DODATEČNÉ INFORMACE

Č. 3

„VR Operativní leasing osobních automobilů pro CDV s opcí“

Název zadavatele
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 2657133a, Brno 636 00
iČ: 44994575

Centrum dopravního výzkumu, v. v. L jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky tímto
poskytuje níže uvedené dodatečné informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky.
Dotaz uchazeče č. 2
Prosím o upřesnění bodu nebude účtován poplatek za nedodržení počtu ročně ujetých km“ v
článku 8. Návrh smlouvy v zadávací dokumentaci. Naše společnost neúčtuje poplatek za
nedodržení počtu ročně ujetých kilometrů, ale pouze za nedodržení celkem ujetých kilometrů po
ukončení smlouvy (nesmí být překročeno celkem ujetí 75 000 km).
„

Odpověď zadavatele:
Zadavatel považuje účtování pokuty za nedodržení limitu ujetých kilometrů za nesoulad se
zadávacími podmínkami, bez ohledu na to, zda je limit nastaven jako roční či za jiné období.
Zadavatel se rozhodl pro vyjasnění této otázky změnit zadávací dokumentaci a posunout termín
pro podání nabídek a otevírání obálek na datum 30. 9. v 11.00 hodin.
V Brně dne 12. 9.2013

prof. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D., MBA
ředitel CDV
Centrum dopravního výzkumu, v. v.
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CENTRUM
DOPRAV N I HO
VYZKUMU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Centrum dopravního výzkumu, v. v. I.
Sídlo: Líšeňská 2657/33a, 63600 Brno Líšeň
-

vyhlašuje podlimitní veřejnou zakázku na služby
zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen „zákon“)
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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

1.1 Základní údaje
Název zadavatele:
Sídlo
iČ

:
:
:

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 2657/33a, Brno 636 00
44994575

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
prof Ing. Karel Pospíšil, Ph.D., MBA— ředitel
Kontaktní osoba zadavatele:
Jiří Stěpánek, email: iiri.stenanek(2~cdv.cz
2

PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem tohoto výběrového řízení je pronájem S stejných nových osobních vozidel formou operativního leasingu na dobu 36
měsíců.
Zadavatel si v souladu s ustanovením ~ 99 zákona vyhrazuje opční právo na pronájem dalšího jednoho osobního vozidla
formou operativního leasingu za stejných podmínek jakou původní zakázky. Zadavatel je oprávněn využít opční právo do doby
jednoho roku ode dne zahájení poskytování leasingu dle původní veřejné zakázky.
Bližší specifikace minimálních technických parametrů vozidel je uvedena v Příloze č. I této výzvy.
3

PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A CPV KÓDY

Předpokládaná celková hodnota zakázky je 1 740 000,- Kč bez DPH, z toho 1 450 000,- Kč bez DPH za leasing 5 vozidel
a 290 000,- Kč bez DPH za leasing vozidla při využiti opčního práva.
Uvedený předmět plnění a jeho předpokládaná cena je nejvýše přípustná, nebude dáte zvyšována a obsahuje veškeré náklady
nutné ke kompletnímu a řádnému zajištěni služby a to i ty, které mohl na základě svých odborných znalostí dodavatel
předpokládat.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena v souladu s ~ 14 zákona, jako předpokládaná výše peněžitého závazku
zadavatele.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je stanovena jako maximální a nepřekročitelná.
Překročeni předpokládané hodnoty veřejné zakázky uchazečem v nabídce je důvodem pro vyřazení nabídky a následné
vyloučení uchazeče.
Kód CPV
66114000-2
79220000-2
34110000-1
4

Předmět plněni
Finanční leasing
Finanční služby
Osobní vozidla

JAZYK NABÍDKY

Nabídka bude zpracována v českém jazyce.
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DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

5.1 Předpokládaná doba plnění
Předpokládaná doba poskytování služeb je po dobu 36 měsíců s počátkem ode dne předání všech 5 vozidel s tím, že všech 5
vozidel bude zadavateli předáno nejpozději do 30 dnů ode dne podpisu leasingové smlouvy. Pro vozidlo dodané v případě
uplatnění opčního práva trvá doba poskytováni služeb po dobu 36 měsíců ode dne předání vozidla.
Doba zahájeni plnění veřejné zakázky je podmíněna řádným ukončením zadávacího řízení a podepsáním příslušné
smlouvy.
5.2 Místo plněni veřejné zakázky
Místem plnění zakázky je sídlo zadavatele: Líšeňská 33a Brno 636 00.
6

