“Výukové a výzkumné kapacity pro biotechnologické obory a rozšíření infrastruktury – Orientační systém”

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky
zadávaná podle § 6
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon):

„Biotechnologický pavilon M a X – Orientační systém“
plný název:

„Výukové a výzkumné kapacity pro biotechnologické obory a rozšíření
infrastruktury – Orientační systém“
zakázka je součástí projektu spolufinancovaného z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, číslo výzvy 1.4., prioritní osa 4, oblast 4.1. Infrastruktura pro
výuku na vysokých školách spojená s výzkumem, reg. č. CZ.1.05/4.1.00/04.0135 a je zadávána veřejným
zadavatelem podle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákona“) a v souladu s Pravidly výběru dodavatelů Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy v rámci operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (dále jen „Pravidla“)
ve vztahu k Pravidlům se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou veřejným
zadavatelem, jejíž předpokládaná hodnota převyšuje 200.000 Kč bez DPH, ve vztahu k zákonu se jedná o
veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
Adresa vyzvaného zájemce:
…………………………
…………………………
…………………………

Zadavatel Vás tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu. Podmínky
zadávacího řízení jsou přílohou této výzvy.
S pozdravem
Ing. Eliška Kudělková
za zastupujícího zadavatele
Brno, dne 19.3.2012
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ZADÁVACÍ PODMÍNKY
Zadávaná veřejná zakázka je ve vztahu k zákonu veřejnou zakázkou malého rozsahu. Zákon
nestanoví pro zadání veřejných zakázek malého rozsahu žádná zvláštní procesní pravidla kromě
povinnosti dodržení zásad uvedených v § 6 zákona. Pokud jsou v těchto zadávacích podmínkách
použity odkazy na konkrétní ustanovení zákona, má se za to, že se jedná o ustanovení „ve smyslu“
příslušného ustanovení zákona a tyto odkazy jsou použity z důvodů snadného pochopení významu
použitých pojmů. Kromě ustanovení § 6 zákona se zadávací řízení řídí Pravidly.

Pravidla výběru dodavatelů:
Zadávací řízení se řídí aktuálními Pravidly pro výběr dodavatelů v rámci Operačního programu
Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) verze 3.2 (dále jen „Pravidla“). Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) je řídícím orgánem OP VaVpI. Pravidla se vztahují na
veškeré zakázky spolufinancované z OP VaVpI.
Zadavatel v rámci těchto Zadávacích podmínek poskytuje všem dodavatelům na vědomí, že plný text
Pravidel je veřejně dostupný na www.msmt.cz. Pravidla obsahují kromě povinností zadavatele při
zadávacím řízení i ustanovení, která jsou podstatná pro dodavatele jak v průběhu zadávacího řízení,
tak zejména pro případné uzavření smlouvy, po dobu realizace zakázky podle této smlouvy a též po
skončení realizace zakázky. Předložením nabídky v rámci zadávacího řízení dodavatel současně
potvrzuje, že se seznámil s Pravidly a zavazuje se plnit ustanovení v nich uvedená, která se vztahují
k dodavatelům, a to v průběhu zadávacího řízení, po uzavření smlouvy a po dobu realizace předmětu
plnění.

1. Časové údaje rozhodné pro zadávací řízení:
Lhůty rozhodné pro zadávací řízení počínají běžet ve smyslu ustanovení § 39 odst. 5 zákona dnem
následujícím po dni zahájení zadávacího řízení. Zadavatel zahajuje zadávací řízení dnem odeslání
výzvy k podání nabídek.
Datum odeslání výzvy:
19.3.2012
Datum rozhodné pro stanovení lhůt:
20.3.2012
Údaje o zveřejnění zadávacího řízení:
Zadávací řízení se zveřejňuje na www.mendelu.cz a na www.msmt.cz v rozsahu Výzvy.

