
EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční íondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzděláváni

pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Výzkumný vzpřímený mikroskop pro pozorováni
vzorků v procházejícím a dopadajícím světle ve světlém poli a fluorescenci (Fluorescence
microscope) TP16_503“ (dále jen „Veřejná zakázka“) zadávanou podle pravidel pro výběr
dodavatelů (dále jen ..PVD“) v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzděláváni
(dále jen „VVV‘).

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE:

Název zadavatele: Fyzikální ústav AV ČR. v. v. i.

Sídlo: Na Slovance 2, Praha 8, PSČ: 18221

IČO: 68378271

DIČ: CZ68378271

Osoba oprávněná jednat za zadavatele: RNDr. Michael Prouza, Ph.D., ředitel

Kontaktní osoba pro tuto zakázku: David Pokorný

Telefon: +420 601 555 056

E-mail: david.pokomyeIi-beams.eu

(dále jen „Zadavatel“)

2. OBECNÉ INFORMACE O VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ

2i Veřejná zakázka se uskutečňuje v rámci projektu s názvem: „Strukturní dynamika
biomolekulárních systémů (Stwctural dynamics of biomolecular systems)“, reg. number:
CZ.02.1 .O1/O.O/0.O/15003/0000447 v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a
Vzdělávání.

2.2 Vzhledem k tomu, že Veřejná zakázka je podle své předpokládané hodnoty veřejnou
zakázkou malého rozsahu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných
zakázek (dále jen ‚.ZVZ“), Zadavatel nepostupuje při zadáni Veřejné zakázky podle
ZVZ.

2.3 Vzhledem k tomu, že předmět Veřejné zakázky je financován z Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzděláváni, upozorňuje Zadavatel zájemce, že Veřejná zakázka
podléhá PVD.

2.4 Pokud Zadavatel v této výzvě používá odkazy na konkrétní ustanovení ZVZ, znamená
to, že Zadavatel bude v konkrétním případě postupovat analogicky podle ustanovení
ZVZ, na která odkazuje. Tyto odkazy neznamenají, že Zadavatel tuto Veřejnou zakázku
zadává podle ZVZ.

KF
MrNSTESTVO ŠF<OLSTVÍ

1.ADEŽE A TSOJVChCVY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

—1—



EVROPSKÁ UNIE V
Evropské strukturálnĺ a investiční fandy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání ::;5(q57Q ŠKOLSTVI

1

2.5 Součástí této výzvy je i zadávací dokumentace.

3. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem Veřejné zakázky je dodávka výzkumného vzpřímeného mikroskopu pro
pozorováni vzorků v procházejícím a dopadajícím světle ve světlém poli a fluorescenci
to podle požadavků uvedených v technické specifikaci, která je přílohou č. 3 této výzvy

(dáte jen ‚lařízení“).
3.1 Účastník předloží popis a specifikaci nabízeného plnění. Tento popis a specifikace bude

předložen v takovém rozsahu, aby z něj bylo zřejmé, že účastník požadavky Zadavatele
na Zařízení splňuje. Zadavatel nepřipooušti odkazy na webové stránky.

4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

4.1 Dodavatel povinen dodat Zařízení ve lhůtě uvedené v návrhu smlouv.

4.2 Místem plnění Veřejné zakázky jsou prostory v areálu EU II (objekt ELl) na adrese:
Průmyslová 836,25241 Dolní Břežany.

4.3 Dodavatel je povinen dodat a instalovat Zařízení v objektech ELl pouze v pracovní dny
od 9:00 hod do 17:00, o víkendech pouze na základě předchozí dohody se zadavatelem.

5. OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1 Obchodní a platební podmínky jsou uvedeny v návrhu smlouvy, která tvoří přílohu č. 2
této výzvy.

6. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK

6.1 Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. - ELl, Oddělení 95 — David Pokorný, Za Radnicí
835, Dolní Břežany, PSČ: 252 41, Česká republika, a to nejpozději do 12. 1. 2018 do
14.00 hodin.

6.2 Nabídky mohou být dodány v tištěné podobě poštou, kurýrní službou nebo osobně na
výše uvedenou adresu v pracovní duy mezi 8 - 15 hodinou; v poslední den lhůty musí být
nabídky podány nejpozději do 14.00 hodin.

7. VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCh PODMÍNEK

7.1 Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně vysvětleni zadávacích
podmínek. Písemná žádost musí být Zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před
uplynutím lhůty pro podání nabídek.

7.2 Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty,
nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti podle předchozího odstavce. Pokud
zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí
dodržet lhůtu uvedenou v předchozí větě.
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7.3 Vysvětlení zadávacích podmínek, včetně přesného zněni požadavku podle odstavce 7.1
odešle zadavatel současně všem dodavatelům, které vyzval k podání nabídky.

7.4 Vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti.
Odstavce 7.2 a 7.3 se použiji obdobně.

7.5 Zadávací podmínky může zadavatel změnit nebo doplnit před uplynutím lhůty pro
podání nabídek. Změna nebo doplnění zadávacích podmínek musí být uveřejněna nebo
oznámena dodavatelům stejným způsobem jako zadávací podmínka, která byla změněna
nebo doplněna. Pokud to povaha doplnění nebo změny zadávacích podmínek vyžaduje,
zadavatel současně přiměřeně prodlouží lhůtu pro podáni nabídek. V případě takové
změny nebo doplnění zadávacích podmínek, která může rozšířit okruh možných
účastníků výběrového řízení, prodlouží zadavatel lhůtu tak, aby od uveřejnění nebo
oznámení změny nebo doplněni zadávacích podmínek činila nejméně celou svou
původní délku.

8. ZÁVAZNOST NABÍDKY

Účastníci budou vázáni svými nabídkami po dobu 60 dnů od uplynutí lhůty pro podání
nabídek.

9. HODNOTÍCÍ KRITÉRIA

9.1 Nabídky budou hodnoceny na základě nejnižší nabídkové ceny.

9.2 V případě rovnosti nabídkových cen účastníků bude rozhodující datum a čas podání
nabídky — tj. nabídka, která bude podána dříve, bude hodnotící komisí zařazena lépe ve
výsledném pořadí.

10. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

10.1 Nabídková cena musí být uvedena v českých korunách v následující struktuře: cena v Kč
bez DPH. sazba DPH v a cena v Kč včetně DPH.

10.2 Nabídková cena je maximální, nepřekročitelná a musí zahrnovat veškeré náklady. které
vzniknou účastníkovi při plnění Veřejné zakázky.

10.3 Celková nabídková cena za splněni Veřejné zakázky musí být uvedena účastníkem na
krycím listu nabídky, který Noří přílohu č. I této výzvy.

11. PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

11.1 Všechny nabídky musí být předloženy v písemné formě v řádně uzavřené obálce
označené identifikačními údaji účastníka. Obálka musí být označena varováním
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“NEOTVÍRAT“ a názvem zakázky „Výzkumný vzpřímený mikroskop pro
pozorování vzorků v procházejícím a dopadajicím světle ve světlém poli a
fluorescenci (Fluorescence microscope) TP16_503“ Musí také obsahovat adresu, na
kterou může být případně odeslána oznámení týkající se této Veřejné zakázky.

11.2 Nabídka musí obsahovat identifikační údaje účastníka, který účastník doplní do krycího
listu nabídky, která tvoří přílohu č. I této výzvy.

11.3 Nabídky musí být zpracovány v českém nebo slovenském nebo anglickém jazyce.

11.4 Všechny stránky v nabídce musí být očíslovány nepřerušenou číselnou řadou vzestupně a
zabezpečeny proti neoprávněné manipulaci pevnou vazbou jednotlivých stran, včetně
všech příloh dohromady a zajištěny proti odstraněni stránek z nabídky. Nabídky musí být
jasně čitelné, bez oprav, přeškrtávaných slov ajiných nesrovnalosti, které by mohly být
zavádějící.

11.5 Účastník musí předložit jeden originál nabídky vtištěné podobě.

11.6 Účastník musí rovněž předložit kopii nabídky v elektronické podobě na CD-ROM nebo
flash disku (např. nabídku naskenovat).

11.7 Je-li nabídka předložena společně několika účastníky (společná nabídka), musí také
označit osobu, která bude oprávněna zastupovat tyto účastníky při společné komunikaci
se Zadavatelem v průběhu výběrového řízení.

11.8 Nabidky musí být podány v následující struktuře:

a) Kncí list

Uchazeči vyplní kiycí list uvedený v příloze č. I k této výzvě.

b) Popis a specifikace nabízeného plnění v rozsahu stanoveném touto výzvou.

11.9 Účastník bere podáním nabídky na vědomí, že obchodní vztah mezi vybraným
účastníkem a Zadavatelem týkající se plnění Veřejné zakázky se bude řídit výhradně
uzavřenou smlouvou. Vloží-li účastník do nabídky své vlastni obchodní nebo dodací
podmínky, nebude na ně brán žádný zřetel.

12. UZAVŘENÍ SMLOUVY

12.1 Bude-li nabídka účastníka vybrána jako nejvhodnější, bude po obdrženi rozhodnutí o
výběru takový účastník vyzván, aby se Zadavatelem uzavřel smlouvu. Smlouva bude
uzavřena ve znění. vjakém byla dodavatelům odeslána (včetně případných následných
změn, které byly dodavatelům rovněž odeslány způsobem stanoveným v této výzvě). Do
smlouvy budou pouze doplněny údaje, které vybraný účastník poskytl v nabídce (tj.
identifikační údaje, kontaktní údaje a cena). Přílohu č. I smlouvy bude tvořit technická
specifikace Zadavatele, která tvoří přílohu č. 3 této výzvy.
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13.1 Zadavatel je oprávněn zrušit výběrové řízení podle této výzvy, aniž by byl povinen
sdělovat účastníkům důvod pro takové zrušení.

13.2 Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.

13.3 Zadavatel je oprávněn změnit ustanovení této výzvy k podání nabídek.

13.4 Účastníci nesou veškeré své náklady spojené s účastí ve výběrovém řízení podle této
výzvy.

13.5 Zadavatel si vyhrazuje právo oznámit uveřejněním na profilu Zadavatele rozhodnutí o
vyloučeni účastníka a rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, a to do 5 pracovních
dnů od příslušného rozhodnutí. Takové oznámení se považuje za doručené okamžikem
uveřejnění na profilu Zadavatele.

M. SEZNAM PŘÍLOH

a) Příloha č. I (Kiwcí list)

b) Příloha č. 2 (Návrh smlouvy)

c) Příloha č. 3 (Technická specifikace)

VPrazedne 19.12.2018

RNDr. Michael Prouza, Ph.D., ředitel

7yzikáliii ů‘,tav M ČI
Jořejnó ‘ýzlzur..nt instituce
18221 I‘r;ha 8, ti
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Zadavatel:
Sídlo:
IČO:
Osoba oprávněná
jednat za zadavatele:

Kontaktní osoba:
Telefon:

E-mail:
Účastník:
Sídlo:
iČo:
DIČ:
Osoba oprávněná
jednat za účastníka:
Bankovní spojení:
Kontaktní osoba:
Kontaktní adresa:
Telefon:
E-mail:

RNDr. Michael Prouza, Ph.D., ředitel

David Pokorný
+420 601 555 056

david.pokorny@eli-beams.eu

Email pro reklamace zařízení‘

Nabídková cena:

Cena celkem v Kč bez DPH:

DPFI ve výši 21 0/«

Cena celkem v Kč včetně DPH:

Účastník svým podpisem stvrzuje, že souhlasí s obchodními podmínkami a se zadavatelem
uzavře, pokud bude vybrán, návrh smlouvy ve znění uvedeném v zadávacích podmínkách.

Podpis:

___________________________

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávánĺ

Název zakázky:

PŘÍLOHA I

KRYCÍ LIST NABÍDKY

„Výzkumný vzpřímený mikroskop pro pozorování vzorků v
procházejícím a dopadajícím světle ve světlém poli a
fluorescenci (Fluorescence microscope) TP1 6_503“

Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
Na Slovance 2, 18221 Praha 8
68378271
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Jméno:

Funkce:

Datum:
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PŘÍLOHA 2

KUPNÍ SMLOUVA
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KUPNÍ SMLOUVA

Tato kupní smlouva (dále jen „Smlouva“) byla uzavřena v souladu s ustanovením 2079 a násl.
zákona č. 8912012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) níže uvedeného dne, měsíce
a roku mezi:

(1) Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.,

se sídlem: Na Slovance 2, Praha 8, PSČ: 182 21,

IČO: 68378271,

zastoupen: RNDr. Michael Prouza, Ph.D.

(dále jen „Kupující“); a

(2)

___________________________________

se sídlem:

________________________________________

IČO:

__________________________

zastoupen:

___________________________________________

(dále jen „Prodávající“).

(Kupující a Prodávající dále společně jen jako .Strany“ a každý samostatně též jako .Strana“.)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

(A) Kupující je veřejným zadavatelem a příjemcem dotace Ministerstva školství, mládeže a

tělovýchovy České republiky na projekt ‚.Strukiumí dytamika biomoLekulárních

systémů (Structural dynnmics of biomoiecular systems)“, reg. číslo:

CZ.02.l.0l/0.OI0.0115003ĺ0000447, ato v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj
a vzdělávání (dálejen „Projekt“).

