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CENTRUM

DO~RAVNIHO
VYZ KU M U

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Centrum dopravního výzkumu, v. v. L
Sídlo: Lišeňská 2657 33a, 636 OO Brno Líšeň
vyhlašuje podlimitní veřejnou zakázku na dodávky
zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s pravidly pro výběr dodavatelu v rámci Operačního programu
Výzkum a vývoj pro inovace a současně dle zákona č. 137 2006 Sb.,
o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen „zákon“)

„VŘ 43: Nákup softwarového systému pro dopravní plánování“

Information about subject of the contract in English are given in Annex 5
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1.

„~Ř 43: Nákup softwarového systému pro dopravní plánování“

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:
Mgr. Ing. Petr Polanský, tel.: 548 423 725, email: petr.polanskv(?i~cdv.cz

2

PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem pLnění veřejné zakázky je dodání jedné licence k softwarovému baličku pro dopravní plánování a mikrosimulaci
dopravy, min. 5 let volného přístupu k aktualizaci a upgrade pořízené licence, pokročilý kurz zaměřený na modelování
dopravní poptávky, modelování veřejné dopravy a skriptovací jazyk aplikovaný v nabízeném software, kurz zaměřený na
mikroskopickou a mezoskopickou simulaci dopravního proudu.
Bližší informace o technické specifikaci jsou uvedeny v Příloze č. 4 (Ci) a Příloze č. 5 (EN).
Tato veřejná zakázka bude spolufinancována z OP VaVpl (Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace).
Zadávací řízení podléhá Pravidlum pro výběr dodavatele v rámci OP VaVpl a současně zákonu č. 137J2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v platném mění, dále jen zákon. Aktuální verze Pravidel, je zveřejněna na webových stránkách MŠMT. Pokud tato
Pravidla neřeší některé otázky spojené se zadáváním zakázek, aplikuje se nadanou záležitost analogicky ustanovení zákona.
Dodavatel je dle * 2 písm. e) zákona Č. 320 2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném zněni, osobou povinnou
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Dodavatel je povinen umožnit Řídicímu orgánu OP VaVpl v rámci kontroly přístup
k příslušné dokumentaci, a to do roku 2021. Dokumentací se míní též případné smlouvy a souvisejících dokumenty, které
podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisu (např. jako obchodní tajemství, utajované skutečnosti) za předpokladu, že
budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. ~ II písm. c) a d), ~ 12 odst. 2 písm. Q zákona č. 552 1991 Sb., o
státní kontrole, v platném znění). Dodavatel je zároveň povinen zajistit plnění této povinnosti i u všech svých subdodavatelu,
kteří budou společně s dodavatelem plnit předmět veřejné zakázky dle této smlouvy.
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PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A CPV KÓDY

Předpokladaná hodnota veřejné zakázky je 1 600 000,- KČ bez DPH.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena v souladu s * 14 zákona, jako předpokládaná vyše peněžitého závazku
zadavatele za dobu účinnosti kupní smlouvy.
Překročení předpokládané hodnoty veřejné zakázky uchazečem ve své nabídce je duvodem pro vyřazeni nabídky a
následné vyloučení uchazeče.
Kód CPV

Předmět plnění

4833200-4

Balík programů pro plánování

4

JAZYK NABÍDKY

Nabídka bude zpracována v českém jazyce.

5

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

5.1 Předpokládaná doba plnění
Předpokládaná doba dodání softwarového balíčku pro dopravní plánováni a mikrosimulaci dopravy je 14 dní oct podpisu
smlouvy.
Předpokládaná doba realizace výše speciňkovaných školeni je do 12 ti měsícu od podpisu smlouvy.
Doba zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněna řádnýti~ ukončením zadávaciho řízeni a podepsáním příslušné
kupni smlouvy. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín zahájení i ukončeni plněni veřejné
zakázky.
5.2 Místo plněni veřejné zakázky
Místem plnění zakázky je pobočka Centra dopravního výzkumu, v. v. i., Vinohrady 10,63900 Brno.
6

KVALIFIKACE DODAVATELŮ

6.1 Seznam kvalifikovaných dodavatelů
Uchazeči mohou k prokázání záldadnich kvalifikačnich předpokladu dle * 53 odst. I písm. a) až j) zákona a profesnich
kvalifikačnich předpokladu dle * 54 zákona využít za podmínek stanovených v * 127 zákona výpisu ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelu. Zadavatel v tomto případě nepožaduje předložit jiné dokumenty nebo doklady k prokázáni splnění
základních kvalifikačnich předpokladu vjlném rozsahu než je výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelu. Výpis ze seznamu
nesmi být k poslednimu dni, Lhuty pro prokázáni splnění kvalifikace, starší než 3 měsíce. Prokázáni kvalifikace výpisem ze
seznamu kvalifikovaných dodavatelu se nevztahuje ke splněni základních kvalifikačních předpokladu ~ 53 odst. I písm.
k), I).
6.2 Systém certifikovaných dodavatelu
Uchazeči mohou k prokázání kvalifikačních předpokladu využít za podmínek stanovených v * 134 certifikátu vydaneho v rámci
systému certifikovaných dodavatelu obsahující náležitosti stanovené v * 139 zákona, ne staršího než 1 rok. Tento certifikat
nahrazuje prokázáni kvalifikace uchazeče v rozsahu vněm uvedených údaju.
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6.3 Zahraniční seznam dodavatelu
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 uzavřená
Evropským společenstvím nebo Českou republikou.
Pokud z výpisu ze zahraničního seznamu či zahraničního certifikátu vyplývá, že zahraniční dodavatel prokázal splnění níže
uvedených kvalifikačních předpokladu nahrazuje výpis ze zahraničního seznamu či zahraniční certifikát splnění:
.

.

.
.

zákiadních kvalifikačních předpokladu, které jsou v příslušném státě obdobou kvalifikačních předpokladu podle ~ 53
odst. 1 zákona;
profesních kvalifikačních předpokladu, které jsou v příslušném státě obdobou kvalifikačních předpokladu podle ~ 54
zákona;
ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů, které jsou v příslušném státě obdobou kvalifikačních
předpokladů podle * 55 odst. I písm. b) a c) zákona nebo;
technických kvalifikačních předpokladu, které jsou v příslušném státě obdobou kvalifikačních předpokladu podle ~ 56
odst. I zákona, jde-li o dodávky, * 56 odst. 2 písm. a), c) až i) zákona, jde-li o služby, a * 56 odst. 3 písm. a) až c) a
písm. e) a f) zákona, jde-li o stavební práce.

