Zadávací dokumentace
Obchodní podmínky
Obchodní podmínky jsou specifikovány v Kupní smlouvě, která je nedílnou součástí této
Zadávací dokumentace.
Termín dodání: do 14 týdnů od podpisu smlouvy.
V nabídkové ceně musí být započítány všechny náležitosti spojené s dodáním a instalací
včetně odvozu případných odpadů, které při této činnosti vzniknou.
Zadavatel požaduje splatnost faktur 30 dnů.

Specifikace technických podmínek předmětu výzvy
Předmětem plnění zakázky je dodání a instalace jednoho kusu „Elementárního analyzátoru
obsahu uhlíku a dusíku“ určeného pro analýzu především v organických materiálech jako v
rostlinách, humusech, půdách, sedimentech, kalech.
Dodávka zahrnuje také uvedení dodaného přístroje do provozu, provedení zkušebního
provozu, zaškolení obsluhy a pomoc při vypracování první metody dle požadavku zadavatele.
Součástí předmětu plnění je rovněž zajištění záručního a pozáručního servisu.
Odměna za záruční servis je obsažena v kupní ceně za „Elementární analyzátor uhlíku a
dusíku“.
Technická specifikace:
a) spalovací analyzátor pro simultánní stanovení uhlíku a dusíku v pevných i kapalných
vzorcích
b) integrovaný autopodavač vzorků s alespoň 90 pozicemi pro sekvenční a nesekvenční
analýzy
c) navažování vzorků na automatických vahách propojených se softwarem přístroje;
váhy nejsou součástí standardní dodávky
d) maximální navážka vzorku 1g do keramických kelímků, po analýze vzorku nesmí
docházet k usazování popela v přístroji
e) vysokoteplotní spalování vzorku v peci v kyslíkové atmosféře s nastavitelnou
teplotou spalování s maximální teplotou alespoň 1400°C
f) sušení spalin vzorku průchodem přes vymrazovací jednotku
g) možnost analýzy alikvótního podílu spalin z důvodu úspory reagentů pro úpravu
forem spalin
h) analyzátor bez chromatografické separace
i) nezávislý detektor pro každý prvek
j) možnost použití He či Ar jako nosného plynu bez nutnosti přestavby přístroje
k) rozsah měření pro oba prvky 0,05 – 200 mg
l) snadná výměna reagentů uživatelem přístroje bez nutnosti zásahu servisního
technika
m) počítač s řídícím softwarem plně ovládajícím nastavení přístroje, měření a
automatické vyhodnocování výsledků na základě změřené kalibrační křivky,
kompletní diagnostiky (teploty, tlaků, průtoků plynů, odezvy detektorů…) pro
všechny části přístroje
n) možnost rekalibrace jednobodovou kalibrací
o) možnost transformace výsledků do formátu Microsoft Excel
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p) řídící software pod Windows 10
q) vzdálená diagnostika vzniklých problémů servisním technikem na dálku připojením
PC na internet
r) řídící software v českém nebo anglickém jazyce
s) příručka v českém i anglickém jazyce
Služby:
a) montáž dodaného zařízení (instalace) a uvedení do provozu
b) zaškolení obsluhy
c) součástí předmětu plnění je rovněž zajištění prodlouženého záručního a pozáručního
servisu na 24 měsíců, odměna za záruční servis je obsažena v kupní ceně za
„Elementární analyzátor uhlíku a dusíku“
d) v nabídce uveďte cenu hodinové sazby za práci servisního technika včetně všech s
tím spojených nákladů v rámci pozáručního servisu

Místo pro podání nabídek
Nabídky se podávají výhradně elektronicky.

Termín a místo pro otevírání a hodnocení nabídek
Termín otevírání obálek
Otevírání obálek proběhne po lhůtě pro podání nabídek
Otevřením nabídky v elektronické podobě se rozumí zpřístupnění jejího obsahu zadavateli.
Nabídky v elektronické podobě otevírá zadavatel po uplynutí lhůty pro podání nabídek.
Zadavatel kontroluje při otevírání nabídek v elektronické podobě, zda nabídky byly doručeny
ve stanovené lhůtě, zda je autentická a zda s datovou zprávou obsahující nabídku nebylo
před jejím otevřením manipulováno.
Z důvodu podávání nabídek v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje
je otevírání obálek neveřejné.
Nabídky budou hodnoceny způsobem uvedeným v zadávací dokumentaci.

Požadavek na varianty nabídek
Zadavatel varianty nabídek nepřipouští.

Způsob zpracování nabídkové ceny
Uchazeč vytvoří nabídkovou cenu. Cenová nabídka bude s uvedením celkové ceny bez DPH,
samotné DPH, ceny vč. DPH. Nabídková cena bude uvedena na krycím listu v příloze č. 1
k Zadávací dokumentaci. Nabídková cena je konečná a nepřekročitelná a jako taková musí
být uvedena ve smlouvě.
V případě rozporu mezi cenou v nabídce a ve smlouvě, bude jako platná cena akceptovaná
cena uvedená ve smlouvě. V případě shody ceny nabídek, bude výsledné pořadí stanoveno
losem za účasti dodavatelů, kteří podali shodnou nabídku.

Vysvětlení zadávací dokumentace
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně vysvětlení zadávací dokumentace.
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Zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení doručena včas,
a to alespoň 7 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel uveřejní nejméně 4 pracovní dny před
skončením lhůty pro podání nabídek.

Prohlídka místa plnění
Nerelevantní.

Zadávací lhůta
Zadavatel v souladu s § 40 zákona stanovuje délku zadávací lhůty, po kterou jsou uchazeči
vázáni svými nabídkami na 180 dnů.

Vyhrazený způsob komunikace
Zadavatel si v souladu s § 53 odst. 5 zákona vyhrazuje, že:
1. Oznámení o vyloučení účastníka a
2. Oznámení o výběru dodavatele
uveřejní na profilu zadavatele. To znamená, že se výše uvedená oznámení považují za
doručená všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění.

Zrušení zadávacího řízení
Zadavatel může zrušit zadávací řízení za podmínek uvedených v § 127 zákona.
Pokud zadavatel zruší výběrové řízení v souladu s § 127 zákona, nevzniká uchazečům vůči
zadavateli jakýkoliv nárok.
Digitálně podepsal Ing. Šárka Krosová
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-27153827,
V Průhonicích dne 04.05.2021
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Ing. Šárka
Krosová
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