(B) Za účelem úspěšné realizace Projektu je nezbytné pořídit i Předmět koupě (Jak je tento
pojem definován níže), a to v souladu s aplikovatelnými pravidly pro výběr dodavatelů
v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

(C) Prodávající má zájem Předmět koupě Kupujícímu za úplatu poskytnout.

(D) Nabídka Prodávajícího podaná pro veřejnou zakázku .J‘ýkzi;iznÝ vzpřímenÝ inihoskop
pro pozorováni vzorků i‘ procházejícím a dopadajícím světle ve světléj,, poli a
fluorescenci (‘Fluorescence microscope,) TP]6_503“, jejímž cílem bylo obstarat Předmět
koupě (dále Jen „Veřejná zakázka“), byla vybrána Kupujícím jako nejvhodnější.

BYLO DOHODNUTO NÁSLEDUJÍCÍ;

MIN;STESTVO KO.STV:
tLO.V‘ÓVY

—l —
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PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1 Touto Smlouvou se Prodávající zavazuje odevzdat Kupujícímu mikroskop (včetně
příslušenství), který je popsán v Příloze I (Technická speciJikace) této Smlouvy (dále jen
„Předmět koupě“), a to v souladu s požadavky tam uvedenými, převést na Kupujícího
vlastnické právo k Předmětu koupě a Kupující se zavazuje Předmět koupě převzít a
zaplatit Prodávajícímu Kupní cenu (Jak je tento pojem definován níže), a to vše za
podmínek uvedených v této Smlouvě.

1.2 Touto Smlouvou se Prodávající dále zavazuje vykonat následující činnosti (dále jen
„Související činnosti“):

a) dopravit Předmět koupě do místa plnění;

b) Předmět koupě nainstalovat;

c) ověřit, že Předmět koupě splňuji veškeré požadavky stanovené v této Smlouvě a
jsou plně funkční;

d) zpracovat a předat Kupujícímu instrukce a návody k obsluze a údržbě a další
doklady, které jsou nutné k převzetí a užívání Předmětu koupě, a to v českém
nebo anglickém jazyce;

e) předat prohlášeni o shodě Předmětu koupě se schválenými standardy či
právními předpisy. jsou-li wto na daný případ aplikovatelné; a

f) spolupracovat s Kupujícím při plnění této Smlouvy (např. zkontrolovat
připravenost prostor pro instalaci Předmětu koupě, bude-li to nezbytné).

1.3 Prodávající se zavazuje Kupujícímu, že pokud ke splnění požadavků Kupujícího
vyplývajících z této Smlouvy budou potřebné i další dodávky a činnosti výslovně
neuvedené v této Smlouvě, Prodávající takové dodávky a činnosti na své náklady obstará
či provede, aniž by tím byla dotčena výše Kupní ceny.

2. MÍSTO PLNĚNÍ

Místo plnění jsou prostory v areálu ELl II (objekt ELl) na adrese: Průmyslová 836, 252
41 Dolní Břežany.

3. ČAS PLNĚNÍ

3.1 Prodávající je povinen Předmět koupě dodat a vykonat Související činnosti do 8 týdnů
ode dne účinnosti této Smlouvy. Čas plněni je určen v prospěch Kupujícího. Kupující je
oprávněn dobu plněni podle své potřeby prodloužit. a to až o 4 týdny, nebude-li mít
možnost umožnit vykonáni Souvisejících činností z důvodů nepřipravenosti prostor
v místě plnění). Prodávající je oprávněn Předmět koupě dodat dříve, vysloví-li s tím
Kupující souhlas.

3.2 Prodávající je oprávněn dodat Předmět koupě a vykonat Související činnosti v
pracovních dnech v době od 9 do 17:00 hodin, nedohodnou-li se Strany jinak. Konkrétní
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pracovní dny budou LLrČeQy‘ na zákLadě dohody Stran. Nedohodnou-li se Strany na
konkrétních pracowích dnech, ve kterých má být plněno, je Prodávající povinen plnit
v poslední pracovní den lhůty pro včasné splnění této Smlouvy a Kupující je povinen
poskytnout Prodávajícímu za tímto účelem nezbytnou součinnost.

4. VLASTNICKÉ nÁvo

Vlastnické právo k Předmětu koupě nabývá Kupující podpisem Předávacího protokolu
(Jak je tento pojem definován níže) oběma Stranami.

5. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1 Celková kupní cena za plnění podle této Smlouvy činí

_______________________‚-

Kč
bez DPH (dále jen „Kupní cena“), přičemž se sazbou DPH ve výši 21 % (je-liv tomto
případě aplikovatelná) činí

_______________________‚-

Kč.

5.2 Kupní cena je nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady Prodávajícího spojené s
plněním této Smlouvy. Kupní cena zahrnuje zejména veškeré náklady Prodávajícího na
odevzdání Předmětu koupě a vykonáni Souvisejících činností, náklady na autorská
práva, licence, pojištěni, daně, záruční servis, a jakékoliv další náklady spojené
s plněním této Smlouvy.

5.3 Kupní cena bude Kupujícím uhrazena v české měně na zákLadě faktury, a to
bezhotovostní platbou na účet Prodávajícího uvedený na faktuře. Prodávající je oprávněn
vystavit až po podpisu Předávacího protokolu. Kopie Předávacího protokolu musí být
přílohou faktury. Kupující preferuje elektronickou fakturaci na elektronickou adresu
efaktury(áďzu.cz.

5.4 Kupující je povinen řádně vystavené faktury uhradit do 30 dnů ode dne jejich doručení.
Faktura se považuje za uhrazenou dnem odepsání fakturované částky z účtu Kupujícího
ve prospěch účtu Prodávajícího. Uvede-li Prodávající na faktuřejiný lhůtu splatnosti než
tu, která je dohodnutá touto Smlouvou, nebude na takovou lhůtu splatnosti Kupujícím
brán zřetel a Kupující je oprávněn (aniž by byl povinen takovou fakturu vracet) uhradit
dlužnou částku ve lhůtě stanovené touto Smlouvou.

5.5 Faktura vystavená Prodávajícím musí obsahovat náležitosti vyžadované právními
předpisy České republiky pro daňový doklad. Na faktuře musí být dále uvedeno:

a) evidenční číslo této Smlouvy, které Kupující sdělí na žádost Prodávajícímu před
vystavením faktury,

b) prohlášení, že plnění je poskytováno pro účely projektu „Strukturní dynamika
biomolekulárních systémů (Structural dynamics of biomolecular systems)“, reg.
číslo: CZ.02. I .0l/0.0/O.0/15003/0000447, popř. jiného projektu. ojehož názvu
a registračnímu číslu Kupující Prodávajicího informuje.