2. Údaje o zadavateli:
Zadavatel ve smyslu zákona:
Právní forma:
Název zadavatele:

Sídlo zadavatele:
IČ:
DIČ:
Osoba oprávněná jednat:
Výzva - zadávací podmínky

právnická osoba zřízená zákonem - § 2 odst. 2 písm. d) zákona
vysoká škola, kód 601
Mendelova univerzita v Brně, zkratka MENDELU
(název platný od 1.1.2010)
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, zkratka MZLU
v Brně (název platný do 31.12.2009)
Zemědělská 1, 613 00 Brno, kód obce ZÚJ 551031
62156489
CZ62156489
prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc., rektor
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Zástupce ve věcech smluvních: prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc., rektor
JUDr. Věra Sedlářová, kvestorka
Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Helánová
e-mail:
lhelan@mendelu.cz
telefon:
+420 545 135 098
fax:
+420 545 135 096
Osoba zastupující zadavatele:
Zadavatele zastupuje v řízení v souladu s ustanovením § 151 zákona zastupující zadavatel na základě
uzavřené mandátní smlouvy č. 0695-11 a udělené plné moci (dále v textu jen „zastupující zadavatel“).
Název:
S – Invest CZ s.r.o.
Sídlo:
Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno
IČ:
25526171
DIČ:
CZ25526171
Osoba oprávněná jednat:
Ing. Eliška Kudělková
Kontaktní osoby:
Iva Momirovová, Milena Černá
e-mail:
s-investcz@s-investcz.cz
telefon:
+420 539 002 883
fax:
+420 545 220 842

3. Údaje o uchazeči:
Dodavatel jako uchazeč o veřejnou zakázku uvede v nabídce ve smyslu ustanovení § 68 odst. 2 zákona
v návaznosti na ustanovení § 17 odst. 1 písm. d) zákona své identifikační údaje takto:
Právnické osoby:
Obchodní firma nebo název
Sídlo
Právní forma
Identifikační číslo, bylo-li přiděleno
Jména, příjmení a funkce členů statutárního orgánu
Jiné osoby oprávněné jednat jménem právnické osoby (vč. doložení originálu nebo úředně ověřené
kopie dokladu o takovém oprávnění – např. plná moc)
Kontaktní spojení – telefon, fax, e-mail, datová schránka
Fyzické osoby:
Obchodní firma nebo jméno a příjmení
Místo podnikání případně místo trvalého pobytu
Identifikační číslo, bylo-li přiděleno
Kontaktní spojení – telefon, fax, e-mail

