CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU, V. V. I.

Zadávací dokumentace
VR 83A: Nákup a servis multifunkčních zařízení
pro Dopravní VaV centrum
PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NA DODÁVKY ZADANÉ V OTEVŘENÉM
NADLIMITNÍM ŘÍZENÍ
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Zadávací dokumentace
pro zpracování nabídky k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách,
v platném znění (dále jen „zákon“) a v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů v rámci Operačního
programu Výzkum a vývoj pro inovace pro období 2007 - 2013
Název veřejné zakázky:
centrum

VR 83A: Nákup a servis multifunkčních zařízení pro Dopravní VaV

Název zadavatele:
sídlo:
zastoupená:
IČ:

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 2657/33a, 636 00 Brno - Líšeň
prof. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D., MBA
44994575

Zadavatel se nechává v souladu s § 151 zákona zastupovat společností OTIDEA a.s., IČ: 27 14 24 42, se
sídlem Václavské náměstí 11, 110 00 Praha 1.
Kontaktní osoba:

Mgr. Kateřina Koláčková

Telefon:

+420 295 565 127

Email:

zakazky@otidea.cz

Uchazeči jsou povinni veškerou korespondenci a komunikaci uskutečňovat prostřednictvím
společnosti OTIDEA a. s.

1

Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky

1.1.

Klasifikace předmětu plnění veřejné zakázky dle CPV
Klasifikace předmětu plnění veřejné zakázky odpovídá položce:
CPV 42962000-7 Tiskařské a grafické zařízení
CPV 30120000-6 Zařízení pro fotokopírování a ofsetové tiskařské zařízení
CPV 30232110-8 Laserové tiskárny
CPV 50310000-1 Opravy a údržba kancelářských strojů
CPV 51620000-4 Instalace a montáž kancelářských strojů
CPV 30125000-1 Části a příslušenství fotokopírovacích strojů
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Popis předmětu plnění veřejné zakázky
Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení nových multifunkčních zařízení, což je integrální
součástí procesu obnovy IT infrastruktury využívané zaměstnanci Dopravního VaV centra. Zařízení
budou sloužit pro zabezpečení tisků, kopírování a skenování.
Podrobnější vymezení je v příloze č. 1 - Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky).

1.2.

Doba a místo plnění veřejné zakázky
Předpokládané zahájení:

Ihned po podpisu smlouvy

Předpokládané ukončení:

max. 30 kalendářních od podpisu smlouvy
poskytování servisní podpory 36 měsíců od uvedení zařízení
do provozu.

Místo plnění veřejné zakázky: Líšeňská 2657/33a, 636 00 Brno - Líšeň
Prohlídka místa plnění veřejné zakázky vzhledem k charakteru zakázky není nutná a nebude
realizována.

1.3.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Předpokládaná hodnota celkem: 4 800 000,- Kč bez DPH
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je hodnotou maximální a nepřekročitelnou.
Zadavatel nedisponuje většími finančními prostředky pro dané plnění. V případě, že
předpokládaná hodnota veřejné zakázky bude v nabídce uchazeče překročena, bude uchazeč
ze zadávacího řízení vyloučen z důvodu nesplnění zadávacích podmínek.

1.4.

Dodatečné informace k zadávací dokumentaci
Dodavatel je oprávněn požadovat dodatečné informace k jakékoliv části zadávacích
podmínek (tj. včetně jejich příloh) dle ust. § 49 zákona.


Žádost o dodatečné informace (dotazy) k zadávacím podmínkám je dodavatel povinen
doručit v písemné podobě na adresu kontaktní osoby zadavatele, kterou je Mgr. Kateřina
Koláčková, OTIDEA a.s., IČ: 27142442, Václavské náměstí 11, 110 00 Praha 1, e-mail:
zakazky@otidea.cz .

Zadavatel dále stanovuje, že pro právní jistotu zadávacího řízení musí být veškerá
komunikace se zadavatelem realizována pouze písemnou formou. Písemnosti lze zadavateli
doručit osobně, kurýrní službou, prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu
OTIDEA a.s., IČ: 27142442, Václavské náměstí 11, 110 00 Praha 1, nebo elektronicky - tzn.
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emailem na adresu zakazky@otidea.cz, přičemž v předmětu emailové zprávy bude uvedeno
„83A – Nákup a servis multifunkčních zařízení pro Dopravní VaV centrum“.