KVALIFIKACE DODAVATELŮ

6.1 Seznam kvalifikovaných dodavatelů
Uchazeči mohou k prokázání záldadních kvalifikačních předpokladů dle ~ 53 odst. I písm. a) až h) a k) zákona a profesních
kvalifikačních předpokladů dle ~ 54 zákona využít za podmínek stanovených v * 127 zákona výpisu ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů. Zadavatel v tomto případě nepožaduje předložit jiné dokumenty nebo doklady k prokázání splnění
základních kvalifikačních předpokladů vjiném rozsahu než je výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů. Výpis ze seznamu
nesmí být k poslednímu dni, lhůty pro prokázání splnění kvalifikace, starší než 3 měsíce.
Systém certifikovaných dodavatelů
Uchazeči mohou k prokázání kvalifikačních předpokladů využít za podmínek stanovených v ~ 134 certifikátu vydaného v rámci
systému certifikovaných dodavatelů obsahující náležitosti stanovené v * 139 zákona, ne staršího než I rok. Tento certifikát
nahrazuje prokázáni kvalifikace uchazeče v rozsahu v něm uvedených údajů.
6.2 Zahraniční seznam dodavatelů
Zadavatel přijme dle * 143 zákona, výpis ze zahraničního seznamu či zahraniční certifikát od zahraničního dodavatele pouze
v případě, pokud má zahraniční dodavatel sidlo či místo podnikání, popřípadě bydliště, ve státě, ve kterém byl výpis ze
zahraničního seznamu či zahraniční certifikát vydán, popřípadě příslušný zahraniční certifikát, které jsou vydávány ve státě,
který je součástí Evropského hospodářského prostoru, nebo jiném státě, stanoví-li takto mezinárodní smlouva.
Pokud z výpisu ze zahraničního seznamu či zahraničního certifikátu vyplývá, že zahraniční dodavatel prokázal, splnění níže
uvedených kvalifikačních předpokladů nahrazuje výpis ze zahraničního seznamu či zahranični certifikát splnění:
základních kvalifikačních předpokladů, které jsou v příslušném státě obdobou kvalifikačních předpokladů podle ~ 53
odst. I nebo 2 zákona;
.
profesních kvalifikačních předpokladů, které jsou v příslušném státě obdobou kvalifikačních předpokladů podle ~ 54
písm. a) až d) zákona nebo;
.
technických kvalifikačních předpokladů, které jsou v příslušném státě obdobou kvalifikačních předpokladů podle ~ 56
odst. I, jde-li o dodávky, * 56 odst. 2 písm. a), c) až h)jde-li o služby, a ~ 56 odst. 3 písm. a) až c) a písm. e) a O jde-li
os tavební práce.
Pokud uchazeč použije výpis ze zahraničního seznamu dodavatelů dle * 143 zákona, zadavatel požaduje rovněž předložit
doklady prokazující splnění kvalifikace podle ~ 53 odst. I písm. ~ až h) zákona.
.

Výpis ze zahraničního seznamu dodavatelů nesmí být starší 3 kalendářních měsíců a musí být plahiý k poslednímu dni lhůty pro
prokázáni splněni kvalifikace.
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, popř. zahraniční certifikáty prokazující kvalifikaci dodavatele předloží
dodavatel v původním jazyce a v úředně ověřeném překladu do českého jazyka. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený
překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.
6.3 Prokázání kvalifikace subdodavatele nebo ii společné nabídky
a)
Pokud není dodavatel schopen prokázat splněni určité části kvalifikace požadované zadavatelem podle * 50 odst. 1 písm.
b) a d) v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele.
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Dodavatel je v takovém případě povinen dotovanému zadavateli předložit:
.
.

doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle * 53 odst. 1 písm. j) a profesního kvalifikačního
předpokladu podle * 54 písm. a) subdodavatelem a
smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z niž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění
veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plněni
veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle * 50 odst. 1 písm. b) a
d).

Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle ~ 54 písm. a).
b) Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají či hodlají podat
společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle ~ 50 odst. I
písm. a) a profesního kvalifikačního předpokladu podle * 54 písm. a) v plném rozsahu. Splněni kvalifikace podle ~ 50 odst. I
písm. b) a d) musí prokázat všichni dodavatelé společně. V případě prokazování splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu
prostřednictvím subdodavatele se odstavec 6.4 použije obdobně.
V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn společně několika dodavateli, jsou veřejnému zadavateli povinni předložit
současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito
dodavatelé budou vůči veřejnému zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou
zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i Po dobu trvání jiných závazků
vyplývajících z veřejné zakázky. Požadavek na závazek podle věty první, aby dodavatelé byli zavázáni společně a nerozdílně,
platí, pokud zvláštní právní předpis nebo zadavatel nestanoví jinak. Pokud se v užším řízení, jednacím řízení s uveřejněním či
soutěžním dialogu dodavatelé spojují pro účely podání společné nabídky až Po prokázání splnění kvalifikace, předloží smlouvu
podle tohoto odstavce nejpozději s podáním společné nabídky.
6.4 Prokázáni kvalifikace zahraničním dodavatelem
Nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje dle ~ 51 odst. 7 zákona zahraniční dodavatel splnění kvalifikace
způsobem podle právniho řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném
zákonem a zadavatelem. Pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního
dodavatele určitý doklad nevydává, je zahraniční dodavatel povinen prokázat splněni takové části kvalifikace čestným
prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámcí kvalifikace prokázáno, v zemi sídla‘ místa podnikání nebo bydliště
zahraničního dodavatele stanovena, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení.
Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením jejich úředně
ověřeného překladu do českého jazyka, pokud zadavatel v zadávacích podmínkách nebo mezinárodní smlouva, kterou je Ceská
republika vázána, nestanoví jinak; to platí i v případě, prokazuje-li splnění kvalifikace doklady vjiném než českém jazyce
dodavatel se sídlem, místem podnikáni nebo místem trvalého pobytu na území Ceské republiky. Povinnost připojit k dokladům
úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.
6.5 Pravost dokladů prokazujících splnění kvalifikace.
Nestanoví-li zákon jinak, předkládá dodavatel kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Požaduje-li zadavatel před
uzavřením smlouvy předložit originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splněni kvalifikace, je uchazeč, se kterým má
být uzavřena smlouva podle * 82, povinen je předložit.
6.6 Stáří dokladů prokazující splnění kvalifikace.
Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být starší 90
kalendářních dnů ke dni podáni nabídky.
6.7 Další požadavky na prokázáni splnění kvalifikace
V případech, kdy zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení prohlášení zájemce, musí takové prohlášení
obsahovat zadavatelem požadované údaje a musí být současně podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za
zájemce. Pokud za zájemce jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být zároveň předložena plná moc v originále nebo
v úředně ověřené kopii.
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6.8 Změny v kvalifikaci
Dojde-Ii do doby rozhodnuti o výběru nejvhodnější nabídky kjakékoliv změně v kvalifikaci dodavatele, která by jinak
znamenala nesplnění kvalifikace podle ~ 60 zákona, je dodavatel povinen nejpozději do 7 pracovních dnů tuto skutečnost
zadavateli písemně oznámit. Dodavatel je povinen předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném
rozsahu do 10 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti. Veřejný zadavatel může na žádost dodavatele tuto lhůtu prodloužit
nebo může zmeškání lhůty prominout. Tato povinnost se vztahuje obdobně na dodavatele, se kterým je v souladu
s rozhodnutím zadavatele podle * 82 zákona možné uzavřít smlouvu, a to až do doby uzavření smlouvy. V takovém případě
musí dodavatel, s nímž zadavatel uzavírá smlouvu, předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném
rozsahu nejpozději při uzavření smlouvy.
6.9 Základní kvalifikační předpoklady podle ~ 53 odst I písm. a) až k) zákona
Ve zjednodušeném podlimitním řízení je dodavatel povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek.
Základní kvalifikační předpoklady:
a)

Základní kvalifikační předpoklady dle ~ 53 odst. I písm. a) zákona splňuje dodavatel, který nebyl pravomocně
odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované
zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí ůplatku, podplacení, nepřímého
úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo ůčastenství na
takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou
osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního
orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento
předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této
právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační
složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky;
tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi
svého sídla, místa podnikání či bydliště.