Pokud uchazeč použije výpis ze zahraničního seznamu dodavatelu dle * 143 zákona zadavatel požaduje rovněž předložit
doklady prokazující spLnění kvalifikace podle * 53 odst. I písm. D až h) zákona.
Výpis ze zahraničního seznamu dodavatelů nesmí být starší 90 kalendařních dnu a musí být platiiý k poslednímu dni Ihuty pro
prokázání splnění kvalifikace.
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelu, popř. zahraniční certifikáty prokazující kvalifikaci dodavatele předloží
dodavatel v původním jazyce a v úředně ověřeném překladu do českého jazyka. Povinnost připojit k dokladum úředně ověřený
překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.
6.4 Prokázáni kvalifikace subdodavatele nebo u společné nabídky
a)
Pokud není dodavatel schopen prokázat splněni určité části kvalifikace požadované zadavatelem podle ~ 50 odst. I písm.
b) až d) v plném rozsahu, je oprávněn splněni kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele.
Dodavatel je v takovém případě povinen dotovanému zadavateli předložit:
.
.

doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle ~ 53 odst. I písm. j) a profesního kvalifikačního
předpokladu podle * 54 písm. a) subdodavatelem a
smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plněni
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, vjakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle ~ 50 odst. I písm. b) až
d).

Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splněni 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 dodavatelu povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladu podle ~ 50 odst. I
písm. a) a profesního kvalifikačního předpokladu podle ~ 54 písm. a) v plném rozsahu. Splnění kvalifikace podle ~ 50 odst. I
písm. b) až d) musí prokázat všichni dodavatelé společně. V případě prokazováni splněni kvalifikace v chybějícím rozsahu
prostřednictvím subdodavatele se odstavec 6.4 použije obdobně.
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V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn společně několika dodavateli jsou veřejnému zadavateli povinni předložit
současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladu smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito
dodavatelé budou vuči veřejnému zadavateli a třetím osobám zjakýchkoliv právních vztahu vzniklých v souvislosti s veřejnou
zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i Po dobu trvání jiných závazku
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.
6.5 Prokázáni kvalifikace zahraničním dodavatelem
Nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje dle ~ 51 odst. 7 zákona zahraniční dodavatel splnění kvalifikace
zpusobem podle právního 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 splnění takové části kvalifikace čestným
prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splněni má být v rámci 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 puvodním jazyce s připojením jejich úředně
ověřeného překladu do českého jazyka, pokud zadavatel v zadávacích podmínkách nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká
republika vázána, nestanoví jinak; to platí i v případě, prokazuje-li splnění kvalifikace doklady vjiném než českém jazyce
dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území České republiky. Povinnost připojit k dokladum
úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.
6.6 Pravost dokladů prokazujících splněni kvalifikace.
Nestanoví-li zákon jinak, předkládá dodavatel kopie dokladu prokazujícich splnění kvalifikace. Požaduje-li zadavatel před
uzavřením smlouvy předložit originály nebo ověřené kopie dokladu prokazujících splnění kvalifikace, je uchazeč, se kterýii~ má
být uzavřena smlouva podle * 82, povinen je předložit.
6.7 Stáři dokladů prokazující splnění kvalifikace.
Doklady prokazující splněni záldadních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu
dni, ke kterému má být prokázáno splněni kvalifikace, starší 90 kalendářních dnu.
6.8 Další požadavky na prokázáni splnění kvalifikace
V případech, kdy zadavatel v rámci prokázáni kvalifikace požaduje předloženi 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.
6.9 Změny v kvalifikaci
Dojde-li do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky kjakékoliv změně v kvalifikaci dodavatele, která by jinak
znamenala nesplnění kvalifikace podle * 60 zákona, je dodavatel povinen nejpozději do 7 dnu tuto skutečnost zadavateli
písemně oznámit a současně předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu. Tato povinnost se
vztahuje obdobně na dodavatele, se kterým je v souladu s rozhodnutím zadavatele podle * 82 zákona možné uzavřit smlouvu, a
to až do doby uzavření smlouvy. V takovém případě musí dodavatel, s nímž zadavatel uzavírá smlouvu, předložit potřebne
dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu nejpozději při uzavření smlouvy.
Pro obě ustanoveni ~ 53 odst. I písm. k), I) se zároveň nepoužije ustanovení ~ 58 zákona o změně kvalifikace. Jakákoli
věcná změna společníků nebo členu (k), nebo zaměstnancu nebo členu statutárních orgánu, kteří v posledních třech letech
pracovali u zadavatele a byli v pozici s rozhodovací pravomocí pro rozhodování o veřejných zakázkách (I) nemuže mít vliv na
nesplnění kvalifikace, neboť taje splněnajiž předložením příslušného seznamu.
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6.10 Základní kvalifikační předpoklady podle ~ 53 odst. I písm. a) až I) zákona společné pro všechny části
Uchazeč k prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladu předloži doklady uvedené v odstavci 6.11
-

Základní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč:
a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin
účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosu z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení,
nepřímého uplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně připadu, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na
takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí
tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či
členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musi tento předpoklad splňovat 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) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle
zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spácháni takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu,
musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či
členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen
statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své
organizační složky, musi předpoklad podle tohoto pismene 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.
c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního
právního předpisu,
d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenčni řízeni, v němž bylo vydáno rozhodnuti o
úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladu insolvenčního řizeni, nebo
nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právnich
předpisu,
e) který neni v likvidaci,
I) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či
bydliště dodavatele,
g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a tojak v Ceské republice, tak v zemi sídla,
místa podnikání či bydliště dodavatele,
h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státni politiku zaměstnanosti, a tojak
v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele.
i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatřeni podle
zvláštních právních předpisu, je-li podle ~ 54 písm. d) požadováno prokázání odborné zpusobilosti podle zvláštních právních
předpisu; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za
činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,
j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,
k) který předloží seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánu, kteří v posledních 3 letech pracovali u
zadavatele a
I) který, má-li formu akciové společnosti, předloží aktuální seznam akcionářu s podílem akcii vyšším než 10%.
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6.11 Splnění základních kvalifikačních předpokladu
Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladu podle předchozího odstavce
dokladu:

5.10 předložením těchto

a) výpisu z evidence Rejstříku trestu [odstavec 6.10. písm. a) a b)1
Výpis z evidence Rejstříku trestu nebo jiný odpovídající doklad ne starši než 90 dnu; vypis z evidence Rejstříku trestu
dodavatel doloží, jde-li o právnickou osobu, ve vztahu ke všem statutárním orgánum (např. s.r.o.) nebo všem členum
statutárního orgánu (např. a.s.); je-h statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba,
výpis z evidence Rejstříku trestu dodavatel doloží ve vztahu ke statutárnímu orgánu nebo ke každému členu statutárního orgánu
této právnické osoby. Podává-li nabídku 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.
b) potvrzení příslušného finančního úřadu a óestné prohlášení ve vztahu ke spotřební dani fodstavec 6.10. písm.