5.6 V případě, že faktura nebude mít výše uvedené náležitosti, je Kupující oprávněn ji vrátit
ve lhůtě splatnosti zpět Prodávajícímu, aniž se tak dostane do prodlení. Lhůta splatnosti
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počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněné či opravené faktury
Kupujícímu.

5.7 Poslední faktura každého kalendářního roku musí bÝt Prodávajícím doručena do
podatelny Kupujícího nejpozději do 15. prosince daného kalendářního roku.

6. POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍhO

6.1 Prodávající je povinen při plnění této Smlouvy postupovat s odbornou péčí.

6.2 Prodávající je povinen zajistit, že Předměty koupě a Související činnosti budou v souladu
s touto Smlouvou včetně všech jejích příloh a aplikovatelnými právními (např.
bezpečnostními), teclmickými a kvalitativními normami.

6.3 Při plněni této Smlouvy postupuje Prodávající samostatně, nestanoví-li tato Smlouva
jinak. Obdrží-li Prodávající od Kupujícího pokyny, je povinen se takovými pokyny řídit,
pokud nejsou v rozporu s touto Smlouvou či obecně závaznými právními předpisy.
Pokud Prodávající zjistí nebo při vynaložení odborné péče měl zjistit, že pokyny jsou
zjakéhokoliv důvodu nevhodné nebo protiprávní nebo v rozporu s touto Smlouvou, je
povinen Kupujícího upozornit.

6.4 Není-li vtéto Smlouvě stanovenojinak, tak veškeré věci potřebné k plnění této Smlouvy
a zajištění jejího účeluje povinen opatřit Prodávající.

7. PŘEDÁNÍ PŘEDMĚTU KOUPĚ

7.1 Předání a převzetí Předmětů koupě musí předcházet řádné vykonání Souvisejících
činností, ato za účasti zástupců Kupujícího a Prodávajícího.

7.2 Předáni a převzetí Předmětu koupě se uskuteční na základě předávacího protokolu, který
bude obsahovat následující skutečnosti (dálejen „Předávací protokol“):

a) údaje o Prodávajícíma Kupujícím;

b) popis Předmětu koupě; a

c) prohlášení, že plnění je poskytováno pro účely projektu ‚.‚.Strukturni dynamika
biomolekulárních systémů (Structural dynamics of biomolecular systems)“, reg.
číslo: CZ.02. I .Ol/O.O/O.0115003/0000447, popř. jiného projektu, vyžádá-li si to
Kupující,

d) den podpisu.

7.3 Neprovede-li Prodávající řádně veškeré Související činnosti nebo neodpovídají-li zcela
Předměty koupě této Smlouvě, je Kupující oprávněn odmítnout převzetí Předmětu
koupě. V takovém případě je Prodávající povinen zjednat nápravu ve lhůtě tří (3)
pracovních dnů, nedohodnou-li se Strany jinak. Kupující je oprávněn (nikoli povinen)
převzít Předmět koupě podle svého uvážení i přes výše uvedené nedostatky, zejména
nebrání-li tyto nedostatky řádnému užívání Předmětu koupě. V takovém případě uvedou
Prodávající a Kupující v Předávacím protokolu nedostatky, včetně způsobu a termínu
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jejich odstranění (nápravy). Nedojde-Ii v Předávacím protokolu k dohodě mezi Stranami
o termínu odstranění nedostatků, je Prodávající povinen tyto nedostatky odstranit do tří
(3) pracovních dnů.

7.4 Strany vylučuji použití ustanoveni 2126 Občanského zákoniku.

8. ZÁRUKA

8.1 Prodávající deklaruje záruku za jakost Předmětu koupě (s výjimkou zdrojů světla) po
dobu 24 měsíců. Pokud bude na záručním listu či jiném obdobném dokumentu uvedena
záruční doba delší, platí tato delší záruční doba.

8.2 Záruční doba počíná běžet dne podpisu Předávacího protokolu oběma Stranami. Jsou-li
v Předávacím protokolu uvedeny nedostatky, záruční doba počíná běžet dnem, který
následuje po dni, ve kterém byl poslední nedostatek odstraněn.

8.3 Zjistí-li Kupující vadu Předmětu koupě v době tn‘ání záruční doby, oznámí tuto
skutečnost bez zbytečného odkladu Prodávajícímu. Vady lze oznámit nejpozději v
poslední den záruční doby.

8.4 Kupující oznamuje vady písemně nebo prostřednictvím emailové zprávy. Prodávající
bude přijímat oznámení vad na emailové adrese

___________________________

8.5 Prodávající se zavazuje, že vady, které se vyskytnou v záruční době, bezplatně odstraní,
ato ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy obdržel oznámení Kupujícího.

8.6 Nedohodnou-ii se Strany jinak. budou vady odstraňovány v místě plněni.

8.7 O odstranění oznámené vady sepíši Strany protokol, ve kterém popíší vadu a potvrdí její
odstranění. O dobu, která uplyne ode dne oznámení vady do dne odstranění vady, se
prodlužuje záruční doba.

9. SANKCE

9.1 V případě prodleni Prodávajícího při nástupu na odstranění vady či při odstranění vady,
uhradí Prodávající Kupujícímu smiuvni pokutu ve výši 0,05% z Kupní ceny daného
Předmětu koupě za každý i započatý den prodlení.

9.2 Smluvní pokuty je Prodávající povinen uhradit do patnácti (15) dnů ode dne, kdy mu
Kupující oznámil, že nároky ze smluvních pokut uplatňuje. Uhrazením smluvní pokuty
není dotčeno právo Kupujícího na náhradu případné škody. a to i v rozsahu, ve kterém
tato škoda bude převyšovat smluvní pokutu.

9.3 Celková výše smluvních pokut podle této Smlouvy nepřesáhne 10% Kupní ceny.

9.4 Kupující je oprávněn jednostranně započíst pohledávky ze smluvních pokut proti
pohledávce Prodávajícího na zaplacení Kupní ceny.

9.5 Strany vylučují použití ustanovení 2050 Občanského zákoníku.

-Z, -
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10.1 Kupující je oprávněn od této Smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv sankci, nastane-ti
některá z níže uvedených skutečností:

a) Prodávající se ocitne v prodlení s dodáním Předmětu koupě nebo jeho částí a
takové prodlení bude trvat déle než 1 týden;

b) proti Prodávajícímu bude zahájeno insolvenčni řízení; nebo

c) vyjde-li najevo, že Prodávající uvedl ve své nabídce pro Veřejnou zakázku
informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a které měly nebo
mohly mít vliv na výsledek výběrového řízeni, které vedlo k uzavření této
Smlouvy.