b) Základní kvalifikační předpoklady dle ~ 53 odst. I písm. b) zákona splňuje dodavatel, který nebyl pravomocně
odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních
právních předpisů nebo došlo k zahlazeni odsouzení za spácháni takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu,
musí tuto podminku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a
je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad
splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby;
podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí
předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento
základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území Ceské republiky, tak k zemi svého
sídla, místa podnikání či bydliště.
c)

Základní kvalifikační předpoklady dle * 53 odst. I písm. c) zákona splňuje dodavatel, který v posledních 3 letech
nenaplnil skutkovou podstatu jednáni nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu.

d)

Základní kvalifikační předpoklady dle ~ 53 odst. I písm. d) zákona splňuje dodavatel, vůči jehož majetku neprobíhá
nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční
návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurz zrušen
proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů.

e)

Základní kvalifikační předpoklady dle ~ 53 odst. I písm. e) zákona splňuje dodavatel, který není v likvidaci.

O Základní kvalifikační předpoklady dle ~ 53 odst. I písm. ~ zákona splňuje dodavatel, který nemá v evidenci daní
zachyceny daňové nedoplatky, a tojak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele.
g)

Základní kvalifikační předpoklady dle * 53 odst. I písm. g) zákona splňuje dodavatel, který nemá nedoplatek na
pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v Ceské republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či
bydliště dodavatele.

h)

Základní kvalifikační předpoklady dle ~ 53 odst. I písm. h) zákona splňuje dodavatel, který nemá nedoplatek na
pojistném a na penále na sociální zabezpečeni a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a tojak v Ceské republice,
tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele.
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i)

Základní kvalifikační předpoklady dle ~ 53 odst. I písm. i) zákona splňuje dodavatel, který nebyl v posledních 3 letech
pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních
předpisů, je-li podle ~ 54 písm. d) zákona požadováno prokázáni odborné způsobilosti podle zvláštních právních
předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající
za činnost dodavatele, ntahuje se tento předpoklad na tyto osoby.

j)

Základní kvalifikační předpoklady dle
se zákazem plnění veřejných zakázek.

* 53 odst. I písm. j) zákona splňuje dodavatel, který není veden v rejstříku osob

k) Základní kvalifikační předpoklady dle ~ 53 odst. I písm. k) zákona splňuje dodavatel, kterému nebyla v posledních 3
letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.
Prokazováni splněni kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení
Splnění kvalifikačních předpokladů se dle ~ 62 odst. 3 zákona prokazuje ve zjednodušeném podlimitním řízení předložením
čestného prohlášeni, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem splňuje.
Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva podle ~ 82, je povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo
úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Nesplněni této povinnosti se považuje za neposkytnutí
součinnosti k uzavřeni smlouvy ve smyslu ustanoveni ~ 82 odst. 4 zákona.
6.10
a)

b)

Profesní kvalifikační předpoklady podle ~ 54 písm. a), b) zákona
Splněni profesního kvalifikačního předpokladu dle ~ 54 písm. a) zákona prokáže dodavatel, který předloží výpis z
obchodního rejstříku, pokud jev něm zapsán, či výpis zjiné obdobné evidence, pokud jev ní zapsán.
Splnění profesního kvalifikačního předpokladu dle ~ 54 písm. b) zákona prokáže dodavatel, který předloží doklad o
oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky,
zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.

Prokazování splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízeni
Splněni kvalifikačních předpokladů se dle ~ 62 odst. 3 zákona prokazuje ve zjednodušeném podlimitním řízení předložením
čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem splňuje.
Z obsahu čestného prohlášeni musí být zřejmé, že dodavatel splňuje příslušné profesní kvalifikační předpoklady požadované
zadavatelem. Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva podle * 82, je povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli
originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Nesplnění této povinnosti se považuje za
neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení ~ 82 odst. 4 zákona.
6.11

Technické kvalifikační předpoklady podle ~ 56 odst. 2 písm. a) zákona:

Rozsah požadovaných informací a dokladů dle ~ 56 odst. 5 písm. a) zákona:
Dodavatel předloží seznam významných služeb realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich finančního
rozsahu a doby plnění.
Způsob prokázáni splnění tohoto kvalifikačního předpokladu dle ~ 56 odst 5 písm. b) zákona:
Dodavatel prokáže splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením seznamu ve formě čestného prohlášení, z něhož
bude patrné splnění níže vymezené úrovně kvalifikačního předpokladu.
Vymezení minimální úrovně tohoto kvalifikačního předpokladu odpovídající druhu, rozsahu a složitosti předmětu
plnění veřejné zakázky dle ~ 56 odst 5 písm. c) zákona:
Dodavatel splňuje tento kvalifikační předpoklad, pokud v posledních 3 letech poskytl alespoň 3 služby obdobného charakteru a
rozsahu.
Službou obdobného charakteru a rozsahu se rozumí poskytnutí služeb operativního ve finančním rozsahu min. 700 000,- Kč
bez DPH.
Doklady požadované v souladu s ~ 68 odst 3 zákona:
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•

seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání
nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele podepsaný osobou oprávněnou jednat
jménem či za dodavatele;

•

má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10
% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za
dodavatele;

.

prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v
souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele.

Prokazováni splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení
‘
Splněni kvalifikačních předpokladů se dle ~ 62 odst. 3 zákona prokazuje ve zjednodušeném podlimitním řízeni
předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel kvalifikační předpoklady požadované
zadavatelem splňuje. Z obsahu čestného prohlášeni musí být zřejmé, že dodavatel splňuje příslušné kvalifikační
předpoklady požadované zadavatelem. Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva podle ~ 82, je povinen před jejím
uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujicich splněni kvalifikace.
Nesplněni této povinnosti se považuje za neposkytnuti součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu ustanoveni ~ 82
odst. 4 zákona.
7

PLATEBNÍ PODMÍNKY
Platební podmínky:
Fakturace provedení služeb bude uskutečněna na základě jednotlivých faktur vystavených jednou měsíčně po skončeni
příslušného fakturovaného měsíce. Faktura bude splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně
závazných právních předpisů, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a bude v ní uveden název
akce: „VR Operativní leasing osobnich automobilů pro CDV s opcí11 a číslo smlouvy zadavatele.
. Faktura je splatná ve lhůtě 14 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli za předpokladu, že bude vystavena
v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat všechny uvedené náležitosti, týkající se vystavené faktury.
Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované náležitosti,
je zadavatel oprávněn fakturu dodavateli vrátit; vrácením pozbývá faktura splatnosti.
• Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, kdy byla odepsána z účtu
zadavatele a poukázána ve prospěch účtu dodavatele.
. Žádné smluvní sankce pro zadavatele vyjma zákonného úroku z prodlení v případě prodlení s platbou.
‘

Podmínky pro překročení nabídkové ceny
Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny vyjma změny sazby DPH.
POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ A ČLENĚNÍ NABÍDKY
7.1
Pokyny pro zpracování nabídky
Dodavatel může podat pouze jednu nabídku, viz ~ 69 zákona. Dodavatel předloží nabídku v uzavřené obálce.
Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel
v tomtéž zadávacím řízeni prokazuje kvalifikaci. Pokud dodavatel podá více nabidek samostatně nebo společně s dalšími
dodavateli, nebo je subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízeni prokazuje kvalifikaci,
zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí. Dodavatele, jehož nabídka byla vyřazena, zadavatel
bezodkladně vyloučí z účasti v zadávacim řízení. Vyloučení uchazeče včetně důvodu zadavatel bezodkladně písemně oznámí
uchazeči.
‘

Nabídka bude předložena vjednom originále a vjedné kopii v písemné formě, v českém jazyce. Uchazeč zároveň předloží
úplnou elektronickou kopii nabídky v elektronické podobě (např. na CD). pro zjednodušení administrace a kontroly
příslušného výběrového řízeni.
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Originál i kopie nabídky bude zabezpečen proti manipulaci. Všechny listy nabídky budou navzájem pevně spojeny
či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky. Nebnde obsahovat žádné volné listy.
V případě podání nabídky v kroužkovém pořadači bude nabídka včetně příloh zabezpečena proti neoprávněnému
nakládání sjednotlivými listy pomocí „pečetě“.
Zadavatel doporučuje, aby všechny stránky nabídky byly očíslovány vzestupnou kontinuální řadou. Poslední list nabídky
bude tvořit prohlášení o celkovém počtu listů nabídky.
Nabídka nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
Krycí list nabídky je v příloze č. 2 zadávací dokumentace. Krycí list bude vyplněn, podepsán osobou nebo osobami
oprávněnými za dodavatele iednat a opatřen razítkem a datem podpisu.

