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ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE 
ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU 

 

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE  
 
Organizace: Výzkumný ústav mlékárenský s.r.o. 

 
Adresa: Ke Dvoru 12a 

Praha 6 
160 00 

 
IČO:  26722861 
Kontaktní osoba:  Doc. RNDr. Marcela Klimešová, 

Ph.D.(marcela.vyletelova@seznam.cz) 
ID zakázky: 23112017 
 

Veřejná zakázka je zveřejněna na webových stránkách zadavatele www.vumlekarensky.cz, 
sekce Spolupráce, odkaz Poptávky.  
Veřejná zakázka není zadávaná v zadávacím řízení podlezákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách. 

 
2. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

 

Digitální dávkovač 

 
3. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY  

 
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je zároveň její maximální nepřekročitelnou 
nabídkovou cenou. Zadavatel vyloučí uchazeče, bude-li celková nabídková cena bez DPH 
uchazeče vyšší než celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH. 

 
4. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY  

 
Předmětem plnění se rozumí „Digitální dávkovač“ s následující s následujícími 
technickými parametry:  

- Řidící jednotka vybavena dotykovým displejem, možnost nastavení dávek až 9999, 
objem dávky do 200 ml, přičemž najedno nasátí je možné dávkovat různé objemy 
činidla (od 0,1 ml).  

- Možnost nastavení časového interval mezi jednotlivými automatickými dávkami 
- USB port 
- Autoklávovatelné součásti přicházející do styku s činidlem 
- Zásobní lahev 1000 ml 
- Nesprávnost dávkovaní je menší nebo rovna 0,6 % 

  

http://www.vumlekarensky.cz/
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Veřejná zakázka není dělená na části. Dodavatel je povinen dodat celý předmět plnění.  
4.1. Přístroje a zařízení musí splňovat normy a další předpisy platné v ČR a EU.  
a) doprava zboží na místo plnění (dopravu do místa plnění zajišťuje na své náklady a 
nebezpečí prodávající),  

b) zpracování a předání instrukcí a návodů k obsluze a údržbě zařízení (manuálů) v 
českém jazyce - technická specifikace,  

c) předání prohlášení o shodě dodaného zboží se schválenými standardy,  

d) bezodkladné a bezplatné odstranění závad reklamovaných v záruční lhůtě,  

e) závazek bezplatného záručního servisu po dobu nejméně 36 měsíců 

 

 
5. VYMEZENÍ MÍSTA A DOBY PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY  

 
5.1. Místem plnění se rozumí:Výzkumný ústav mlékárenský s.r.o., detašované 

pracoviště, Zemědělská 16, 787 01 Šumperk 
 

5.2. Termínem plnění se rozumí:  
Uchazeč se zavazuje dodat a instalovat dodávku předmětu plnění do 10 dnů po 
obdržení písemné objednávky zadavatele, nejpozději však do 14.12.2017 (mezní 
datum uznatelného zdanitelného plnění).  

 
6. JINÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
 
6.1. Zadavatel zruší výběrové řízení, pokud:  
a) Nebyly ve stanovené lhůtě podány žádné nabídky;  

b) Byly vyřazeny všechny nabídky;  

c) Byly zjištěny vážné nesrovnatelnosti nebo chyby ve výzvě k podání nabídek nebo zadávací 
dokumentaci, nebo v průběhu administrace zakázky;  

6.2. Po instalaci zařízení proběhne zkušební provoz k potvrzení deklarovaných parametrů. V 
době zkušebního provozu je započtena i doba pro zaškolení obsluhy. Zkušební provoz bude 
ukončen podpisem protokolu o předání a převzetí zařízení smluvními stranami. 
6.3. Podáním nabídky uchazeč stvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil se zadávací 
dokumentací včetně všech příloh k této veřejné zakázce, že je mu jejich znění srozumitelné a 
jasné, před podáním nabídky si vyjasnil veškerá sporná ustanovení nebo technické nejasnosti 
a s podmínkami zadání souhlasí a respektuje je.  
6.4. Podáním nabídky uchazeč stvrzuje, že je vázán celým obsahem přiložené nabídky, a to 
po celou dobu běhu zadávací lhůty;  
6.5. Uchazeč nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve veřejné zakázce.  
6.6. Nabídky se uchazečům nevracejí a zůstávají zadavateli jako součást dokumentace o 
zadání veřejné zakázky.   
6.7. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoli bez udání důvodu.  
 

V Praze 23.11.2017 

     v.r. Ing. Petr Roubal, CSc. 
     Jednatel Výzkumného ústavu mlékárenského, s.r.o. 