10.2 Prodávající je oprávněn od této Smlouvy odstoupit, poruší-li Kupující tuto Smlouvu
podstatným způsobem.

I t. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

Prodávající bere na vědomi, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční
kontroly ve smyslu 2 písm. e) zákona ě. 320/200! Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů a zavazuje se poskytnout řídícímu orgánu
Operačního programu či jiným kontrolním orgánům přístup ke všem částem nabídek,
smluv a dalších dokumentů, které souvisejí správním vztahem zaLoženým touto
Smlouvou. Tato povinnost se vztahuje také na dokumenty. které podléhají ochraně podle
zvláštních právních předpisů (obchodní tajemství, utajované skutečnosti apod.) za
předpokladu, že ze strany kontrolního orgánu hudou splněny požadavky kladené
právními předpisy. Prodávající je povinen zajistit, aby kontrole ve výše
uvedeném rozsahu byli povinni se podrobit i všichni jeho případní subdodavatelé.
Možnost kontroly musí být zachována až do roku 2027.

t2. MLČENLIVOST

Strany se zavazující zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvědí v
souvislosti s touto Smlouvou a jejím plnění a jejichž vyzrazení by mohlo druhé Straně
způsobit újmu. Tímto nejsou dotčen)‘ povinnosti Kupujícího vyplývající z právních
předpisů, zejména povinnost uveřejnit tuto Smlouvu v registru smluv ve smyslu zákona
Č. 340/2015 Sb, o registru smluv.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1 Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem.

13.2 Strany berou na vědomí, že tato Smlouva bude uveřejněna v registru smluv ve smyslu
zákona č. 340/20l5 Sb., o registru smluv.

13.3 Veškeré spory vzniklé z této Smlouvy či z právních vztahů s ní souvisejících budou
Strany řešit jednáním. V případě, že nebude možné spor urovnat jednáním ve lhůtě

0. ODSTOUPENÍ
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šedesáti (60) dnů, bude takový spor rozhodnut na návrh jedné ze Stran příslušným
soudem v České republice.

13.4 Prodávající na sebe bere nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení 1765
Občanského zákoníku.

13.5 Tato Smlouva představuje úplnou dohodu Stran ohledně předmětu plnění této Smlouvy a
nahrazuje veškeré předchozí ujednáni či podmínky.

13.6 Prodávající bere na vědomi, že Kupující není ve vztahu k předmětu této Smlouvy
podnikatelem, a ani se předmět této Smlouvy netýká podnikatelské činnosti Kupujícího.

13.7 Prodávající není oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku, ani jakoukoliv
pohledávku svého poddlužníka, za Kupujícím proti pohledávce Kupujícího za
Prodávajicím. Prodávající není oprávněn postoupit pohledávku, která mu vznikne na
základě této Smlouvy nebo v souvislosti s ní na třetí osobu. Prodávající není oprávněn
postoupit práva a povinnosti z této Smlouvy ani zjejĺ části třetí osobě.

13.8 Veškeré změny či doplněni této Smlouvy lze učinit pouze písemně.

13.9 Ukáže-li se, že některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stalo neplatným či
neúčinným, zavazují se Strany změnit tuto Smlouvu tak. aby neplatné či neúčinné
ustanovení bylo nahrazeno novým ustanovením, které je platné a účinné a přitom
obsahově v maximální možné míře odpovídá původnímu neplatnému či neúčinnému
ustanovení.

13.10 Poruší-li Strana povimiost podle této Smlouvy či může-Ii a má-li o takovém porušení
vědět, oznámí to bez zbytečného odkladu druhé Straně a upozorní ji na možné následky
porušení takové povinnosti.

13.1! Tato Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, přičemž každá ze Stran obdrží
po dvou stejnopisech.

13.12 Nedílnou součástí této Smlouvy je i Příloha I (Technická specfjikace).

13.13 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv ve smyslu
zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

NA DŮKAZ ČEHOŽ připoj ují Strany vlastnoruční podpisy:

Kupující

Podpis:•

Jméno:

Funkce:

Datum:
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Podpis:

________________________

Jméno: RNDr. Michael Prouza, Ph.D.

Funkce: ředitel

Datum:

Prodávající
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Engineering 8€ Sc/en t/f/c documents (E8€S)
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Výzkumný vzpřímený mikroskop

pro pozorování vzorků v procházejícím a dopadajícím
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(Fluorescence microscope)
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N/A
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Připravil Lab Manager, ELIBIO Rachael Jack

EUROPEAN UNION

: t European Sliuclural and lmestInq Funds
i * OperaUonoi Pmgramma Rsserd1,

FZU ‘“ Oevelopment and Educatlan

di

Klíčová slova



hsiite Ý Rrysics ASCR, v. V. I., Na Ehvsrce 2. 1B2 21 Prabs 8

beamUnes n+oeli beams.eu w ‘i beans si

P55 TC ID/re vize
Datum vytvoření Datum posledních

Systems Engineer

013415/A.001 28.11.2017 13:13 28.11.2017 13:14 Aleksei Kuzmenko

013415/A.002 30.11.2017 18:52 30.11.2017 18:53 Aleksei Kuzmenko

013415/A.003 05.12.2017 20:36 05.12.2017 20:37 Aleksei Kuzmenko

Revize dokumentu

Jméno, Příjmení
.•-- Pracovni pozice(reviduj,cicho)

Jakob Andreasson Leader oř research activities 4 NOTICE (RSD product category A)

Jana Fetisova Junior Target Engineer NOTICE (RSD product category A)

. Manager installation of
Ladislav Pust NOTICE (RSD product category A)technology

Martin Přeček Researcher, RP4 NOTICE (RSD product category A)

Roman Kuřátko Facility Manager NOTÍCE (RSD product category A)

Veronika ORavcová Safety Coordinator NOTÍCE (RSD product category A)

Vitaly Polovinkin Researcher, ELIBIO NOTICE (RSD product category A)

Viktor Fedosov
SE a Planning group leader;

NOTICE (RSD product category A)Quality Manager

Schválení dokumentu

Jméno, Příjmení
(schvalujícího)

Georg Korn

Pracovní pozice

Science and Technology Manager,
Scientiflc coordinator oř RP2-6

Historie revizí J Change Log

zné‘ny Datum Popis změny, Stránky, Kapitoly TC rey.