01

Potvrzení příslušného finančního úřadu a prohlášení dodavatele ve vztahu ke spotřební dani, z něhož jednoznačně vyplývá
splnění tohoto kvalifikačního předpokladu. Tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k
území Ceské republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště. Ve vztahu ke spotřební dani čestným prohlášením,
jelikož zvláštní právní předpis nestanoví celnímu úřadu, do jehož gesce spotřební daň spadá, zákonnou povinnost k vydáni
obdobného potvrzení.
c) potvrzení příslušného or~ánu či instituce [odstavec 6.10. písm. h)1
Potvrzení od příslušného pracoviště České správy sociálního zabezpečení. Tento základní kvalifikační předpoklad musí
dodavatel splňovat jak ve vztahu území Ceské republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště.
d) čestného prohlášení íodstavec 6.10. písm. c) až e) a g), i) až Dl
Prohlášení dodavatele, z něhož jednoznačně vyplývá splnění tohoto kvalifikačního předpokladu.
Veškeré výše uvedené kvalifikační předpoklady mohou být prokázány čestným prohlášením.
6.12 Profesní kvalifikační předpoklady podle ~ 54 písm. a), b) zákona společné pro všechny části
K prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladu požaduje zadavatel předložit tyto doklady:
—

a)
b)

výpis z obchodního rejstříku nebo jiné evidence, pokud je v ni dodavatel zapsán, ne starší 90 kalendářních dnu,
k poslednímu dni Ihuty pro prokázání splněni kvalifikace
doklad o oprávněni k podnikání podle zvláštních právních předpisu v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné
zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávněni

6.13 Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady * 55 odst. I písm. a), c) zákona společné pro všechny části
K prokázání splnění ekonomickych a finančních kvalifikačních předpokladu požaduje zadavatel předložit tyto doklady:
—

a) Uchazeč předloží kopii platné pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu zpusobenou
dodavatelem třetí osobě, z níž bude patrná výše pojistné částky pro tento druh pojištění. Dodavatel splňuje ekonomicky a
finanční kvalifikační předpoklad, pokud má pojištěni odpovědnosti za škodu zpusobenou třetí osobě min. ve výši odpovídající
pojistné částce ve výši nabídkové ceny. Zadavatel k této pojistné smlouvě požaduje doložení čestného prohlášení podepsané
osobou o rávněnou ednat ~ménem čj za uchazeče ve kterém se zaváže že bude tuto &istnou smlouvu udržovat v latnosti o
celou dobu trvání záruk o ředání a řevzetí dodávk investorem.
c) Uchazeč uvede údaj o celkovém obratu dodavatele zjištěný podle zvláštních právních předpisu, popřípadě obrat dosažený
dodavatelem s ohledem na předmět veřejné zakázky, a to nejvýše za poslední 3 účetní období; jestliže dodavatel vznikl později
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nebo prokazatelně zahájil činnost vztahující se k předmětu veřejné zakázky později, postačí, předloží-li údaje o svém obratu za
všechna účetní období od svého vzniku nebo od zahájení příslušné Činnosti.
Způsob prokázání splnění tohoto kvalifikačního předpokladu:
Doložení údaju formou čestného prohlášení, z kterého bude patrná výše celkového obratu dosaženého za poslední tři účetní
období. Čestné prohlášení musi byt podepsáno oprávněnou osobou osobami jednat jménem či za dodavatele. Uchazeče splňuje
ekonomický a finanční kvalifikační předpoklad pokud jeho obrat činí min. 80 0~ nabídkové ceny za každé z posledních
3 účetních období.
Pokud není dodavatel z objektivních důvodů schopen prokázat splněni ekonomických a finančnich kvalifikačních předpokladu
zpusoby stanovenými zadavatelem, je oprávněn je prokázat i jinými rovnocennými doklady, avšak zadavatel má právo
z objektivních duvodu tytojiné doklady odmítnout.
6.14
Technické kvalifikační předpoklady podle ~ 56 odst. 1 písm. a), t), odst. 4 písm. I) a odst. 4 společný pro
všechny části
K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladu požaduje zadavatel předložit tyto doklady:
-

a)

Seznam významných dodávek realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby
plnění; přílohou tohoto seznamu musí být:
.
osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno veřejnému zadavateli,
.
osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodánojiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo,
.
čestné prohlášení dodavatele, pokud bylo zboží dodánojiné osobě než veřejnému zadavateli a není-li současně možné
osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z duvodu spočívajících na její straně.

Seznam dodávek předloží uchazeč formou čestného prohlášení. Prohlášení musí být podepsáno oprávněnou osobou osobami
jednat jménem či za dodavatele.
Uchazeč splňuje technický kvalifikační předpoklad, pokud:
v posledních 3 letech realizoval min. I významnou dodávku soüwarového systému pro dopravní plánování v objemu min.
1 280 000,-Kč bez DPH;
Zadavatel si vyhrazuje právo kontroly a posouzení toho, zda je seznam předložený dodavatelem pravdivý a zda jsou splněny
všechny podmínky týkající se referenčních zakázek. V případě, že údaje uvedené dodavatelem budou v rozporu s výsledky
kontroly zadavatele, vyhrazuje si zadavatel právo nabídku dodavatele vyřadit.
b)

Doklad prokazující shodu požadovaného výrobku vydaný příslušným orgánem v souladu se zákonem č. 22 1997 Sb.

.

Součásti nabídky podané uchazečem bude čestné prohlášení o skutečnosti, že se a) uchazeč, osoba jemu blízká, ani
žádný jeho zaměstnance, ani subdodavatel, osoba jemu blízká, ani žádný jeho zaměstnance nepodílel na zpracování
zadávací dokumentace. Součásti tohoto čestného prohlášení bude i prohlášení, že uchazeč nezpracoval nabídku
v součinnosti s jiným dodavatelem, který podal nabídku.

7

OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Zadavatel stanovil obchodní a platební podmínky pro realizaci veřejné zakázky formou textu kupní smlouvy (dále jen
„smlouvy“). Text návrhu smlouvy je součástí zadávací dokumentace (příloha č. I). Uchazeč vyplní v textu smlouvy udaje, které
jsou určeny k vyplnění, aniž by změnil či jinak přepsal obligatorní části smlouvy. Doplněný a oprávněnou osobou podepsaný
návrh smlouvy bude tvořit součást nabídky uchazeče. Nabídka, která bude obsahovat nepodepsanou smlouvu, bude vyřazena a
uchazeč ze zadávacího řízení vyloučen pro nesplnění podmínek zadávacího řízení. Uchazeč vyplní návrh kupní smlouvy pro ty
části, pro které podává nabídku.
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Podmínky pro překročení nabídkové ceny
Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny vyjma:
.
změny daňových předpisu majících prokazatelný vliv na cenu předmětu plnění;
.
změny sazby DPH.
8

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ A ČLENĚNÍ NABÍDKY

8.1
Pokyny pro zpracování nabídky
Dodavatel muže podat pouze jednu nabídku pro jednotlivou část, viz * 69 zákona. Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím
řízeni, nesmí být současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízeni prokazuje
kvaliňkaci. Pokud dodavatel podá pro jednu část více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo je
subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvaliňkaci, zadavatel všechny
nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí. Dodavatele, jehož nabídka byla vyřazena, zadavatel bezodkladně vyloučí z
účasti v zadávacím řízení. Vyloučení uchazeče včetně duvodu zadavatel bezodkladně písemně oznámí uchazeči.
.