4. Údaje o zadávací dokumentaci:
4.1. Součásti zadávací dokumentace:
Kompletní zadávací dokumentaci tvoří tyto části:
1) Výzva k podání nabídky (odeslaná vyzvaným zájemcům) a zveřejněná
2) Zadávací podmínky a jejich přílohy:
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a) Tabulka „Krycí list nabídky“
b) Tabulka „Krycí list nabídkové ceny“
c) Tabulka „Přehled realizovaných zakázek“
d) Přehled prvků orientačního systému
3) Zadávací dokumentace – obchodní podmínky (v tištěné podobě), dále v textu jen smlouva
4) Projektová dokumentace s názvem „Biotechnologický pavilon M a X“ část SO 100 – Pavilon M
Dokumentace interiérového vybavení a část SO 200 – Pavilon X Dokumentace interiérového
vybavení, včetně vydané revize 01, zpracovaná projektantem Arch.Design, s.r.o., Sochorova
23, 616 00 Brno v 03/2010 pod zak. č. B-08-133-000 (dokumentace interiérového vybavení
obsahuje orientační systém, tj. část týkající se zadávaného předmětu plnění) v souladu s §§ 44
– 46 zákona, obsahující podrobný výkaz výměr, dále jen PROJEKT
Zadavatel upozorňuje, že v průběhu zpracování projektové dokumentace se změnil název
zadavatele, proto může být v PROJEKTU ještě starý název Mendelova zemědělská a lesnická
univerzita v Brně nebo zkratka MZLU v Brně.
5) Manuál vizuální identity OP Výzkum a vývoj pro inovace
4.2. Údaje o vyžádání zadávací dokumentace
Zadávací dokumentaci obdrží vyzvaní zájemci jako přílohu výzvy. Ostatní zájemci si mohou zadávací
dokumentaci objednat u zastupujícího zadavatele. Všichni dodavatelé, kteří mají zájem o účast
v zadávacím řízení, si mohou zadávací dokumentaci vyžádat u zastupujícího zadavatele v datové
podobě. Dodavatel odešle žádost o poskytnutí zadávací dokumentace e-mailem na adresu
zastupujícího zadavatele. Takto zaslaná písemná žádost o zadávací dokumentaci bude mít podobu
závazné objednávky s uvedením identifikačních údajů zájemce, telefonického, faxového a emailového spojení. Objednanou zadávací dokumentaci obdrží dodavatel od zastupujícího zadavatele
bezodkladně ve formě dle vlastního uvážení tak, že:
a) si datový nosič se zadávací dokumentací vyzvedne osobně po předchozí telefonické dohodě
na adrese zastupujícího zadavatele v pracovní dny od 9,00 hod. do 14,00 hod.
b) si datový nosič se zadávací dokumentací nechá zaslat zastupujícím zadavatelem poštou na
dobírku, přičemž bude povinen uhradit náklady na poštovné a balné s tím spojené.
c) si nechá zaslat elektronickou podobu zadávací dokumentace elektronickou poštou.
Způsob předání zadávací dokumentace uvede dodavatel v objednávce nebo dohodne telefonicky
s asistentkou zastupujícího zadavatele.
4.3. Náklady za zadávací dokumentaci
Náklady za zadávací dokumentaci nejsou vyžadovány.
4.4. Dodatečné údaje k zadávací dokumentaci
Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávacím podmínkám na
základě písemné žádosti (e-mailem, faxem, poštou nebo osobním doručením). Písemná žádost o
poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám se podává výhradně na adresu
zastupujícího zadavatele v českém jazyce. Zadavatel vyřizuje dodatečné informace k zadávacím
podmínkám způsobem stanoveným v § 49 odst. 2 a 3 zákona.

5. Údaje o podání nabídky:
5.1. Lhůta pro podání nabídek
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Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem následujícím po dni zahájení zadávacího řízení ve
smyslu podle ustanovení § 26 odst. 1 zákona a je stanovena na 15 kalendářních dnů. Všechny nabídky
budou zadavateli doručeny do 4.4.2012 do 14,00 hod.
5.2. Místo pro podání nabídek
Nabídky budou doručeny do ukončení lhůty pro podání nabídek na adresu zastupujícího zadavatele
S – Invest CZ s.r.o., Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno, recepce. Nabídky lze podávat prostřednictvím
držitele poštovní licence nebo osobně v pracovní dny od 9,00 hod. do 14,00 hod.
5.3. Zadávací lhůta
Zadavatel stanovil konec zadávací lhůty datem 3.7.2012. Do uvedeného data je uchazeč svou
nabídkou vázán.

6. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky:
6.1. Druh veřejné zakázky
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky.
6.2. Název veřejné zakázky

„Biotechnologický pavilon M a X – Orientační systém“
6.3. Místo plnění veřejné zakázky
Brno, kód NUTS CZ064
6.4. Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky
Předpokládané zahájení plnění veřejné zakázky od
Předpokládané ukončení plnění veřejné zakázky