1 A.Kuzmenko 27.11.2017 Vytvoření první verze RSD (RSD draft) A
2 A.Kuzmenko 30.11.2017 RSD aktualizace, verze pro interní revizi B
3 A.Kuzmenko 05.12.2017 RSD aktualizace, finální revize C

Datum Podpis
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1. Úvod

1.1. Účel dokumentu
Tento dokument představuje technickou specifikaci (dále Jen RSD; Requirements
Specifkation Document) obsahující technické požadavky a omezující podmínky na
požadované zařízení v rámci projektu ELIBIO. Toto může vést k identifikaci rozhraní
zařízení (produktu) s výzkumnými technologiemi ELl Beamlines stejně jako zařízením
budovy ELl Beamlines. Tato technická specifikace (RSD) také plní roli nadřazeného
dokumentu pro dokumentaci technických požadavků, které je třeba řešit na nižší
úrovni konstrukčního návrhu (designu).

1.2. Předmět dokumentu
Požadované zařízení/produkt je specifikováno v následném textu tohoto RSD:

Výzkumný vzpřímený mikroskop pro pozorování vzorků v procházejícím a
dopadajícím světle ve světlém poli a fluorescenci (číslo tendru je TP1 6_503).

Tento produkt (dále Jen „Mikroskop“) je považován za samostatný technologický celek a
bude integrován do místnosti ELIIO laboratoře. Mikroskop je evidován v PBS
s následujícim PBS kádem: EBIO.EQBL.9.

RSD obsahuje následující požadavky na požadovaný Mikroskop: funkční, výkonové,
požadavky limitující konstrukční návrh, požadavky na bezpečnost a na jakost
dodávaného zařízení (produktu). Jedná se o zařízení kategorie typu A.

Kategorie zařízení (produktu) typu A představuje katalogové zařízeni (produkt) bez
nutnosti modifikací a bez nutnosti realizovat program ověřování (přezkoumání
návrhu, vizuální kontrola, zkoušky) pro Zadavatele dle aktuálních specifikací aplikací
v rámci projektu ELIBIO.

Všechny aktivity ověřování realizované Dodavatelem musí být provedeny v souladu
s Dodavatelovým plánem výstupní kontroly (výstupní vizuální kontrolou a výstupními
zkouškami). Interní postup přejímky 2ařízení (produktu) kategorie typu A musí být
stanoven a aplikován před uvedením zařízení do provozu (fáze provozu).

1.3. Pojmy, Definice a Použité zkratky
Pro účely tohoto dokumentu jsou použity následující pojmy, zkratky a definice:

Zkratka Pojem, definice
BF Bright Field (mikroskopie ve světlém poli)
CMOS Complementary Metal—Oxide—Semiconductor
CPU Central Processing Unit

DK
Differential Interferometric Contrast (mikroskopie pomocí
Nomarského interferečního kontrastu)

DP Display Port

________

MIFZů

_______________

snd Educaúon
Ĺ, I)
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Zkratka Pojem, definice
DVD Digital Video Disc
DVI Digital Video Interface
ELl Extreme Light Infrastructure

Zkratka projektu OP VVV “Strukturní dynamika biomolekulárních
ELIBIO systému°“, řešeným společně mezi ELl Beamlines (FZÚ) a

Biotechnologickým ústavem v centru BIOCEV
HD High Definition
HDD Hard Disk Drive
LIDMI High-Definition Multimedia Interface
LED Light-Emitting Diode
PC Personal Computer
RAM Random-Access Memory
RSD Requirements Specification Document (technická specifikace)
SSD Soud-State Drive
USB Universal Serial Bus

1.4. Odkazy na normy nebo technické dokumenty
V případě, že tento dokument obsahuje odkazy na normy nebo standardizované!
standardizační technické dokumenty zadavatel umožňuje nabídnout také jiné
rovnocenné řešení. Nabízí-li dodavatel jiné rovnocenné řešení, zadavatel neodmítne
jeho nabídku, pokud dodavatel v nabídce vhodným prostředkem prokáže, že nabízené
dodávky, služby nebo stavební práce splňují rovnocenným způsobem požadavky
vymezené technickými podmínkami s využitím odkazu na normy nebo technické
dokumenty.

2. Součástí dodávky

2.1. Obecné požadavky

REQ-022422/A
Mikroskop musí mít následující hlavní prvky:

• Stativ (viz kapitola 3.1);
• Optiku (viz kapitola 3.2);
• Vybavení pro fluorescenční zobrazováni (viz kapitola 3.3);
• Zdroj fluorescence (viz kapitola 3.4);
• Kamery (viz kapitola 3.5);
• Software (viz kapitola 3.6);
• Počítačovou stanici (viz kapitola 3.7).
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3. Obecné funkční a výkonové požadavky

3.1. Stativ

REQ-022423/A
Stativ musí být robustní a plně motorizovaný.

REQ-022424/A
Stativ musí mít velmi přesný skenovací stolek (rozlišení min. 0,1 pm,
opakovatelnost max +1- 1 pm, absolutní přesnost max. +/- 5 lim,
max. rychlost 100 mm/s, rozsah posuvu nejméně 75 mm x 50 mm)
s držákem preparátů pro mikroskopová sklíčka.

REQ-022425/A
Stativ musí být vybaven ovládáním pomoci joysticku; ovládání musí
mít tlačítko pro změnu rychlosti a přizpůsobení rychlosti pohybu
stolku použitému zvětšeni.

REQ-022426/A
Stativ musí mít motorizovaný revolver pro minimálně 7 objektivů.

REQ-022427/A
Stativ musí mít koaxiální hrubé a jemné ostření vlevo i vpravo na
mikroskopu.

REQ-022428/A
Stativ musí mít hodnotu nejmenšího možného kroku posuvu v ose Z
max. 10 nm.

REQ-022429/A
Stativ musí mít prostor pro preparát o výšce v rozsahu O mm až 60
mm.

REQ-022430/A
Stativ musí mít volně programovatelná tlačítka u fokusovacích
knoflíků.

REQ-02243 1/A
Stativ musí mít výkonný bílý LED světelný zdroj s kolektorem pro
procházející a dopadající světlo s možností výměny za halogenový
zdroj o min. příkonu 100 W.

REQ- 022432/A
Stativ musí mít motorizovaný karusel se sadou denzitních filtrů.

REQ-0 2243 3/A
Stativ musí mít motorizovaný achromatický aplanatický univerzální
kondenzor vybavený fázovými kroužky, tmavým polem a
polarizátorem.

REQ-022434/A
Stativ musí umožňovat plně motorizovanou metodu zobrazováni
pomocí interferenčního kontrastu pro procházející světlo.
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REQ-022435/A
Stativ musí mít motorizovaný boční optický výstup pro připojení další
kamery umožňující dělení světla okulár: kamera v poměrech 100:0 a
0:100.