.
.
.
.
.

8.2
a
.
.
.
.
.
a

Nabídka bude předložena vjednom originále a vjedné kopii v písemné formě, v českém jazyce.
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. Nebude 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.
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 jednat a opatřen razítkem a datem podpisu.
Poslední list nabídky bude tvořit prohlášení o celkovém počtu listů nabídky.
Součástí nabídky bude i její prostá kopie v elektronické podobě (např. skenovaná) pro zjednodušeni administrace a
kontroly příslušného výběroveho řízení RO OP VaVpl.
Členěni nabídky
Obsah nabídky
Vyplněný formulář krycí list příloha č. 2
Seznam subdodavatelu příloha č. 3
Doklady, jimiž uchazeč prokazuje splnění kvalifikace
Návrh kupní smlouvy smluv příloha č. I
Ostatní doklady vztahující se k předmětu plněni veřejné zakázky
Prohlášeni o celkovém počtu listů nabídky

8.3
Subdodavatelé
V souladu s ustanovením * 44 odst. 6 zákona zadavatel požaduje, aby uchazeč v nabídce specifikoval části veřejné zakázky,
které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelum a aby uvedl identifikační údaje (* 17 písm. d) zákona) a kontaktní
údaje každého subdodavatele. Uchazeč tak učiní prohlášením, k němuž využije přílohu č. 3 Seznam subdodavatelu, v němž
uvede, jakou část této veřejné zakázky bude konkrétní subdodavatel realizovat druh dodávek nebo služeb s uvedením
procentuálního (°o) a fmančního podílu na veřejné zakázce.
Uchazeč doloží v nabídce závazné písemné prohlášení každého subdodavatele o budoucí spolupráci, podepsané osobami
oprávněnými jednat jménem či za subdodavatele. V požadovaném prohlášení, zpracovaném samostatně podle jednotlivých
subdodavatelu, se každý takový subdodavatel zaváže, že v případě zadáni veřejné zakázky uchazeči bude akceptovat závazek
podílet se na plnění této veřejné zakázky ve stanoveném rozsahu.
V případě, že uchazeč nemá v úmyslu zadat určitou část veřejné zakázky jiné osobě (subdodavateli), doloží ve své
nabídce písemné prohlášeni, ve kterém tuto skutečnost uvede. Nabídka, která nebude prohlášení obsahovat, bude
komisí vyřazena a následně bude uchazeč z tohoto zadávacího řízení vyloučen.
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9

POŽADAVKY NA ZPUSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

9.1
Nabídkoví cena
Uchazeč zpracuje nabídkovou cenu za každý předmět plnění v tomto členění:
.
nabidková cena v Kč bez daně z přidané hodnoty,
.
samostatně příslušná sazba DPH,
.
nabídková cena v Kč včetně DPH.
Uchazeč také uvede celkovou cenu zakázky v tomto členění:
.
celková nabídková cena v Kč bez daně z přidané hodnoty,
.
celková příslušná sazba DPH,
.
celková nabídková cena v Kč včetně DPH.
Celková nabídková cena za každý předmět plnění zvlášť bude uvedena na Krycím listu nabídky, který tvoří Přílohu Č. I této
zadávací dokumentace a bude odpovídat nabídkovým cenám za jednotlivé části předmětu plnění a také celkové nabídkové ceně
uvedené ve smlouvě.
10

POSKYTOVÁNÍ DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

10.1
Dodatečné informace
Veškeré zadávací podmínky jsou obsaženy v této výzvě a na profilu zadavatele:
htt 5: www.vhodne~uvere neni
rojil 44994575
Zájemci o zakázku mohou prostřednictvím kontaktní osoby zadavatele požadovat dodatečné informace k zadávacím
podmínkám. Zádost o dodatečné informace musí být písemná (podepsaná oprávněnou osobou jednat jménem či za uchazeče) a
doručena v souladu s * 49 zákona.
Požadované informace k zadávací dokumentaci doručí zadavatel zájemci do 5 pracovních dnu ode dne doručení žádosti, a to
písemně poštou. Dodatečné informace, včetně přesného mění požadavku odešle zadavatel současně všem zájemcum, kteří
požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta. Zároveň budou dodatečné
informace zveřejněny na profilu zadavatele.
Komu: Mgr. Ing. Petr Polanský
Adresa: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., Líšeňská 33a, Brno 636 00

11

LHUTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK

11.1
Zpusob a místo podání nabídek
Nabídku lze podat osobně v pracovních dnech Po Pá v době od 8.00
adresu tak, aby byla doručena do skončení Ihuty pro podání nabídek.

16.00 hod v sídle zadavatele. Nebo zaslat na totožnou

Nabídku, která byla podána po uplynutí thuty pro podání nabídek, komise neotevře. Zadavatel si takovou nabídku ponechá a
uchazeče vyrozumí o tom, že nabídka byla podána po uplynutí Ihuty pro podáni nabídek.
11.2
Lhuta pro podání nabídky
Nabídku doručte nejpozději do:
Datum: 24. 10. 2011 do 12.00 hod

c :~
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11.3
Další podmínky k předloženi nabídky
Nabídka musí být podaná v řádně uzavřené obálce, označené nápisem „VŘ 43: Nákup softwarového systému pro dopravní
plánování“ NABIDKA NEOTEVIRAT“, která bude na uzavření opatřena razítkem a podpisem uchazeče. Na obálce must
být uvedeno a jasně vyznačeno, ke které části zakázky je nabídka podávána, tj. vyznačení písmenem, které náleží předmětné
jednotlivé části zakázky dle části 3 této zadávací dokumentace. Obálky musí být viditelně označeny adresou, na kterou je
možné oznámit uchazeči nepřijetí nabídky z důvodu jejího podáni po uplynutí Ihuty pro podání nabídek.
—
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OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK

Oteviráni obálek s nabídkami proběhne dne 24. 10. 2011 od 13.00 hod v zasedací místnosti zadavatele: Centrum dopravního
výzkumu, v. v. i., Lišeňská 2657 33a, Brno 636 00. Otevírání obálek s nabídkami se muže 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. Jednání se dále mohou zúčastnit zástupci zadavatele a zástupci
řídícího orgánu v rámci Operačního programu Výzkum a vyvoj pro inovace.
Postup komise při otevíráni obálek:
Komise otevírá obálky postupně podle pořadového čísla doručení a v souladu s ust.
nabídky, tedy zda:

*

71 odst. 8 zákona kontroluje úplnost

a) je nabídka zpracována v požadovaném jazyce
b) je návrh smlouvy podepsán osobou oprávněnou jednat jménem Či za uchazeče
c) nabídka obsahuje všechny součásti požadované zákonem či zadavatelem v zadávacích podmínkách
Po provedení kontroly úplnosti každé nabídky sdělí komise přítomným uchazečum identifikační údaje uchazeče a informaci o
tom, zda nabídka splňuje předepsané požadavky, komise přítomným uchazečum sdělí rovněž informaci o nabídkové ceně. Dalši
obsah nabídky nesmí být uchazečum 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 vyloučeni včetně důvodů.
O otevíráni obálek sepisuje komise podle * 73 zákona protokol, který podepisuji všichni přítomní členové. U každé nabídky
uvede údaje sdělované přítomným uchazečům podle * 71 odst. 8 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 LHUTA DLE