2.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

2.1

Nabídky se podávají písemně a v řádně uzavřené obálce opatřené na uzavřeních označením
obchodní firmy/názvu a razítkem či podpisem statutárního orgánu uchazeče nebo osoby
oprávněné zastupovat uchazeče. Obálka musí být zřetelně označena názvem veřejné zakázky
„Neotevírat - VZ: 83 A – Nákup a servis multifunkčních zařízení pro Dopravní VaV centrum“.
Na obálce musí být uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení podle § 71 odst. 6
zákona.

2.2

Nabídky se podávají nejpozději do 8. 7. 2014 do 13:00 hod na adresu zadavatele tj. Centrum
dopravního výzkumu, v. v. i., Líšeňská 2657/33a, 636 00 Brno - Líšeň (na recepci)
v pracovních dnech od 8:00 do 17:00 hodin. V poslední den lhůty do 11:00 hod. Nabídky lze
doručit zadavateli na výše uvedenou adresu buď osobně, nebo kurýrní službou anebo
prostřednictvím držitele poštovní licence podle zvláštního právního předpisu. Jiné doručení
není považováno za řádné podání nabídky.

2.3

V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje uchazeče, zejména: obchodní firma, sídlo,
identifikační číslo, osoba oprávněná jednat jménem uchazeče, příp. osoba oprávněná
zastupovat uchazeče, kontaktní adresa pro písemný styk mezi uchazečem a zadavatelem.

2.4

Nabídka musí být zpracována v českém jazyce, přičemž dokumenty vyhotovené v jiném
jazyce musí být opatřeny úředním překladem do jazyka českého s tím, že toto pravidlo se
neuplatní v případě dokladů ve slovenském jazyce, a dále musí obsahovat návrh smlouvy,
který tvoří přílohu č. 4 této dokumentace podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či
za uchazeče.

2.5

Veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis uchazeče, musejí být podepsány
osobou oprávněnou jménem nebo za uchazeče jednat; v případě podpisu jinou osobou musí
být originál nebo úředně ověřená kopie jejího zmocnění doložen v nabídce.

2.6

Uchazeč předloží nabídku v jednom originálním písemném vyhotovení. Všechny listy nabídky
budou navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich
vyjmutím z nabídky. Všechny výtisky budou řádně čitelné, bez škrtů a přepisů.

2.7

Všechny stránky nabídky, resp. jednotlivých výtisků, budou očíslovány vzestupnou
kontinuální řadou.

2.8

Pokud podává nabídku více uchazečů společně (společná nabídka), uvedou v nabídce též
osobu, která bude zmocněna zastupovat tyto uchazeče při styku se zadavatelem v průběhu
zadávacího řízení.
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2.9

Uchazeč, společně s listinnou formou nabídky, předloží též v elektronické podobě na
uzavřeném CD/DVD scan celé nabídky (ve formátu PDF).

2.10

Nabídka musí být předložena v následující struktuře:
a)

úvodní strana
Název veřejné zakázky s označením veřejné zakázky, identifikační údaje zadavatele.

b)

obsah
Musí obsahovat všechny dále uvedené kapitoly nabídky dle požadovaného členění,
ke kterým budou přiřazena čísla příslušných listů, příp. stránek.

c)

krycí list nabídky
Na krycím listu budou uvedeny následující údaje: název veřejné zakázky, základní
identifikační údaje zadavatele a uchazeče (včetně osob zmocněných k dalším
jednáním), nabídková cena v členění podle zadávací dokumentace, datum a podpis
osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče. Viz Příloha č. 2 této zadávací
dokumentace

d)

doklady prokazující splnění kvalifikace ve struktuře uvedené v čl. 3 této zadávací
dokumentace

e)

čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku

f)

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 (dle ust. § 68, odst. 3, písm. a) zákona)

g)

má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná
jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro
podání nabídek (dle ust. § 68, odst. 3, písm. b) zákona)

h)

prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle
zvláštního právního předpisu (zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské
soutěže, v platném znění) v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou (dle ust. § 68,
odst. 3, písm. c) zákona)

i)

vyplněný návrh kupní smlouvy opatřený podpisem osoby oprávněné jednat jménem
či za uchazeče dle Přílohy č. 4 této zadávací dokumentace, uchazeč není oprávněn
měnit návrh smlouvy, který je součástí této zadávací dokumentace.

Zadavatel stanovuje zadávací lhůtu na 90 dnů ode dne skončení lhůty pro podání nabídek.
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3.