REQ-022436/A
Stativ musí mít plně motorizovanou optickou dráhu pro dopadající a
transmisní světlo. Světelná dráha pro dopadající světlo musí mít
apochromatickou korekci.

REQ-022437/A
Stativ musí mít motorickou polní clonu pro světlé pole a fluorescenci
včetně motorického atenuátoru.

REQ-022438/A
Stativ musí mít externí dotykový display pro ovládání a nastavování
mikroskopu včetně hrubého i jemného ostřeni a volně
programovatelných tlačítek.

REQ-o2243g/A
Stativ musí mít možnost jednoduchého rozšíření o modul pro
strukturované osvětlení.

3.2. Optika

REQ-022440/A
Mikroskop musí mít pian semiapochromatický objektiv o zvětšení 5X

s numerickou aperturou min. 0.16, umožňující interferenční kontrast.
REQ-022441/A

Mikroskop musí mít plan semiapochromatický objektiv o zvětšení lOx
s numerickou aperturou min. 0,30, umožňující interferenční kontrast.

REQ-022442/A
Mikroskop musí mít plan semiapochromatický objektiv o zvětšení 20x
s numerickou aperturou min. 0,50, umožňující interferenční kontrast.

REQ-022443/A
Mikroskop musí mít plan semiapochromatický objektiv o zvětšení 40X
s numerickou aperturou min. 0,75, umožňující interferenční kontrast.

REQ-022444/A
Mikroskop musí mít plan semiapochromatický objektiv o zvětšení
bOx s numerickou aperturou min. 1,30, imerzní.

REQ-022445/A
Mikroskop musí mít EPI plan achromatický objektiv o zvětšení lOx s
numerickou aperturou min. 0,25.

REQ-022446/A
Mikroskop musí mít EPI pian achromatický objektiv o zvětšení 40X 5
numerickou aperturou min. 0,60.

REQ-022447/A
Mikroskop musí mít okuláry bOx se šířkou zorného pole min. 25 mm,
oba s korekcí dioptrií.

!S28
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REQ-022448/A
Mikroskop musí mít binokulární fototubus s výstupem na kameru
umožňující poměrné dělení světla okuláry: kamera v poměrech
100:0, 30:70 a 0:100. Zorné pole fotovýstupu musí být min. 22 mm.

3.3. Vybavení pro fluorescenční zobrazování

REQ-022449/A
Mikroskop musí mít plně motorizovaný jednopatrový karusel
fluorescenčních filtrů s místem minímálně pro 10 filtrů s
automatickou detekcí vložení filtru do karuselu. Výměna filtru do
max. 250 ms.

REQ-022450/A
Karusel musí umožnit snadné nasazování I výměnu jednotlivých
filtrů.

REQ- 022451/A
Součástí dodávky musí být filtry pro excitaci a detekci
fluorescenčních barviv, GFP, Cy3 a Cy5.

REQ-022452/A
Karusel musí umožňovat přidání dalších vlastních filtrů.

REQ-022453/A
Excitace fluorescence musí mt regulovatelná integrovanou
vysokorychlostní závěrku < 20 ms.

3.4. Zdroj fluorescence

REQ-022454/A
Zdroj fluorescence (světelný zdroj excitující fluorescenci) musí být
typu LED.

REQ-022455/A
Zdroj fluorescence musí disponovat minimálně 4 různými LED zdroji
o těchto středových excitačních vlnových délkách: 385, 475, 555 a
630 nm (tolerance +/- 5 nm).

REQ-022456/A
Zdroj fluorescence musí mít možnost přidat další minimálně 3 další
LED zdroje.

REQ-022457/A
Zdroj fluorescence musí mít panel pro ovládání jednotlivých LED.

REQ-022458/A
Zdroj fluorescence musí mít možnost linearizované regulace výkonu
O-100% s krokem po 1%.

REQ-022459/A
Zdroj fluorescence musí mít stabilizátor výkonu pro snížení šumu.

EflNwNI:ndmvesgflQFunds
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REQ- 022460/A
Zdroj fluorescence musí mít kontrolní diodu pro kontrolu výkonu pro
garantovaný stabilní výkon.

REQ- 02246 1/A
Zdroj fluorescence musí být kompatibilní se softwarem Od výrobce
mikroskopu a kamery (možnost trigrování a ovládání přes software
kamery/mikroskopu).

3.5. Kamery

REQ-022462/A
Dodavatel musi Mikroskop vybavit dvěma digitálními kamerami —

jednou barevnou a jednou monochromatickou.
REQ-022463/A

Barevná kamera musí splňovat tyto parametry: senzor CMOS o min.
velikosti 2/3“ a rozlišeni min. 5 MpX., univerzální a rychlé připojeni k
PC pomocí USD 3.0 (zpětně kompatibilní s USD 2.0), rychlost
snímáni při 5 MpX min. 35 snímků za sekundu a ve Full lID min. 65
snímků/s.

REQ-022465/A
Monochromatická kamera musí mít tyto parametry: senzor CMOS O
min. velikosti 1/1,2“ a rozlišení min. 2,3 MPx, min. velikost buňky
senzoru 5.86 pm x 5.86 .im, rychlost snímání musí být při rozlišení
1920 x 1216 pixelů nejméně 125 snímků za sekundu a při rozlišení
1024 x 112 pixelů nejméně 1000 snímků/s, rozsah expoziční doba
musí být nejméně 0,lms — 60s, regulovatelné termoelektrické
chlazení, dynamický rozsah alespoň 1:25000, triggering pro kontrolu
externích clon.

REQ-022466/A
Kamery musí být dodány včetně adaptéru pro připojení kamer,
vybavených optickým členem - pro barevná kameru 0,63x a pro
monochromatickou kameru lx.

REQ-022467/A
Kamery včetně programového vybavení musí být plně kompatibilní s
mikroskopem.
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3.6. Software

REQ-022468/A
Software musí umožňovat pokročilé ovládání mikroskopu.

REQ-022469/A
Software musí zahrnovat minimálně tyto moduly:
• modul pro automatické skládání mozaiky;
• modul pro měření objektů v uloženém i živém obraze;
• modul pro snímání a skládání jednotlivých optických rovin;
• modul pro prostorové snímání v ose Z;
• modul pro obrazovou analýzu (tvorba automatického měření,

segmentace, separace objektů, masky, geometrické a intenzitní
měření).

REQ-022470/A
Software musí umožňovat automatické nastavení mikroskopu podle
použitých fluorochromů (skrze automatické vytvoření protokolu pro
opakující se činnosti pomoci softwarového průvodce včetně možnosti
uložení a načtení těchto protokolů).