* 43 ZÁKONA

Uchazeč je svou nabídkou vázán Po dobu 90 kalendářních dnu.
Zadávací Ihuta je Ihuta, Po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni. Zadávací Lhůta začíná běžet okamžikem skončeni
Ihuty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky.
Zadávací Ihuta se prodlužuje uchazečum, s nimiž muže 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 Lhutě, Po
kterou bude svou nabídkou vázán.
Jsou-li podány námitky, zadávací Ihuta neběží. Běh zadávací lhůty pokračuje dnem doručení rozhodnutí zadavatele o námitkách
stěžovateli. Zadávací Ihuta neběži rovněž po dobu, ve které zadavatel nesmí uzavřít podle tohoto zákona smlouvu o dílo.
Je-li podán návrh na přezkoumáni úkonu zadavatele Ifradu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Ifrad“), zadávací Ihuta
neběží. Běh zadávací Ihuty pokračuje dnem následujícím po nabytí právní moci rozhodnutí Uřadu o takovém návrhu. To platí
obdobně i pro případ, je-li správní řízeni o přezkoumání úkonu zadavatele zahájeno l.rradem z moci úřední; v takovém případě
neběží Ihuta ode dne zahájení správního řízení. Zadávací lhůta neběží rovněž po dobu, ve které má zadavatel podle rozhodnuti
‚Yradu učinit nápravné opatření podle ~ 118 zákona; o této skutečnosti je zadavatel povinen informovat dotčené uchazeče a
zájemce.
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KRITÉRIA A ZPUSOB HODNOCENÍ NABÍDEK
Kritéria hodnocení

Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena
Hodnotící kritérium
Celková cena

váha kritéria

10000

Zvítězí nabídka soutěžitele kter‘ nabídne ne‘nižší nabídkovou cenu.
V případě, že dva nebo více uchazeču splni všechna kritéria a zároveň dosáhnou stejné nejnižší soutěžní nabídkové ceny,
rozhodne se mezi nimi losem.
14,2

Zpusob hodnoceni nabídek

Každá část bude hodnocenajednotlivě. Hodnocení nabidek 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.
Jednotliví uchazeči jsou povinni zdržet se jakýchkoli jednání, která by mohla narušit transparentní a nediskriminační pruběh
zadávacího řízení, zejména pak jednání, vjejichž dusledku by mohlo dojít k narušení soutěže mezi uchazeči v rámci zadáni
veřejné zakázky.
Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit pokud:
a) nebyly ve stanovené Lhutě podány žádné nabídky,
b) byly ve stanovene lhutě podány pouze neúplné nabídky nebo nabídky, které jsou v rozporu s požadavkem neúčasti
zaměstnancu zadavatele na zpracování a podání nabídky zaměstnanci zadavatele nesmí být uchazečem o zakázku či
uchazečem ve sdružení ani pusobit jako subdodavatel, a to platí i pro osoby, které se ve prospěch zadavatele podílely na
přípravě nebo zadávání předmětné zakázky.
c) byly zjištěny vážné nesrovnalosti nebo chyby ve výzvě nebo zadávací dokumentaci, nebo
d) smlouvu se zadavatelem odmítl uzavřít i třetí uchazeč v pořadí, s nímž bylo možné smlouvu uzavřít, resp. tento
uchazeč neposkytl potřebnou součinnost k uzavřeni smlouvy.
-

Dále muže zadavatel zrušit zadávací řízeni pokud:
a) v průběhu zadávacího řízení se vyskytly duvody zvláštního zřetele, pro které nelze na zadavateli požadovat, aby
v zadávacím řízení pokračoval,
b) vybraný uchazeč, popřípadě uchazeč druhý v pořadí, odmítl uzavřít smlouvu nebo neposkytl zadavateli k jejímu
uzavření dostatečnou součinnost, nebo
c) zadavateli byla doručena pouze jedna nabídka.
Zadavatel si vyhrazuje právojednat o konečném znění návrhu smlouvy s vítězným uchazečem, takovéto jednáni bude v souladu
se základními zásadami zadávacího řízení.
Zadavatel si vyhrazuje právo změnit nebo upravit zadávací podmínky v pruběhu zadávacího řízení, a to buď na základě žádosti
uchazeču o vyjasněni zadávacích podmínek, nebo z vlastního podnětu. Změna bude provedena písemnou formou ve lhutě
stanovené ~ 49 zákona, připadné změny zadávacích podmínek budou v souladu se základními zásadami zadávacího řízeni.

~ Ý PLUS
VNI V‘

CENTRUM

_________

EVROPSKÁ UNIE

__________

INVESTICE DDVASI BUDOUCNOSTI

~f0 Inovace

Zadávací dokumentace „Vk 43: Nákup softwarového systému pro dopravní plánování“

Zadavatel si vyhrazuje právo v případě nesrovnalostí v nabídce uchazeče, nebo oduvodněných pochybách o věrohodnosti
uchazeče, nebo v případě uvedeni neobvykle nízké nabídkové ceny so~ware, 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 tří pracovních dnu ode dne otevření obálek. V případě, že uchazeč
svou nabídku nedoplní nebo doplní nedostatečně, nebo poskytne nevěrohodné vysvětleni ohledně neobvykle nízké ceny, je
zadavatel oprávněn jeho nabídku ze soutěže vyřadit.
Uchazeči nemají v žádném připadě právo na náhradu výdaju spjatých s účastí ve vyběrovém řízeni.
Dodavatel je povinen dodržet požadavky na povinnou publicitu v rámci programů strukturálních fondů stanovené v čI. 9
nařízení Komise (ES) č. 1828 2006 a v Pravidlech pro publicitu v rámci OP VaVpl (viz Přiloha č. 3 Příručky pro žadatele OP
VaVpl), a to ve všech relevantních dokumentech týkajících se daného výběrového řízení či postupu, tj. zejména v zadávací
dokumentaci a dalších dokumentech vztahující se k zakázce. Zadavatel požaduie, aby uchazeči postupovali v souladu s těmito
ravidl a ab za~istili dodržování v ‘še uveden ‘ch ravidel i s
i subdodavateli.
‘
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POSKYTOVÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadávaci dokumentaci k této veřejné zakázce včetně všech příloh si lze vyžádat u kontaktní osoby zadavatele v pracovních
dnech 8.00 16.00 hod. V případě osobního převzetí, uchazeč zašle objednávku a sjedná si telefonicky den a hodinu převzetí.
Zveřejněni bude provedeno také na profilu zadavatele: ht 5: www.vhodne-uvere neni.czl rotH 44994575