1.1.2013
30.4. 2013

6.5. Klasifikace veřejné zakázky
dodávky
CPV
měrná jednotka
rozsah
Informační systémy
48810000-9
soubor
1
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky v Kč bez DPH:
920 000,- Kč
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky v Kč bez DPH je současně stanovena jako maximální, což je
podmínkou zadavatele v zadávacím řízení.
6.6. Popis předmětu veřejné zakázky
MENDELU v současné době realizuje stavbu „Biotechnologický pavilon M a X. Stavba je situována
v areálu zadavatele a podle smlouvy se zhotovitelem bude dokončena do 31.12.2012. Předmětem
plnění veřejné zakázky je výroba, dodávka a montáž orientačního systému dle PROJEKTU. Stavba je
v současné době v realizaci a dodávky, které jsou předmětem plnění této veřejné zakázky, budou
dodány po dokončení stavby před jejím uvedením do provozu.
6.6.1. Specifikace předmětu veřejné zakázky
Předmět díla je specifikován PROJEKTEM a zahrnuje:
1) Výrobu, dodávku a montáž orientačního systému
Výzva - zadávací podmínky
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2) Provedení souvisejících prací, dodávek a činností.
6.6.2. Součástí předmětu plnění je provedení následujících souvisejících prací, dodávek a činností:
Související činnosti jsou předmětem plnění veřejné zakázky a jako takové musí být zahrnuty do
nabídkové ceny, a to i tehdy, když nejsou uvedeny ve výkaze výměr samostatnými položkami.
Dodavatel zahrne ocenění těchto souvisejících položek do jednotkových cen výkazu výměr. Zadavatel
předpokládá, že provedení souvisejících činností nebude fakturováno samostatnými položkami
(pokud je výkaz výměr jako samostatné položky nezahrnuje), ale jako součást jednotlivých položek
výkazu výměr.

zpracování dodavatelské projektové dokumentace v rozsahu nezbytně nutném pro realizaci
díla, její projednání, odsouhlasení a schválení projektantem a objednatelem;

předkládání vzorků materiálů a výrobků určených pro osazení či zabudovaní do stavby
objednateli a projektantovi k odsouhlasení;

celkový úklid pracoviště před předáním a převzetím;

7.

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace:

7.1. Základní kvalifikační předpoklady ve smyslu ustanovení § 53 zákona a způsob jejich
prokázání
Dodavatel předloží ve své nabídce čestné prohlášení ke splnění základních kvalifikačních
předpokladů ve smyslu ustanovení § 53 odstavec 1 zákona. Čestné prohlášení bude podepsáno
oprávněnou osobou dodavatele v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle
obchodního či občanského zákoníku.
7.2. Profesní kvalifikační předpoklady ve smyslu ustanovení § 54 zákona a způsob jejich
prokázání
Dodavatel předloží ve své nabídce kopie dokladů prokazující splnění profesních kvalifikačních
předpokladů ve smyslu ustanovení:
• § 54 písm. a) zákona – výpis z obchodního rejstříku (pokud je v OR zapsán),
• § 54 písm. b) zákona – doklad o oprávnění k podnikání (živnostenský list nebo výpis
z živnostenského rejstříku)
7.3. Technické kvalifikační předpoklady ve smyslu ustanovení § 56 zákona a způsoby jejich
prokázání
Dodavatel předloží ve své nabídce kopie dokladů k prokázání kvalifikace ve smyslu ustanovení § 56
odst. 1 písm. a) zákona takto:
• seznam významných zakázek realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením
jejich rozsahu a doby provedení
• osvědčení objednatelů, pro které byly zakázky realizovány
• obdobnou zakázkou se rozumí provedení dodávek v oblasti orientačních systémů, jejichž
finanční objem byl alespoň 500 000 Kč. Dodavatel prokáže min. 2 obdobné dodávky

8. Hodnocení nabídek:
8.1. Základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky
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Zadavatel zvolil jako základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky nejnižší nabídkovou
cenu.
8.2. Údaje uchazečů k hodnotícímu kritériu
Uchazeči předloží ve svých nabídkách k hodnotícímu kritériu nabídková cena následující údaje, které
budou sloužit zadavateli pro hodnocení nabídek:
• Vyplněný Krycí list nabídkové ceny
• Oceněný výkaz výměr
8.3. Způsob hodnocení nabídek a výběr nejvhodnější nabídky
Zadavatel sestaví pořadí nabídek podle výše nabídkové ceny. Nejvýhodnější nabídkou je nabídka
s nejnižší nabídkovou cenou.

9. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
9.1.

Zadavatel požaduje, aby uchazeč doložil v nabídce výpočet jednotlivých položek nabídkové
ceny, a to oceněním výkazu výměr. Oceněný výkaz výměr (dále jen ROZPOČET) bude součástí
nabídky, a to v tištěné a datové formě. Uchazeč je povinen dodržet členění výkazu výměr a
ocenit veškeré položky výkazu výměr. Pokud uchazeč nedodrží položkovou skladbu výkazu
výměr nebo neocení některou položku výkazu výměr, bude zadavatel posuzovat nabídku
uchazeče jako nevhodnou ve smyslu ustanovení § 22 odst. 1 písm. a) zákona, která nesplňuje
požadavky zadavatele na předmět plnění veřejné zakázky.