REQ-022471/A
Software musí umožňovat plné ovládání kamery v procházejícím
světle (BF i DIC) i ve fluorescenčním světle.

REQ-022472/A
Software musí umožňovat rychlou synchronizaci všech
motorizovaných součástí mikroskopu.

REQ-022473/A
Software musí disponovat jak možnosti manuálního, tak I
automatického snímání multikanálových fluorescenčních signálů.

REQ-022474/A
Software musí mít možnost zobrazení histogramů včetně možnosti
zvýrazněni pixelů s maximální teoreticky možnou intenzitou signálu.

REQ-022475/A
Software musí mít u multikanálového snímaní v ose Z možnost určit
zda snímání bude probihat po jednotlivých rovinách nebo po filtrech.

REQ-022476/A
Software musí umožňovat manuální i automatické ukládání snímků.

REQ-022477/A
Software musí mít možnost zadat cílový adresář s automatickým
přiřazováním jména obrázku.

REQ-02247 8/A
Software musí disponovat možností automatického ukládání všech
metadat s obrázkem.

Z“SZaunds
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REQ-02 2479/A
Software musí mít možnost hromadného zpracování dat včetně
exportu vybraných souborů do jiného formátu (konkrétně: tiff a
jpeg), který lze zpracovat pomocí jiných softwarů pro zpracování
obrazu.

REQ-022480/A
Software musí umožňovat otevřít a zpracovat nasnímané obrázky z
ovládacího programu mikroskopu v programu ImageJ nebo jiném
volně dostupném programu disponujícím srovnatelnými možnostmi.

REQ-022481/A
Software musí zvládat základní metody zpracování obrazu jako jsou:

• panoramatické skládání vice přikrývajících se obrazů do
jednoho;

• vkládání měřítka volitelné velikosti;
• kreslení do snímků;
• vkládání textů a grafických symbolů;
• základní manuální měření.

REQ-022482/A
Software musí mít možnost přizpůsobení velikosti grafických prvků
softwaru dle preferencí uživatele.

3.7. Počítačová stanice

REQ-022483/A
Počítačová stanice musí být vybavena procesorem Cpu obsahujícím
nejméně 4 jádra a pracovní frekvenci 3 GHz.

REQ-0 22484/A
Počítačová stanice musí mít minimálně 16 GB RAM.

REQ-0 22485/A
Počítačová stanice musí mít SSD úložiště o minimální kapacitě 256
GB.

REQ-022486/A
Počítačová stanice musí mít HDD úložiště o minimální kapacitě 2 TB.

REQ-022487/A
Počítačová stanice musí mít profesionální grafickou kartu o min.
paměti 2 GB s výstupy DVI-I a DP 1.2).

REQ-022488/A
Počítačová stanice musí mít operační systém Windows 10 Pro 64 bit.

REQ-022489/A
Počítačová stanice musí mít minimálně jednu DVD mechaniku.

REQ-022490/A
Počítačová stanice musí mít minimálně 2 vstupy USB 3.0.

RFQ-022491/A
Počítačová stanice musí mít klávesnici a myš.

_________

MINfS2EbATľONFZŮ * Development and Educatlan
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REQ-022492/A
Počítačová stanice musí mít monitor o velikosti úhlopříčky alespoň
28“ a min. rozlišení UHD (3840 x 2160 pixelů), odezvou maximálně
2 ms, vybavený konektory HDMI, DP, a minimálně 2 vstupy USB 3.0.

4. Požadavky na dopravu a instalaci zařízení

4.1. Obecné požadavky

REQ-022494/A
Doprava do konečného místa určení, instalace Mikroskopu a
zaškolení pracovníků musí být provedeno Dodavatelem.
POZN.: Doprava, instalace a zaškolení musí být součástí cenové
nabídky v rámci výběrového řízení,

REQ-022496/A
Postupy přepravy a instalace musí být projednány a můžou být
prověřeny vedoucím instalací u Zadavatele.

REQ-022497/A
Všichni účastníci instalaci se zavazují před zahájením své činnosti na
místě absolvovat školeni zadavatele ohledně bezpečnosti, čistoty,
ochrany životního prostředí a pracovních postupů. Obsah školení
bude adekvátní místu výkonu prací a očekávaným pracovním
činnostem.

REQ-022498/A
Dodavatel umožní Zadavateli dohled nad činnostmi souvisejících s
dopravou a instalaci.

POZN.: Jakýkoli akt dohledu neznamená, že si Zadavatel na sebe
bere odpovědnost jakéhokoli druhu jiné než závazky plynoucí ze
smlouvy.

5. Požadavky na bezpečnost zařízení

REQ-022502/A
Dodavatel musí poskytnout prohlášení o shodě pro každý typ
výrobku, stanovuji-li příslušné právní předpisy povinnost dodavateli
prohlášením o shodě pro účely prodeje zařízení na českém trhu
disponovat.
Toto prohlášení musí být v takovém případě v souladu se zákonem č.
22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

FZO * Development and Educauon
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6. Požadavky na jakost dodávaného zařízení
REQ-022503/A

Součástí dodaného výrobku musí být manuál pro uživatele, který
bude obsahovat pokyny a popis pro;

- přepravu zařízení;
) manipulací se zařízením;
r skladováni zařízení;
‘r instalaci a kalibraci (viz REQ-022505/A);
‘r bezpečný provoz zařízení a postupy údržby.

REQ-022504/A
Dodavatel musí poskytnout informace o provedené výstupní kontrole
zařízení (produktu). Tato informace musí minimálně obsahovat
prohlášení o provedení výstupní kontroly a prohlášeni o shodě
produktu s technickými požadavky definovanými v RSD na zařízeni a
o kompletností zařízení.
POZN.: Alternativně móže Dodavatel poskytnout takové In formace,
které budou dostatečně podrobné, aby prokázali splnění všech
požadavků stanovených v tomto dokumentu (jako jsou např.
katalogové/technícké listy, manuál pro uživatele — viz REQ-022503/A
nebo jiná obdobná dokumentace).

REQ-022505/A
Dodavatel musí dodat Kalibrační list (nebo jinou relevantní
dokumentaci potvrzující platnost metrologické konfirmace), který
stanoví:

• vztah mezi hodnotami veličiny s nejistotami měření
poskytnutými etalony a odpovídajícími indikacemi s
přidruženými nejistotami měření;

• vztah pro získání výsledku měření z indikace (v případě
potřeby).

POZN.: Dodavatel musí definovat kalibrační interval pro Mikroskop.
REQ-022506/A

Dodavatel musí vytvořit a udržovat systém řízení neshody
kompatibilní s ČSN EN ISO 9001.