17

ČÁSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadávaci dokumentace obsahuje přílohy:
I. Návrh kupní smlouvy
2. Krycí list nabídky (vzor)
3. Seznam subdodavatelu (vzor)
4. Technicka specifikace předmětu plněni v Ci
5. Technicka specifikace předmětu plnění v EN

Centrum dopravního vyzkumu, v. v. L

(S~J
CLNIPI*1
DOPDP-VNIH
WZKUMU

eňská 33a 636cdv00 Brno
dvcz
-

IC 44 ~9 45 75
DIČ CZ44994575

V Brně dne 22.9.2011
prof Ing. Karel Pospíšil, Ph.D., MBA
ředitel CDV
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Zakázka

„vŘ 43: Nákup softwarového systému pro dopravní plánování“ bude spolufinancována
z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace

Příloha

č. 1

KUPNÍ SMLOUVA
uzavřená po dohodě podle * 261 odst. 1 a podle * 409 a násl. Obchodního zákoníku
1. Smluvní strany
Prodávaiící:
jednajĺcí:
IČo:
DIČ:
Bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen “prodávající“)
Kupující:
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
se sídlem:
Líšeňská 33a, 636 00, Brno
IČ:
44994575
DIČ:
CZ44994575
zastoupené:
prof. Ing. Karel Pospíšil, Ph. D., MBA, ředitel
bankovní spojení:
KB Brno město
čísloúčtu:
100736621 0100
registrace:
zapsané v rejstříku veřejných výzkumných institucí
(dále jen „kupující“)

2. Předmět smlouvy
2.1. Předmětem této smlouvy je prodej a koupě softwarového systému pro dopravní
plánování typ SW včetně souvisejících školení za účelem jeho řádného a kompletního
užívání podle technické specifikace uvedené v příloze č. 1 (technická specifikace), která
je nedílnou součástí této smlouvy (dále jen „zboží“). Jde o kompletní příslušenství
potřebné, aby soubor byl funkční. Součástí dodávky zboží podle této smlouvy je i
zaškolení obsluhy kupujícího, doprava zboží a předání dokladu, které se k dodanému
zboží vztahují dle článku 5.1. této kupní smlouvy.
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2.2. Prodávající se zavazuje zboží dodat a převést na kupujícího vlastnicke právo, přičemž
vlastnické právo přechází na kupujícího úplným uhrazením kupní ceny.
2.3. Kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu podle bodu 3.1. této smlouvy a objednané zboží
převzít.
2.4. Prodávající bere na vědomí, že je koupě spolufinancována z prostředku OP VaVpI. Obě
smluvní strany se zavazují dodržet povinnosti, které jim vzhledem k této skutečnosti
plynou z platných právních předpisu Ceské republiky a Evropské unie, včetně podmínek
upravujících poskytování dotací z OPVaVpI. K tomuto postupu se zavazuje prodávající
zavázat i své případné subdodavatale, poskytujících prodávajícímu plnění dle této
smlouvy.
3. Kupní cena
3.1. Kupní cena zboží bez DPH je
DPH
Cena zboží celkem včetně DPH

Kč
‚-Kč
‚-

‚-

Kč

V této ceně je zahrnuto dopravné, pojištění, celní, daňové, bankovní a ostatní poplatky,
doprava, I instalace, uvedení do trvalého provozu a zaškolení obsluhy kupujícího.
4. Místo a doba plnění
4.1. Zboží bude dodáno a předáno prodávajícím na pracoviště kupujícího, a to Centrum
dopravního výzkumu, v. v. i., Vinohrady 10, 639 00 Brno, Česká republika.
4.2. Prodávající se zavazuje dodat soüwarový balíček pro dopravní plánování a
mikrosimulaci dopravy je 14 dní od podpisu smlouvy poslední smluvní stranou a
realizovat školení blíže specifikovaná v příloze č. I do 12 ti měsícu od podpisu smlouvy
poslední smluvní stranou.
4.3. Prodávající bude informovat kupujícího o přesném termínu dodávky zboží nejpozději
48 hodin před realizací dodávky, a to konkrétně pověřeného zástupce kupujícího Ing.
Petr Senk, Ph.D., telefon č. ±420549429389 nebo mob. č. +42072437 1235, který se
zúčastní předání a převzetí zboží.
-

‚

4.4. 0 organizaci školení, jež je součástí předmětu dle této smlouvy bude prodávající
kupujícího informovat min. 5 pracovních dnu před uskutečněním školení.
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5. Dodací podmínky
5.1. Zboží bude předáno protokolem o předání a převzetí spolu s těmito doklady: návod
k obsluze v českém nebo anglickém jazyce (papírová verze nebo verze na CD).
5.2. Protokol o předání a převzetí podepíší oprávnění zástupci obou smluvních stran, tj.
pověření zástupci kupujícího a prodávajícího, kteří budou pověřeni příslušným vedoucím
zaměstnancem. Podpisem předávacího protokolu dochází k převzetí a předání zboží a
veškerých dokladu vztahujících se k dodanému zboží dle článku 5.1. této smlouvy.

6. Odpovědnost za vady, záruka za jakost
6.1. Prodávající přejímá záruku za jakost zboží v délce sjednané záruční doby, která činí
minimálně 12 měsíců ode dne uvedení předmětu dodávky do trvalého provozu a po tu
dobu garantuje obvyklé vlastnosti dodaného zboží.
6.2. Záručním servisem se rozumí bezplatné zpřístupnění či zasílání upgradu, patchu a nových
verzí software a je poskytován prodávajícím odběrateli bezplatně. V záruční době musí
být zdarma dostupný hot-line s technickou podporou (na telefonním čísle: xxxxxxxx
nebo e-mailem na adrese: xxx x ) a to v obvyklé pracovní době. Pozáručním servisem
se rozumí zpřístupnění či zasílání upgradu, patchu a nových verzí software po ukončení
záruční doby a je poskytován prodávajícím kupujícímu za běžnou úplatu.
6.3. Prodávající se zavazuje nejpozději do 48 hod. v pracovních dnech od uplatnění reklamace
kupujícím reklamované vady prověřit a zahájit práce s odstraněním reklamovaných vad.
Pokud je nefunkčnost software prokazatelně zapříčiněna nefunkčností HW, je tuto HW
závadu povinen odstranit kupující a po jejím odstranění je prodávající povinen SW
znovu, v době záruky bezplatně, zprovoznit. Pokud je nefunkčnost zapříčiněna
nefunkčností SW je povinen ji na své náklady odstranit prodávající. Jestliže nebude
prodávající schopen vzniklé závady odstranit do 3 dnu od zjištění rozsahu reklamovaných
závad, je povinen poskytnout objednateli bezplatně nový SW, jež je předmětem této
smlouvy, nebo slevu z kupní ceny SW. Rozhodnutí o poskytnutí případné kompenzace za
nefunkční SW přísluší pouze kupujícímu.
6.4. Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemuže užívat SW pro jeho vady, za
které odpovídá prodávající.
6.5. Prodávající se zavazuje, že v případě souhlasu kupujícího poskytne pozáruční servis, a to
Po dobu min. 10 let ode dne uzavření této smlouvy. Podmínky a ceny pozáručního
servisu budou po dohodě smluvních stran dojednány nejpozději jeden měsíc před
uplynutím záruční doby.
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6.6. Záruční servis dodaného zboží bude zajišťovat servisní středisko fir
telefon
č
email
kontaktn‘ osoba
Prodávající se zavazuje poskytovat telefonickou technickou podporu v pracovních dnech
alespoň 8 hodin během obvyklé pracovní doby. Prodávající je povinen poskytovat
odpovědi na dotazy do 3 pracovních dnu.
.....‚