9.2.

Nabídkovou cenou se rozumí cena stanovená uchazečem za celý předmět plnění veřejné
zakázky podle výkazu výměr v Kč bez DPH, která zahrnuje v cenách jednotlivých položek
výkazu výměr veškeré související náklady spojené s realizací předmětu plnění.

9.3.

Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady uchazeče na kvalitní zhotovení celého
předmětu plnění specifikovaného zadávací dokumentací, zejména veškeré náklady spojené
s úplným a kvalitním provedením a dokončením celého předmětu plnění, jak je specifikován
touto zadávací dokumentací včetně veškerých rizik a vlivů (včetně inflačních a kurzových)
během realizace předmětu plnění, a zahrnuje též veškeré související náklady, jako jsou: náklady
na dopravu, montáž, předání, zprovoznění, zaškolení obsluh a další vedlejší rozpočtové
náklady, vyhotovení požadovaných dokladů, zpracování dokumentace skutečného provedení,
provozní náklady, náklady na autorská práva, pojištění, daně, cla a jakékoliv další výdaje
spojené s realizací předmětu plnění.

9.4.

Nabídková cena bude uvedena ve skladbě cena v Kč bez DPH, sazba a výše DPH, cena v Kč vč.
DPH. Uchazeč zapíše nabídkovou cenu do Krycího listu nabídkové ceny a do textu smlouvy.
V případě, že bude v nabídce rozpor mezi hodnotou nabídkové ceny zapsané v Krycím listu
nabídkové ceny a mezi hodnotou nabídkové ceny zapsané v textu smlouvy, bude pro
hodnocení nabídek použita nabídková cena zapsaná v textu smlouvy.

9.5.

DPH bude vyčíslena v zákonné výši ke dni podání nabídky.

10. Obchodní podmínky:
10.1. Zadavatel stanovil obchodní podmínky pro realizaci veřejné zakázky, a to formou textu
smlouvy obligatorního charakteru. Text smlouvy je součástí zadávací dokumentace v tištěné
podobě se zabezpečením proti vyjmutí listů (u vyzvaných zájemců), nebo v datové podobě (u
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ostatních zájemců). Uchazeč vyplní v tištěném textu smlouvy rukou údaje, které jsou určeny
k vyplnění, aniž by porušil její zabezpečení, a tutéž smlouvu vrátí jako součást nabídky
zadavateli.
10.2. Smlouva bude podepsána oprávněnou osobou uchazeče v souladu se způsobem jednání
právnické či fyzické osoby podle obchodního či občanského zákoníku (ve všech částech
k podpisu určených) nebo v souladu s ustanovením § 68 odst. 2 zákona. Nepodepsaná smlouva
je nepodepsanou nabídkou ve smyslu zákona a je proto právně neúčinná. Nabídka, která bude
obsahovat nepodepsanou smlouvu, bude ze soutěže vyloučena pro nesplnění podmínek
zadávacího řízení.
10.3. Pokud podává nabídku více dodavatelů společně, musí být v záhlaví smlouvy uvedeni všichni
dodavatelé, kteří podávají společnou nabídku a smlouva musí být podepsána oprávněnou
osobou všech dodavatelů, kteří podávají společnou nabídku, v souladu se způsobem jednání
právnické či fyzické osoby podle obchodního či občanského zákoníku (ve všech částech
k podpisu určených).