•

Členění nabídky
Obsah nabídky
Vyplněný formulář— krycí list— příloha č. 2
Prohlášení o splnění kvalifikace příloha č. 3
Seznam alespoň 3 významných služeb realizovaných v posledních 3 letech
Návrh smlouvy podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče
stanovené v kap.8
Nabídka typu vozidla včetně jeho přesného označení a technické specifikace
Ostatní doklady vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky
Prohlášení o celkovém počtu listů nabídky

8

NÁVRH SMLOUVY

—

—

musí obsahovat minimální požadavky

S vítězem výběrového řízení bude uzavřena leasingová smlouva na předmětnou zakázku. Tato smlouva mj. bude obsahovat:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
‘

platební podmínky uvedené v této zadávací dokumentaci viz. kap. 7,
označení smluvních stran vč. lČ a DIČ, pokud jsou přiděleny,
specifikace předmětu nájmu vozidel,
cena bez DPH, vč. DPH a uvedení samotného DPH, příp. uvést, že dodavatel není plátcem DPH,
doba a místo plnění,
nepřipouští se účtování žádné kauce
délka trvání leasingu je 36 měsiců
plánovaný roční nájezd každého vozidlaje 25 000 km ročně, měsíční se nesleduje
dodavatel zajistí zákonné pojištění odpovědnosti za provoz vozidla s limitem plnění min. 35ř35 mil. Kč
vozidla budou dodavatelem havarijně pojištěna (typ Allrisk) se spoluúčastí max. 5% pro území Evropy
dodavatel zajistí řešení pojistných událostí
každé vozidlo bude vybaveno dvěma sadami pneumatik
letní/zimní, dodavatel zajistí uskladnění nepoužívaných sad
pneumatik ajejich výměnu 2krát ročně
dodavatel zajistí kompletní údržbu a servis vozidel včetně pľavidelných garančních prohlídek dle předpisů výrobce, a to v
servisním středisku vzdáleném do 20 km od sídla zadavatele
dodavatel hradí dálniční poplatky pro území ČR
dodavatel hradí koncesionářský poplatek za rozhlasový přijímač
dodavatel hradí silniční asistenční službu se zajištěním náhradního vozidla
v ceně budou zahrnuty veškeré náklady spojené s poskytnutím smlouvy, včetně např. amortizace vozidel, odpisů, úroků i
registračních poplatků
nebude účtován poplatek za nedodržení počtu ujetých km
dodavatel souhlasí s umístěním odstranitelných nápisů a loga na vozidla
další obligatorní náležitosti nutné pro platnost smlouvy,
—

-

—

Návrh leasin2ové smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče bude předložen v rámci podané
nabídky.
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POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

9.1
Nabídková cena
Uchazeči stanoví celkovou nabídkovou cenu v souladu se zadávací dokumentací, a to absolutní částkou za celé plnění veřejné
zakázky včetně opčního práva v českých korunách. Nabídková cena bude uvedena na krycím listu nabídky. Nabídková cena
bude uvedena v předepsané skladbě jako cena maximální. Musí zahrnovat veškeré náklady spojené s realizací služeb (včetně
dopravy apod.).
Nabídková cena je stanovena jako nejvýše přípustná a to včleněni:
‘
.

•
•
.

10

nabídková cena za jedno vozidlo měsíčně v případě nevyužití opčního práva bez DPH
nabídková cena zajedno vozidlo měsíčně v případě využití opčního práva bez DPH
celková nabídková cena za všechna vozidla ročně v případě využití opčního práva bez DPH
výše DPH
%
výše uvedené nabídkové ceny včetně DPH

POSKYTOVÁNÍ DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

10.1
Dodatečné informace
Veškeré zadávací podmínky jsou obsaženy v této výzvě a na profilu zadavatele:
http://sluzby.e-zakazkv.czJProfilZadavateleřDetailZadavatele.aspx?IDZ=5e88782d-1 68d-48e0-b908-d1b43e446f20
Komu: Jiří Štěpánek
Adresa: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., Líšeňská 33a, Brno 636 00
11

LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK

11.1
Způsob a místo podáni nabídek
Nabídku lze podat osobně v pracovních dnech Po Páv době od 8.00— 16.00 hod v sidle zadavatele, nebo zaslat na totožnou
adresu tak, aby byla doručena do skončení lhůty pro podání nabídek.
—

Nabídku, která byla podána po uplynutí lh~ity pro podání nabídek, komise neotevře. Zadavatel si takovou nabídku ponechá a
uchazeče vyrozumí o tom, že nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.
11.2
Lhůta pro podáni nabídky
Nabídku doručte nejpozději do:
Datum: 30. 9. 2013 do 11.00 hod
11.3
Další podmínky k předložení nabídky
Nabídka musí být podaná v řádně uzavřené obálce, označené nápisem „VR Operativní leasing osobních automobilů pro
CDV s opcí NABIDKA NEOTEVIRAT“, která bude na uzavření opatřena razítkem a podpisem uchazeče. Obálka musí být
viditelně označena adresou, na kterou je možné oznámit uchazeči nepřijetí nabídky z důvodu jejího podání po uplynutí lhůty
pro podání nabídek.
—
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OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK

Otevíráni obálek s nabídkami proběhne due 30. 9. 2013 od 11.00 hod v sídle zadavatele: Centrum dopravního výzkumu, v. v.
i., Líšeňská 2657133a, Brno 636 00. Otevírání obálek s nabídkami se může zúčastnit statutární orgán nebo maximálně 2
zástupci uchazeče, jehož nabídka byla řádně přijata. Při otevírání obálek s nabídkami se tito uchazeči prokáží plnou mocí
vystavenou osobou oprávněnou za uchazeče jednat.
Postup komise při otevírání obálek:
Komise otevírá obálky postupně podle pořadového čísla doručení a v souladu s ust. ~ 71 odst. 9 zákona kontroluje úplnost
nabídky, tedy zda:
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a) je nabídka zpracována v požadovaném jazyce
b) je návľh smlouvy podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče
Po provedení kontroly úplnosti každé nabídky sdělí komise přítomným uchazečům identifikační údaje uchazeče a informaci o
tom, zda nabídka splňuje předepsané požadavky, komise přítomným uchazečům sdělí rovněž informaci o nabídkové ceně. Další
obsah nabídky nesmí být uchazečům sdělen. Pokud nabídka uchazeče nesplňuje výše uvedené požadavky, komise nabídku
vyřadí. Zadavatel bezodkladně vyloučí uchazeče, jehož nabídka byla komisí vyřazena, z další účasti v zadávacím řízení a
písemně oznámí uchazeči vyloučení včetně důvodů.
o otevírání obálek sepisuje komise podle * 73 zákona protokol, který podepisují všichni přítomní členové. U každé nabídky
uvede údaje sdělované přítomným uchazečům podle * 71 odst. 10 zákona.
Zadavatel dle * 73 odst. 3 zákona umožní na žádost uchazeče nahlédnutí do protokolu o otevírání obálek a pořídit si z něj výpis
nebo opis.
13

ZADÁVACÍ LHŮTA DLE ~ 43 ZÁKONA

Uchazeč je svou nabídkou vázán po dobu 90 kalendářních dnů.
Zadávací lhůta je lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni. Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení
lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky.
Zadávaci lhůta se prodlužuje uchazečům, s nimiž může zadavatel v souladu s tímto zákonem uzavřít smlouvu, až do doby
uzavření smlouvy podle * 82 odst. 3 nebo do zrušení zadávacího řízení. Uchazeč předloží čestné prohlášení o zadávací lhůtě, Po
kterou bude svou nabídkou vázán.
Jsou-li podány námitky, zadávací lhůta neběží. Běh zadávací lhůty pokračuje dnem doručení rozhodnutí zadavatele o námitkách
stěžovateli. Zadávací lhůta neběží rovněž po dobu, ve které zadavatel nesmí uzavřít podle tohoto zákona smlouvu.
Je-li podán návrh na přezkoumání úkonu zadavatele Uřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Uřad“), zadávací lhůta
neběží. Běh zadávací lhůty pokračuje dnem následujícím po nabytí právní moci rozhodnutí Uřadu o takovém návrhu. To platí
obdobně i pro případ, je-li správní řízení o přezkoumání úkonu zadavatele zahájeno Uřadem z moci úřední; v takovém případě
neběží lhůta ode dne zahájení správního řízení. Zadávací lhůta neběží rovněž po dobu, ve které má zadavatel podle rozhodnutí
Uřadu učinit nápravné opatření podle * IlS zákona; o této skutečnosti je zadavatel povinen informovat dotčené uchazeče a
zájemce.