‚

6.7. Přechod nebezpečí škody na zboží se řídí ~ 455 a násl. Obchodního zákoníku.
6.8. Prodávající je povinen spolupusobit při výkonu fmanční kontroly dle * 2, písm. e) zákona
č. 320/2001 Sb., o fmanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění.
6.9 Prodávající ručí za to, že zboží bude řádně zabalené a připravené k převozu, tak, aby
nedošlo kjeho poškození, a to až do doby jeho doručení kupujícímu.
6.10 Je-li dodáním zboží s vadami porušena smlouva podstatným zpusobem (* 345 odst. 2
Obchodniho zákoniku), muže kupující:
. požadovat odstranění vad dodáním náhradního zboží za zboží vadné, dodání
chybějícího zboží a požadovat odstranění právních vad,
. požadovat odstranění vad opravou zboží, jestliže vady jsou opravitelné,
. požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
. odstoupit od smlouvy.
7. Platební podmínky
7.1. Kupní cena bude kupujícím zaplacena na základě faktury vystavené prodávajícím po
dodání předmětu smlouvy, se splatností do 90 dnu po uvedení předmětu plnění do
trvalého provozu.
7.2. Na vystavených fakturách musí být uvedeno číslo smlouvy
8ML 2011 a
uvedení názvu: „VŘ 43: Nákup softwarového systému pro dopravní plánování“.
7.3. Prodávající se touto smlouvou zavazuje, že jím vystavené daňové a účetní doklady (dále
jen faktury) budou obsahovat náležitosti, které jsou stanoveny obecně závaznými
právními předpisy. Součástí faktury (přílohou) bude kopie dodacího listu nebo
Předávacího protokolu podepsané zástupcem kupujícího a prodávajícího v souladu
s čl. 5.2 této smlouvy.
7.4. V případě, že prodávajícím vystavená faktura bude obsahovat nesprávné či neúplné
údaje, je právem kupujícího takovouto fakturu do data splatnosti vrátit prodávajícímu
k opravě nebo k vystavení nové faktury, aniž se tím prodávající dostane do prodleni
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s úhiadou fakturované částky. U opravené nebo nově vystavené faktury běží nová Ihuta
splatnosti.

8. Sankce
8.1. Je-li kupující v prodlení se zaplacením faktury nebo její částí, je povinen zaplatit
z nezaplacené částky zákonný úrok z prodlení určený právními předpisy. (*369, odst. I
Obch. zák.).
8.2. Je-li prodávající v prodlení s předmětem dodání dle této smlouvy, má kupující právo
požadovat 0,500 z ceny dodaného zboží jako úrok z prodlení, a to za každý i započatý den
prodlení dodávky.
8.3. Je-li úhrada faktury kupujícím vázána na obdržení fmančních prostředku z dotace udělené
z Evropských fondu, není kupující povinen hradit úrok z prodlení za nejvýše 90 dnu
prodlení, pokud prokáže, že tyto fmanční prostředky nemá k dispozici. Kupující je však
povinen nejpozději den následující po obdržení těchto prostředku poukázat dlužnou
částku na bankovní účet prodávajícího, neučiní-li tak podléhá povinnosti zaplatit úrok
z prodlení ve výši O,03°~ z dlužné částky za každý započatý den prodlení ode dne
následujícího po dni obdržení finančních prostředku od poskytovatele dotace. Připadá-li
tento den na den pracovního klidu je kupující povinen příslušné finanční prostředky
poukázat na bankovní účet prodávajícího den následující po dni pracovního klidu.
8.4. Kupující má právo odstoupit od smlouvy v případě, že budou náklady vzniklé kupujícímu
touto smlouvou uznané Rídícím orgánem OP VaVpI jako nezpusobilé.

8.5. Splnění povinnosti úhrady úroku z prodlení nemá vliv na možnost smluvních stran
požadovat náhradu škody.

9. Závěrečná ustanovení
9.1. Smlouvu lze měnit pouze písemnou formou číslovaných dodatku podepsaných oběma
smluvními stranami.
9.2. Smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž prodávající
obdrží jedno vyhotovení a kupující dvě vyhotovení.
9.3. Smluvní strany prohlašují, že práva a povinnosti touto smlouvou neupravené se řídí
zákonem č. 513 1991 Sb., v platném znění, Obchodním zákoníkem.
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9.4. Smluvní strany výslovně ujednávají, že rozhodným právem pro účely této smlouvy bude
české právo a strany smlouvy se budou řídit při plnění předmětu této smlouvy i ve věci
řešení veškerých závazku a sporu z ní vyplývajících, nebo vzniklých při plnění dle této
smlouvy, právním řádem Ceské republiky.
9.5. Smluvní strany výslovně prohlašují, že věcně příslušným pro rozhodování o závazcích a
právních vztazích vzniklých na základě této smlouvy bude při řešení sporu vzniklých
v souvislosti s touto smlouvou soud místně příslušný dle sídla kupujícího.
9.6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, a že byla ujednána po vzájemném
projednání podle jejich svobodné yule, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za
nápadně nevýhodných podmínek.
9.7.

Nedílnou součást a přílohu této smlouvy tvoří následující přílohy:
.
.

.

9.8.

Příloha č. L Technická specifikace zakázky v Čj (~přz1oha P4 zadávací dokumentace)
Příloha č. 2 Nabídka uchazeče v rámci výběrového řízení vypsaného kupujícím pro účely
uzavření této smlouvy
Příloha č. 3 Zadávací dokumentace k předmětné zakázce pro účely uzavření této smlouvy
-

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
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„VŘ 43: Nákup softwarového systému pro dopravní plánování“
Příloha č. 2
KRYCÍ LIST NABÍDKY
Zadavatel
název
sídlo
J
zastoupený
kontaktní osoba
telefon
fax
e-mail

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 2657/33a, 636 00 Brno
44994575
prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D., MBA ředitelem
Mgr. Ing. Petr Polanský
548 423 725
548423712
petr.polansky®cdv.cz
-

Uchazeč
obchodní jméno
sídlo

zápis v obch.
rejstříku
statutární orgán
osoba zmocněná
telefon
fax
e-mail
Celková v ‘še nabídkové cen bez DPH
Cena celkem bez DPH:
Sazba a částka DPH
Cena celkem včetně DPH

Výše nabídkové ceny bez DPH lx licenci k soflwarovému balíčku pro dopravní plánování a
mikrosimulaci dopravy
Cena celkem bez DPH:

Sazba a částka DPH

Sazba a částka DPH

e nabídkové ceny bez DPH za pokročilý kurz zaměřeny na modelování dopravní poptávky,
modelování veřejné dopravy a skriptovací jazyk aplikovaný v nabízeném software
Cena celkem bez DPH:

Sazba a částka DPH

Sazba a částka DPH

Výše nabídkové ceny bez DPH za kurz zaměřený na mikroskopickou a mezoskopickou simulaci
dopravního proudu
Cena celkem bez DPH:

Sazba a částka DPH

.1

(DY

PLUS

DOPPAVNÍ V.V CENTRUM

_
__________

Cena celkem včetně DPH

-

EVROPSKÁ UNIE
INVESTICE OOVAŠI BUDOUCNOSTI

OP

H

Výzkum • vývoj
pie Inovec.