11. Platební podmínky:
11.1. Zadavatel bude proplácet cenu průběžně za uplynulý kalendářní měsíc s vazbou na věcné
plnění, a to na základě faktur – daňových dokladů vystavených dodavatelem. Každá faktura
bude doložena soupisem provedených prací a dodávek.
11.2. Dodavatel bude oprávněn vystavovat faktury až do výše 90% ceny. Zbývajících 10% ceny bude
fakturováno až po předání a převzetí předmětu plnění a odstranění všech vad a nedodělků.
11.3. Splatnost daňových dokladů je 30 kalendářních dnů od doručení do sídla zadavatele. Úhrada
faktur bude provedena bezhotovostním převodem z účtu zadavatele na účet uchazeče uvedený
ve smlouvě. Datem uskutečněného zdanitelného plnění je poslední den kalendářního měsíce, za
který je faktura vystavena.
11.4. Dodavatel je povinen vystavit daňový doklad do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného
plnění a doručit jej prokazatelně objednateli do 5 kalendářních dnů od vystavení. Dodavatel
odpovídá za škodu, která vznikne zadavateli z důvodu nedodržení předání vystaveného
daňového dokladu v uvedených termínech, zejména škodu spočívající v uhrazení sankcí za
pozdní odvod DPH zadavatelem z důvodu pozdního dodání daňového dokladu dodavatelem.

12. Podmínky, při nichž je možné překročit výši nabídkové ceny:
Zadavatel definuje následující podmínky, při jejichž splnění je možné překročit výši nabídkové ceny:
•

Pokud v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH.

13. Varianty nabídky:
Zadavatel varianty nabídky vylučuje.

14. Jiné požadavky zadavatele pro plnění veřejné zakázky:
Jiné požadavky pro plnění veřejné zakázky stanovuje zadavatel v souladu s ustanovením § 44 odst. 3
písm. g) zákona. Tyto jiné požadavky jsou proto podmínkou zadavatele a budou posuzovány
z pohledu, zda uchazeč nepředložil nepřijatelnou nabídku ve smyslu ustanovení § 22 odst. 1 písm. b)
zákona.
Výzva - zadávací podmínky
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14.1.

Nabídka bude zpracována v českém jazyce.

14.2.

Zadavatel požaduje, aby minimální záruční doba na všechny části předmětu plnění veřejné
zakázky byla 36 měsíců.

14.3.

Zadavatel požaduje, aby uchazeč doložil v nabídce čestné prohlášení uchazeče o tom, že je
povinen v rámci realizace předmětu plnění dodržet požadavky na publicitu stanovené v čl. 9
nařízení Komise (ES) č. 1882/2006 a v Pravidlech pro publicitu v rámci OP VaVpI, a to ve
všech dokumentech vztahujících se k předmětu plnění veřejné zakázky, pokud zadavatel
nestanoví jinak. Prohlášení bude podepsáno oprávněnou osobou uchazeče v souladu se
způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle obchodního či občanského zákoníku.

14.4.

Zadavatel požaduje, aby uchazeč doložil v nabídce čestné prohlášení uchazeče o tom, že
souhlasí se zveřejněním obsahu smlouvy nebo jejích částí podle zákona číslo 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, zejména s povinností
zadavatele poskytnout informaci o rozsahu a příjemci prostředků z rozpočtu zadavatele, to je
zejména (nikoliv však pouze) informaci o ceně díla a název a sídlo zhotovitele. Uchazeč
(budoucí zhotovitel) v čestném prohlášení dále uvede, že je seznámen se skutečností, že
poskytnutí těchto informací se dle citovaného zákona nepovažuje za porušení obchodního
tajemství a s jejich zveřejněním tímto vyslovuje svůj souhlas. Prohlášení bude podepsáno
oprávněnou osobou uchazeče v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby
podle obchodního či občanského zákoníku.

14.5.

Zadavatel požaduje, aby uchazeč ve své nabídce doložil formou čestného prohlášení závazek,
že v případě, že s ním bude uzavřena smlouva, poskytne potřebné spolupůsobení při výkonu
finanční kontroly podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě. Závazek bude rovněž obsahovat právo přístupu EF v rámci kontroly k dokumentům,
které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství) za
předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. § 11 písm. c) a
d), § 12 odst. 2 písm. f) zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole v platném znění), tj. i právo
přístupu k nabídkám, smlouvám a souvisejícím dokumentům podléhajícím ochraně podle
zvláštních právních předpisů, vč. zajištění stejných podmínek u svých subdodavatelů.
Prohlášení bude podepsáno oprávněnou osobou uchazeče v souladu se způsobem jednání
právnické či fyzické osoby podle obchodního či občanského zákoníku.