Kvalifikace dodavatelů

Kvalifikační předpoklady
Kvalifikovaným dle § 50 odst. 1 zákona pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který:
a) splní základní kvalifikační předpoklady podle § 53 zákona,
b) splní profesní kvalifikační předpoklady podle § 54 zákona,
c) předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku a
d) splní technické kvalifikační předpoklady podle § 56 zákona.
Prokázání splnění kvalifikace prostřednictvím subdodavatele
Pokud není dle § 51 odst. 4 zákona dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace
požadované zadavatelem dle § 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona v plném rozsahu, je oprávněn splnění
kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Subdodavatelem se
v souladu s ustanovením § 17 písm. i) zákona rozumí osoba, pomocí které má dodavatel plnit určitou
část veřejné zakázky nebo která má poskytnout dodavateli k plnění veřejné zakázky určité věci či
práva. V souladu s ustanovením § 1935 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů, plní-li dodavatel svůj závazek pomocí jiné osoby, tj. osoby subdodavatele, odpovídá tak,
jako by závazek plnil sám.
Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:
a) doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu dle § 53 odst. 1 písm. j) zákona
a profesního kvalifikačního předpokladu dle § 54 písm. a) zákona subdodavatelem,
b) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž 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 plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém
subdodavatel prokázal splnění kvalifikace dle § 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona.
Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace dle
§ 54 písm. a) zákona, tj. předložit výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné
obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.
Prokázání splnění kvalifikace v případě podání společné nabídky
V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem
podávají či hodlají podat společnou nabídku, je dle § 51 odst. 5 zákona každý z dodavatelů povinen
prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 50 odst. 1 písm. a) zákona a
profesního kvalifikačního předpokladu dle § 54 písm. a) zákona v plném rozsahu. Splnění kvalifikace
dle § 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona musí prokázat všichni dodavatelé společně. V případě
prokazování splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prostřednictvím subdodavatele se použije § 51
odst. 4 zákona obdobně.
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V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn dle § 51 odst. 5 zákona společně několika
dodavateli, jsou tito zadavateli dle § 51 odst. 6 zákona 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 touto veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění
veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky.
Seznam kvalifikovaných dodavatelů
V případě, že dodavatel předloží zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů dle § 125
a násl. zákona ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace, nahrazuje tento výpis ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů prokázání splnění:
a)

základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 nebo 2 zákona a

b)

profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 písm. a) až d) zákona v tom rozsahu, v jakém
doklady prokazující splnění těchto profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky
veřejného zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění
veřejné zakázky.

Systém certifikovaných dodavatelů
V případě, že dodavatel předloží zadavateli certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných
dodavatelů dle § 133 a násl. zákona, který obsahuje náležitosti stanovené v § 139 zákona, ve lhůtě
pro prokázání splnění kvalifikace a údaje v certifikátu jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro
prokázání splnění kvalifikace (§ 52 zákona), nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených
údajů prokázání splnění kvalifikace dodavatelem.
Pravost a stáří dokladů
Pokud není zákonem stanoveno jinak, předkládá dle § 57 odst. 1 zákona dodavatel kopie dokladů
prokazujících splnění kvalifikace. Zadavatel je oprávněn před uzavřením smlouvy požadovat
předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Uchazeč, se
kterým má být uzavřena smlouva dle § 82 zákona, je povinen před uzavřením smlouvy předložit
originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace, a to platné ke dni
podání nabídky.
Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku
nesmějí být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů dle § 57 odst. 2 zákona.
V případě, kdy zákon nebo zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení čestného
prohlášení dodavatele o splnění kvalifikace, musí takové prohlášení obsahovat zákonem a
zadavatelem požadované údaje o splnění kvalifikačních předpokladů a musí být současně
podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. Pokud za dodavatele jedná osoba
odlišná od osoby oprávněné jednat jménem dodavatele, musí být v nabídce předložena plná moc
v originále nebo v úředně ověřené kopii.
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Změny v kvalifikaci dodavatele
Pokud do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky přestane dodavatel splňovat kvalifikaci, je
dodavatel povinen nejpozději do 7 pracovních dnů tuto skutečnost veřejnému zadavateli písemně
oznámit. Dodavatel je povinen předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném
rozsahu do 10 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti veřejnému zadavateli. Veřejný zadavatel
může na žádost dodavatele tuto lhůtu prodloužit nebo může zmeškání lhůty prominout.
Povinnost podle předchozího odstavce se dle § 58 odst. 2 zákona vztahuje obdobně na uchazeče, se
kterým je v souladu s rozhodnutím zadavatele dle § 81 zákona možné uzavřít smlouvu, a to až do
doby uzavření smlouvy. V takovém případě musí uchazeč, s nímž zadavatel uzavírá smlouvu, předložit
potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu nejpozději při uzavření smlouvy.
Lhůta pro prokázání splnění kvalifikace
Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek.

