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Výzva k předložení nabídky
Český metrologický institut, Okružní 31, 638 00 Brno (dále jen ČMI), jako zadavatel veřejné
zakázky malého rozsahu dle § 27 zákona č. 134/2016 Sb., se na Vás obrací s výzvou k předložení
nabídky na veřejnou zakázku s názvem „Referenční střídavý voltmetr“.
Cílem této zakázky je pořídit náhradu za dosud používané dosluhující zařízení od firmy Wavetek
(dříve Datron) model 4950, které se již nevyrábí.
Podmínky veřejné zakázky:
a) Předmět zakázky:
Předmětem zakázky je:
- dodávka referenčního střídavého voltmetru (dále jen „zařízení“)
- akreditovaný kalibrační list dodaného zařízení
- doprava zařízení do místa plnění
Musí jít o nové, sériově vyráběné zařízení se zajištěným záručním a pozáručním servisem
Zařízení musí být použitelné pro níže uvedený účel a musí splňovat všechny dále uvedené povinné
parametry.
Účel použití zařízení:
Referenční střídavý voltmetr bude využíván pro nejnáročnější kalibrační aplikace.
Povinné parametry zařízení:
•

•
•
•

•

Rozsah střídavého napětí (minimální rozsah) 700 μV až 1000 V a frekvenční rozsah
(minimální rozsah) 10 Hz až 1 MHz s přesnostmi (přístrojovými nejistotami) lepšími nebo
alespoň srovnatelnými s multifunkční referencí Wavetek 4950 ve funkci měření střídavého
napětí (specifikace Wavetek 4950 je uvedena v příloze 1).
Specifikace pro nesinusové průběhy
Základní jednoroční přesnost pro měření hodnoty 1 V, 1 kHz lepší nebo rovná 24 ppm
(99% úroveň spolehlivosti, k = 2,58, normální rozdělení, 23 ° C ± 5 ° C)
Připojení: sběrnice RS-232, IEEE-488, USB, Ethernet
Napájení ze sítě 230 V/50 Hz
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b) Místo a termín dodávky:
Místo plnění:
Český metrologický institut, OI Praha, Radiová 1136/3, 102 00 Praha 10
Termín dodání: 10 týdnů
c) Cena zakázky:
Celková cena v Kč bez DPH je kritériem výběrového řízení, tzn., že ji navrhne dodavatel. Celková
cena v sobě musí zahrnovat veškeré náklady dodavatele spojené s plněním předmětu zakázky
(DDP Praha dle Incoterms 2020), tzn. celkové náklady na dodávku zařízení, náklady na dopravu,
příp. clo. Cena musí být uvedena v Kč nebo v EUR nebo v USD. V rozpisu ceny dodavatel uvede
cenu jednotlivých položek dodávky. Je-li součástí dodávky software (kromě OEM softwaru), musí
být jeho cena uvedena jako samostatná položka.
Zadavatel stanovuje maximální přípustnou celkovou cena zakázky: 1 200 000 Kč bez DPH (podle
kurzu ČNB platného k datu otevírání nabídek).
d) Platební podmínky:
Dodavatel je oprávněn fakturovat 100 % ceny zakázky po dodávce zboží a jeho převzetí
oprávněným pracovníkem ČMI.
Zadavatel požaduje, aby splatnost faktury byla 21 dní od data doručení faktury objednateli.
e) Záruka:
Zadavatel požaduje záruku min. 12 měsíců na předmět zakázky. Uchazeč v návrhu smlouvy uvede
kontaktní údaje na záruční a pozáruční servis.
f) Sankce a ostatní podmínky:
Pokud dodavatel nedodrží termín dodávky uvedený v návrhu smlouvy, je mu zadavatel oprávněn
účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % ceny zakázky za každý den prodlení.
Pokud je dodavatel v prodlení s dodáním předmětu plnění delším než 2 měsíce, je zadavatel
oprávněn od smlouvy odstoupit.
Pokud zadavatel neuhradí fakturu ve lhůtě splatnosti, je mu dodavatel oprávněn účtovat úrok
z prodlení ve výši 0,05 % dlužné částky za každý den prodlení.
g) Požadavky na obsah a členění nabídky:
Nabídka dodavatele musí obsahovat:
- oprávněnou osobou dodavatele podepsaný návrh smlouvy v českém jazyce, v němž BUDOU
ZOHLEDNĚNY VŠECHNY PODMÍNKY UVEDENÉ V BODECH a) AŽ f) TÉTO VÝZVY.
Součástí návrhu smlouvy musí být příloha, v níž je podrobně popsáno dodávané zboží
z hlediska technických parametrů tak, aby mohlo být zkontrolováno splnění parametrů
uvedených v bodě a).
Identifikační údaje zadavatele, které musí být uvedeny v návrhu smlouvy:
Kupující:
Český metrologický institut
Sídlo:
Okružní 31, 638 00 Brno
Zastoupený:
Ondřej Kebrle, odborný ředitel pro ekonomiku
Právní forma:
Státní příspěvková organizace zřízená zřizovací listinou MH ČR č.j. 521
385/92-44 ze dne 21.12.1992, ve znění upravené listiny vydané rozhodnutím ministra průmyslu
a obchodu č. 16/2009, č. j. 1313/09/02700/1000 ze dne 10. 3. 2009;
IČ:
00177016
DIČ:
CZ0177016
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1
Číslo účtu:
198139621/0710
Zmocnění k jednání o věcech technických a k převzetí předmětu zakázky:
Ing. Jiří Zikán (OI Praha)
h) Hodnotící kritéria:
Jediným hodnotícím kritériem je celková cena zakázky bez DPH.
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Nabídka s nejnižší cenou bude nabídka nejvýhodnější.
Pokud uchazeč uvede nabídkovou cenu v EUR nebo USD, zadavatel tuto cenu pro účely hodnocení
nabídek přepočítá na Kč dle kurzu ČNB platného k datu otevírání nabídek.
i) Zadavatel si vyhrazuje právo:
- na upřesnění nebo doplnění této výzvy
- na odmítnutí všech nabídek v případě, že žádná z nabídek pro něj nebude přijatelná
- vyřadit nabídku uchazeče, který nevyhověl všem požadavkům zadavatele uvedeným ve výzvě
nebo který v nabídce uvedl nepravdivé údaje
- na dodatečné vyžádání výpisu z obchodního rejstříku a/nebo živnostenského rejstříku od
vybraného uchazeče
- jednat o konečném znění smlouvy (netýká se ceny plnění)
Vaši nabídku očekáváme nejpozději do 24. 5. 2021, 13:00 hod včetně.
Nabídku pošlete v elektronické podobě pomocí certifikovaného elektronického nástroje pro zadávání
veřejných zakázek „Národní elektronický nástroj“ (NEN) dostupného na https://nen.nipez.cz, a to po
registraci a přihlášení do tohoto nástroje, výběrem této veřejné zakázky přes menu Zadávací
postupy/Veřejné zakázky a následnou volbou (tlačítkem) Podat nabídku, kterou naleznete pod
položkou menu „Úkony dodavatele“.
Bližší podmínky a informace ohledně elektronického podávání nabídek, včetně kontaktu na
uživatelskou podporu provozovatele elektronického nástroje, jsou k dispozici na výše uvedené
odkazu.
Doporučujeme dodavatelům se zaregistrovat v NEN co nejdříve, k registraci bude potřeba
elektronický podpis.
Přílohy:

1. Wavetek-4950-Specifications-8B514

S pozdravem
Digitálně podepsal Dalibor Täuber
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Ing. Dalibor Täuber
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