbed (jiné pojmenování - stolní, deskový) 
• Formát snímané plochy: minimálně A0+ (914 x 1250 mm) 
• Optické rozlišení: minimálně 800 DPI pro formát A0+ 
• Barevná hloubka: minimálně 24 bitů (True color) 
• Kolébka pro digitalizaci knih 

VÝZKUMNÝ ÚSTAV                                                              
GEODETICKÝ, 

TOPOGRAFICKÝ A 
KARTOGRAFICKÝ, V.V.I . 

                                                                                                 
                             



 
• Rychlost skenování formátu A0+ při 800 DPI v True color: do 40 sekund 
• Připojení k obslužnému PC: požadované rozhraní: TCP/IP. 

2.     Další technické požadavky: 
• Přesnost: skener musí mít při předání dodávky platný atest dle Pokynu č. 32 ČÚZK 

(http://www.cuzk.cz/Dokument.aspx?PRARESKOD=998&MENUID=10376&AKCE=DOC:10-POKYNY_CUZK3), 
pro kartometrické skenování a tento atest musí mít skener platný po celou dobu trvání záruky, tedy po dobu 
pěti let.  

• ICC profil skeneru včetně tabulky barev pro kontrolu a vytvoření nového ICC profilu. 
• Skener musí být dodán včetně obslužného počítače a monitorů. 
•  Počítač musí být schopen zpracovat a uložit data ze skeneru v maximálním optickém rozlišení, barevné 

hloubce a formátu snímané plochy. 
•  Počítač a jeho software musí splňovat běžné bezpečnostní požadavky pro připojení do sítě internet. 
• Součástí nabídky bude fotografie nabízeného kartometrického skeneru formátu A0. 

3.   Technická specifikace požadavků pro obslužný počítač skeneru: 
Procesor: min 4 jádra, pracovní frekvence min 3 GHz, 
1. pevný disk: SSD min 128 GB, čtení/zápis 250/230 MB/s, SATA II, 
2. pevný disk: min 3 TB, SATA III, 7 200 RPM, 64 MB cache, 
Datové uložiště: typ NAS, min 2 x 2 TB 
RAM: min 16 GB DDR3, 
Grafická karta: min 2 GB DDR5, rozhraní PCIe x16,  
Síťová karta: Gigabit LAN 10/100/1000 Mbit/s, 
Vstupy a výstupy: min 2 x USB 3, eSATA, RJ-45, 
Blu-ray vypalovací mechanika, 
Set drátové klávesnice a myši s laserovým snímačem, 
Monitor: 2 kusy - LED 24“, min rozlišení 1920 x 1080, 300cd/m2, 2ms GTG, 
Operační systém: Windows 7 64-bit Ultimate. 
Náhradní zdroj energie UPS: výkon 1000 VA 
Na obslužném počítači musí být nainstalován software pro obsluhu skeneru v aktuální dostupné verzi. Software 
musí umět kromě běžných úprav rastrů i vkládat ICC profily do hlaviček rastrových souborů a také automaticky 
ukládat jeden sken do několika souborů (různý rastrový formát, různé rozlišení) 

4.    Záruční podmínky, pozáruční servis 
        Délka záruky: minimálně 5 let na celou dodávku. 
        Servis bude provádět pouze Autorizované servisní středisko pro servis skenerů pro nabízenou značku skeneru. 
        Servisní podmínky v záruce: technická podpora po telefonu, příp. emailem v pracovní dny od 8.00 do 16.00,  
        doba zásahu v místě uživatele do 48 hod., v případě odstávky delší než 1 týden zapůjčení náhradního skeneru po 
        dobu opravy. 
        Pozáruční servis: technická podpora po telefonu, příp. emailem v pracovní dny od 8.00 do 16.00, doba zásahu 
        v místě uživatele do 48 hod. Uveďte sazbu za zásah včetně cestovních výloh. 
 
5.   Montáž na místě dodání  
              Provede dodavatel vlastními silami a na své náklady. 
 
6.    Ostatní specifikace 
              Žádné.  
               
7.     Kontaktní osoba zadavatele VZ  na technickou specifikaci            
            Ing. Milan talich, Ph.D. (milan.talich@vugtk.cz, tel: 284 890 515, GSM : 603 942 104). 
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C. Požadavky na varianty nabídek 

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek. 
  

D. Požadavek na zpracování nabídkové ceny 
          Uchazeč je povinen doložit způsob zpracování nabídkové ceny, a to ve struktuře: cena bez DPH, DPH a cena 
s DPH, viz. bod 12 této výzvy. Součástí nabídkové ceny musí být i náklady na  obnovení atestu pro kartometrické 
skenování po dobu 5 let. 

        Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady na plnění zakázky, včetně  dopravy do místa plnění a všech 
ostatních nákladů spojených se zaškolením obsluhy a zprovoznění předmětu dodávky  do doby předání zadavateli 
VZ. 
Nabídková cena musí být stanovena jako cena maximální a nepřekročitelná.  

 
E. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky 

                         Uchazeč je povinen se při plnění předmětu této veřejné zakázky řídit a dodržovat pravidla a ustanovení zákona 
137/2006 sb, ze dne 14. Března 2006 o veřejných zakázkách, v platném znění. 

F. Způsob hodnocení nabídek 
         Hodnocení nabídek bude provedeno na základě hodnotícího kriteria “nejnižší nabídková cena“ bez DPH. 
Vybraný uchazeč bude vyzván k uzavření smlouvy. Ostatní oslovení uchazeči budou o výsledku výběrového řízení 
vyrozuměni písemně. 
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