3.1.

Základní kvalifikační předpoklady pro veřejnou zakázku

Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel:
a) 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 úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu,
úvěrového podvodu, včetně případů, 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 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 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 spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto
podmínku 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 zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad
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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,
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 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 konkurs zrušen
proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních
právních předpisů,
e) který není v likvidaci,
f)

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 to jak v
České 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
státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či
bydliště dodavatele,
j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a
k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu
nelegální práce podle zvláštního právního předpisu,
Uchazeč prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením:
a) výpisu z evidence Rejstříku trestů pro body 3.1 písm. a), b) této zadávací dokumentace.
Výpis z evidence Rejstříků trestů uchazeč doloží, jde-li o právnickou osobu, jak za právnickou
osobu, tak za statutární orgán nebo všechny členy statutárního orgánu. Podává-li nabídku
zahraniční právnická osoba prostřednictvím organizační složky, doloží uchazeč výpisy
z evidence Rejstříku trestů za vedoucího organizační složky, jakož i za statutární orgán nebo
všechny členy statutárního orgánu zahraniční osoby. Výpis z Rejstříku trestů nesmí být starší
90-ti kalendářních dnů ke dni podání nabídky.
b) potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestné prohlášení pro
bod 3.1 písm. f) této zadávací dokumentace, které nesmějí být starší 90 dnů ke dni podání
nabídky.
c) potvrzení příslušného orgánu České správy sociálního zabezpečení pro bod 3.1 písm. h) této
zadávací dokumentace, které nesmí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky.
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d) čestným prohlášením pro body 3.1 písm. c), d), e), g), j), k) této zadávací dokumentace,
čestné prohlášení - příloha č. 3 této zadávací dokumentace.

3.2 Profesní kvalifikační předpoklady
Profesní kvalifikační předpoklady prokáže dodavatel který:
a) předloží výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné
evidence, pokud je v ní zapsán. Výpis z obchodního rejstříku nesmí být starší 90 kalendářních
dnů ke dni podání nabídky.
b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím
předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění.
Doklady o oprávnění k podnikání musí prokazatelně pokrývat veškeré činnosti, které jsou
předmětem plnění veřejné zakázky.

3.3

Ekonomická a finanční způsobilost splnit veřejnou zakázku

Dodavatel v souladu s ust. § 50 odst. 1 písm. c) zákona předloží čestné prohlášení o své ekonomické a
finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku - příloha č. 6 této zadávací dokumentace. Čestné
prohlášení bude podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele a z jeho obsahu
musí vyplývat, že dodavatel splňuje požadavek zadavatele. Pokud za dodavatele jedná osoba odlišná
od osoby oprávněné jednat jménem dodavatele, musí být v nabídce předložena plná moc v originále
nebo v úředně ověřené kopii.

3.4

Technické kvalifikační předpoklady pro každou
3.4.1

V souladu s § 56 odst. 1, písm. a) zákona zadavatel požaduje, že uchazeč ve své nabídce
uvede seznam významných dodávek realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech s
uvedením jejich rozsahu a doby plnění. Přílohou tohoto seznamu musí být:
1. osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno
veřejnému zadavateli, nebo
2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému
zadavateli, nebo
3. smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně
možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její
straně
Osvědčení budou obsahovat zejména místo a dobu provedení veřejné zakázky, název
zadavatele a hodnotu veřejné zakázky a potvrzení o řádném provedení veřejné zakázky
vystavené zadavatelem.
Způsob prokázání splnění daného technického kvalifikačního předpokladu dle § 56 odst.
1 písm. a) zákona:
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Dodavatel prokáže splnění tohoto kvalifikačního předpokladu doložením seznamu ve
formě čestného prohlášení včetně příloh, z nichž bude patrné, že dodavatel v posledních
třech letech realizoval nejméně tři významné dodávky a servis multifunkčních zařízení
v souhrnné hodnotě min. 1,5 mil. Kč bez DPH.

3.5

Důsledek nesplnění kvalifikace
Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo nesplní povinnost
stanovenou v § 58 zákona, bude zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

4.