„VŘ 43: Nákup softwarového systému pro dopravní plánování“
Níže uvedeným podpisem (y) stvrzujeme, že podáváme tuto nabídku v souladu se zadávací
dokumentací. V okamžiku podání této nabídky máme vyjasněná veškerá sporná ustanovení a
případné technické nejasnosti. Celková nabídková cena zahrnuje všechny náklady spojené
s kompletní a úspěšnou realizací veřejné zakázky.
datum
Jméno, přzjmení a podpis
místo
otisk razítka

.2.
.
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„vk 43: Nákup softwarového systému pro dopravní plánování“
Příloha Č. 3
Seznam subdodavatelu
Seznam subdodavatelu, sjejicbž pomocí dodavatel předpokládá realizaci
VZ, dle ~ 44 odst. 6 zákona č. 137 2006 Sb. v platném znění
Část plnění VZ, kterou
hodlá uchazeč zadat
subdodavateli
J.

Název dodavatele
Sídlo/místo podnikání
Tel/fax.
E-mail
IC/DIC

2.

Název dodavatele
Sídlo/místo podnikáni
Tel/fax.
E-mail
IC/DIC

3.

Název dodavatele
Sídlo/místo podnikání
Tel/fax
E-mail
IC/DIČ

4.

Název dodavatele
Sídlo/místo podnikání
Tel/fax
E-mail

% podíl na plnění VZ
a cenová speci~kace
v Kč

‚C/D‚C
5.

Název dodavatele
Sídlo/místo podnikáni
Tel/fax
E-mail

‚C/D‚C
6~

Název dodavatele
Sídlo/místo podnikání
Tel/fax
E-mail
IC/DIC

.
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„vŘ 43: Nákup softwarového systému pro dopravní plánování“
Příloha č. 4
Technická specifikace software pro dopravní plánování
Jedna licence k softwarovému balíčku pro dopravní plánování a mikrosimulaci dopravy
s komponentami umožňujícími:
1.

Prognózu dopravy prostřednictvím
Klasického „čtyřstupňového“ modelu dopravní poptávky, vč.
Podpory pro modely diskrétního rozhodování
Iterativní hledání rovnovážného stavu modelu (zpětná vazba na rozdělení
premisťovacích vztahů a dělbu přepravní práce)
Simultánní volba dopravního prostředku a cíle cesty
Modelovaní dopravy založené na analýze aktivit obyvatel
Mezoskopické modelování dopravy využívající dynamického přiřazování dopravy na síť
lntegrovana mikrosimulace pohybu vozidel lAD a veřejné dopravy, cyklistů a chodců,
konkrétněji
Analýza kapacity signalizovaných průsečných a okružních křižovatek
Analýza dopravního proudu v místech s dočasně omezeným provozem
Simulace pohybu vozidel při hledání místa pro parkování a parkovacích manévrech
Modelování interakcí mezi chodci, cyklisty a motorovými vozidly na komunikacích se
smíšeným provozem
Plánování a řízení městské hromadné dopravy, konkrétněji
Analýza dostupnosti
Analýza kvality dopravní obsluhy
Citlivostní analýza
Porovnání ruzných struktur jízdného (kilometrické, centrické zóny, maticové zóny)
-

-

2.
3.

-

-

-

-

4.

-

-

-

-

Nabízený softwarový balíček musí dále umožnit:
.
.
.
.
.
.
.

Modelování rozsáhlých sítí (6000 a více zón, 60000 a více uzlů a 150 000 a více hran)
Odhad matic přepravních vztahů z empirických dat o dopravní poptávce
Grafické zobrazení struktury modelu (vstupní/výstupní data a modelované procesy)
Integraci s ArcGIS
Integraci s modely využití území, konkrétněji s UrbanSim
Budoucí modulární rozšíření na model prognózy nákladní dopravy
Serverový licenční klíč

.
.
.
Pl 115
DOPRAVNI VAV CENTRUM

EVROPSKÁ FOND
EVROPSKÝ
UNIE PRO REGIONÁLNÍ ~ozvoi
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

OP Výzkum a vývoj
pro Inovace

„VŘ 43:

Nákup soltwarového systému pro dopravní plánování“

Celková cena musí zahrnovat:
.
.

.

Min. 5 let volného přístupu k aktualizaci a upgrade pořízené licence
Pokročilý kurz zaměřený na modelování dopravní poptávky, modelování veřejné dopravy a
skriptovací jazyk aplikovaný v nabízeném software
Kurz zaměřený na mikroskopickou a mezoskopickou simulaci dopravního proudu
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„VŘ 43: Nákup softwarového systému pro dopravní plánování“
Příloha č. 5— Specification of transport planning software
One license to the software package for transportation planning and traffic microsimulations with
components enabling:
1) Personal travel forecasting by means of
Four-step modeling, incl.
support for discrete choice modeling
iterative feedback for model equilibrium (trip distribution, mode choice)
combined mode and destination choice
Activity-based modeling
2) Mesoscopic traffic modeling using dynamic equilibrium traffic assignment
3) Integrated microsimulation of automobile, transit, bicycle and pedestrian flows, particularly
Analysis of capacity at signalized intersections and roundabouts
Analysis of traffic flow in construction areas
Modeling of parking search and parking maneuvers
Modeling of interactions among pedestrians, cyclists and motor vehicles in shared urban
space
4) Public transport planning and management, particularly
Analysis of accessibility
Analysis of service quality
Sensitivity analysis
Comparison of various pricing structures (kilometric, concentric “ring“ zones, matrix
zones)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Moreover, the software package must enable:
.

.

.
.
.

.
.

Modeling of large networks (6000 and more zones, 60000 and more nodes and 150 000 and
more links)
Estimation of trip matrices from observed transport demand data
Graphical view of transportation model structure (input/output data and processes)
Integration with ArcGlS
Integration with land use models, particularly with UrbanSim
Future modular extension to fright forecasting model
Server license key

The total price must include:
.
.

.

At least 5 years of free access to updates and upgrade of the purchased version
Advanced training course focused on travel demand, public transport modeling and scripting
language applied in the software
Training course focused on microsimulation of traffic flow and mesoscopic traffic modeling
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