14
14.1

KRITÉRIA A ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍIWK
Kritéria hodnocení

Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena bez DPH.
Hodnotící kritérium
Celková nabídková cena za všechna vozidla ročně v případě využití opčního práva bez DPH

váha kritéria 100 %

Nabídková cena m7usí zahrnovat veškeré náklady spojené s realizací služby.

14.2

Způsob hodnoceni nabídek

Hodnoceni nabídek provede hodnotící komise podle hodnotícího kritéria. Nejvýhodnější nabídkou bude nabídka s nejnižší
nabídkovou cenou.
15

DALŠÍ PRÁVA A PODMÍNKY VYHRAZENÉ ZADAVATELEM

Zadavatel vylučuje možnost podání variantních nabídek.
Uchazeči sami nesou veškeré náklady spojené s účastí v zadávacím řízení.
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Jednotliví uchazeči jsou povinni zdržet se jakýchkoli jednáni, kteľá by mohla narušit transparentní a nediskriminační průběh
zadávacího řízení, zejména pak jednáni, vjejichž důsledku by mohlo dojít k narušeni soutěže mezi uchazeči v rámci zadání
veřejné zakázky.
Zadavatel si vyhrazuje právo změnit nebo upravit zadávací podmínky v průběhu zadávacího řízení, a to bud‘ na základě žádosti
uchazečů o vyjasnění zadávacích podmínek, nebo z vlastního podnětu. Změna bude provedena písemnou formou ve lhůtě
stanovené * 49 zákona, případné změny zadávacích podmínek budou v souladu se základními zásadami zadávacího řízení.
Zadavatel si vyhrazuje právo v případě nesrovnalostí v nabídce uchazeče, nebo odůvodněných pochybách o věrohodnosti
uchazeče, nebo v případě uvedení neobvykle nízké nabídkové ceny předmětu plnění, vyzvat (e-mailem na kontaktní adresu
uvedenou v nabídce uchazeče) uchazeče k odstranění těchto pochybností a nesrovnalostí. Uchazeč je povinen svou nabídku
doplnit ve smyslu vytýkaných pochyb a nesrovnalostí nejpozději do tři pracovních dnů ode dne otevření obálek. V případě, že
uchazeč svou nabídku nedoplní nebo doplní nedostatečně, nebo poskytne nevěrohodné vysvětlení ohledně neobvykle nízké
ceny, je zadavatel oprávněn jeho nabídku ze soutěže vyřadit.
Uchazeči nemají v žádném případě právo na náhradu výdajů spjatých s účastí ve výběrovém řízeni.
Zadavatel si v souladu s ustanovením * 60 odst. 2 a * 76 odst. 6 zákona o veřejných zakázkách vyhrazuje právo oznámit
rozhodnutí o vyloučení uchazeče jeho uveřejněním na profilu zadavatele. Zadavatel si v souladu s ustanovením * 81 odst. 4
zákona o veřejných zakázkách vyhrazuje právo oznámit rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na profilu zadavatele.
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POSKYTOVÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadávací dokumentaci k této veřejné zakázce včetně všech příloh si lze vyžádat u kontaktní osoby zadavatele v pracovních
dnech 8.00— ~6.00 hod. V případě osobního převzetí, uchazeč zašle objednávku a sjedná si telefonicky den a hodinu převzetí.
Zveřejněni bude provedeno také na profilu zadavatele:
httix//sluzby.e-zakazkv.czJProfilZadavatele/DetailZadavatele.aspx?IDZ=5e88782d-l 68d-48e0-b908-dl b43e446f20
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ČÁSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadávací dokumentace obsahuje přílohy:
1. Technická specifikace předmětu plnění
2. Krycí list nabídky (vzor)
3. Prohlášeni o kvalifikaci
V Brně dne 12. 9. 2013

prof. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D., MBA
ředitel CDV

Centrum dopravníhO výzkumu, v. v.1.
i p
Lišeůská 3%, 636 00 BrnO
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