14.6.

Zadavatel požaduje, aby uchazeč doložil v nabídce čestné prohlášení uchazeče o tom, že jako
dodavatel, který podává nabídku v zadávacím řízení, není současně subdodavatelem, jehož
prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Prohlášení
bude podepsáno oprávněnou osobou uchazeče v souladu se způsobem jednání právnické či
fyzické osoby podle obchodního či občanského zákoníku.

14.7.

Zadavatel má právo od smlouvy odstoupit v případě, že výdaje, které mu na základě smlouvy
měly vzniknout, budou ŘO OP VaVpI, případně jiným kontrolním subjektem, označeny za
nezpůsobilé. Uchazeč potvrdí v nabídce, že si je vědom této skutečnosti.

15. Obsah nabídky:
15.1.

Nabídka musí obsahovat ve smyslu ustanovení § 68 odst. 2 zákona identifikační údaje
uchazeče, návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče a
doklady požadované zadavatelem v zadávacích podmínkách.
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15.2.

Nabídka bude obsahovat následující dokumenty a součásti, které budou formálně řazeny
takto:
•
•
•
•
•
•
•

Krycí list nabídky
Krycí list nabídkové ceny
Obsah nabídky
Doklady o splnění kvalifikace
Doklady o splnění jiných požadavků zadavatele pro plnění veřejné zakázky
Výpočet nabídkové ceny (ROZPOČET)
Návrh smlouvy

15.3.

Nabídka bude podána v jednom originálním vyhotovení v tištěné podobě a v jednom datovém
vyhotovení na datovém nosiči (kompletní nabídka). Tištěná verze nabídky bude zabezpečena
takovým způsobem, který znemožní vyjmout jednotlivé listy nabídky.

15.4.

Zadavatel si vyhrazuje právo upravit zadávací dokumentaci v průběhu zadávacího řízení.
Případné úpravy zadávací dokumentace budou provedeny v souladu se zákonem.

15.5.

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit a prověřit údaje uvedené jednotlivými uchazeči
v nabídkách. Zadavatel vyloučí uchazeče ze soutěže v případě, že uchazeč uvede ve své
nabídce nepravdivé údaje.

15.6.

Zadavatel nehradí náklady na účast v zadávacím řízení a nabídky nevrací.

15.7.

Zadavatel má právo zadávací řízení zrušit.

16. Další informace k průběhu a dokončení zadávacího řízení:
Obsah čl. 16 nesouvisí se zpracováním nabídky a neobsahuje žádné podmínky pro vypracování
nabídky. Zadavatel poskytuje v následujícím textu informace pro další postup zadávacího řízení pro
vybraného uchazeče.
16.1. Předložení čistopisu smlouvy
Uchazeč, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější, předloží neprodleně zadavateli příslušný
počet vyhotovení čistopisu smlouvy), který bude již ze strany uchazeče podepsán. Čistopis smlouvy
musí být identický s textem smlouvy, která byla součástí nabídky.
Vybraný uchazeč si může e-mailem na adrese s-investcz@s-investcz.cz vyžádat elektronickou podobu
textu smlouvy.
Čistopis smlouvy bude ze strany vybraného uchazeče doplněn o přílohy a případně též o doklady,
které byly požadovány k předložení ze strany uchazeče před podpisem smlouvy (pokud v zadávací
dokumentaci byly požadavky na takové doklady uvedeny).
16.2. Poskytnutí součinnosti vybraného uchazeče k uzavření smlouvy
Vybraný uchazeč je ve smyslu ustanovení § 82 odst. 3 zákona povinen poskytnout zadavateli
součinnost potřebnou k uzavření smlouvy. Odmítne-li vybraný uchazeč uzavřít se zadavatelem
smlouvu nebo neposkytne-li potřebnou součinnost, uzavře zadavatel ve smyslu ustanovení § 82 odst.
3 smlouvu s uchazečem, který se umístil další v pořadí.
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