Způsob zpracování nabídkové ceny

4.1

Nabídková cena bude předložena jako cena nejvýše přípustná; bude členěna na celkovou
cenu bez DPH, sazbu a výši DPH a cenu s DPH. Nabídková cena bude uvedena v korunách
českých.

4.2

Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za komplexní plnění celé zakázky, do které podává
nabídku.

4.3

Nabídková cena bude uvedena v krycím listu nabídky, jehož vzor je přílohou č. 2 této zadávací
dokumentace.

4.4

Nabídkovou cenu je možné překročit pouze v souvislosti se změnou platných daňových
předpisů týkajících se DPH, přičemž hodnota nabídkové ceny bez DPH je nepřekročitelná.

5.

Platební podmínky

Platební podmínky jsou uvedeny v čl. V. návrhu kupní smlouvy, která je přílohou č. 4 zadávací
dokumentace.

6.

Hodnotící kritéria a způsob hodnocení nabídek

6.1

Základním kritériem hodnocení je nejnižší nabídková cena celkem zpracovaná v souladu
s bodem 4 zadávací dokumentace. Uchazeč je povinen uvést nabídkovou cenu na dvě
desetinná místa.

6.2

Hodnotící komise seřadí nabídky dle nejnižší nabídkové ceny celkem bez DPH, přičemž
vítěznou nabídkou bude nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

6.3

Uchazeč není oprávněn podmínit zadavatelem navrhované podmínky, které jsou předmětem
hodnocení, jinou podmínkou. Takovéto podmínění nebo nesplnění zadavatelem
předložených podmínek je důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče ze
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zadávacího řízení. Obdobně bude zadavatel postupovat v případě, že dojde k uvedení
hodnoty, která je předmětem hodnocení, v jiné veličině než zadavatel požaduje.

7.

Další požadavky

7.1

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si informace poskytnuté uchazečem u třetích osob a
uchazeč je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost.

7.2

Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.

7.3

Uchazeč je povinen ve své nabídce konkrétně specifikovat části veřejné zakázky, které má
v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům, a je povinen uvést identifikační údaje všech
těchto subdodavatelů.

7.4

Uchazeči sami ponesou veškeré své náklady spojené s účastí v tomto zadávacím řízení.
Jednotliví uchazeči jsou povinni zdržet se jakýchkoliv jednání, která by mohla narušit
transparentní a nediskriminační průběh zadávacího řízení, zejména pak jednání, v jejichž
důsledku by mohlo dojít k narušení soutěže mezi uchazeči v rámci zadání veřejné zakázky.

7.5

Zadavatel upozorňuje na skutečnost, že vybraný dodavatel bude osobou povinnou
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění.

7.6

Zadavatel upozorňuje na skutečnost, že vybraný dodavatel bude povinen poskytovat přístup
Řídícímu orgánu Operačního programu pro Výzkum a vývoj pro inovace (Ministerstvu
školství, mládeže a tělovýchovy České republiky) po stanovenou dobu k těm částem nabídek,
smluv a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
(např. jako obchodní tajemství, utajované skutečnosti), za předpokladu, že budou splněny
požadavky kladené právními předpisy (např. zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole
(kontrolním řádem), v platném znění).

8.

Obchodní podmínky

8.1

Návrh smlouvy musí být ze strany uchazeče podepsán osobou oprávněnou jednat

jménem či za uchazeče. Originál či úředně ověřená kopie zmocnění musí být
v takovém případě součástí návrhu smlouvy uchazeče.
8.3

Návrh kupní smlouvy je součástí této zadávací dokumentace v příloze č. 4.

8.4

Na všech určených místech (žluté podbarvení) uchazeč doplní návrh smlouvy o příslušné
údaje. Ostatní ustanovení návrhu smlouvy nesmí být ze strany uchazeče změněna či
doplněna.
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9.

Otevírání obálek s nabídkami

Otevírání obálek proběhne 8. 7. 2014 v 13:00 hod v sídle zadavatele: Centrum dopravního výzkumu,
v.v.i, Líšeňská 33a, 636 00 Brno. Otevírání obálek jsou oprávněni se účastnit všichni uchazeči, kteří
podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek, přičemž za každého z uchazečů je oprávněna se otevírání
obálek zúčastnit jedna osoba. Při otevírání obálek se tito uchazeči prokáží dokladem prokazujícím
oprávnění jednat jménem uchazeče, případně plnou mocí vystavenou osobou oprávněnou jednat
jménem uchazeče .
Přílohy:
1
2
3
4
5
6

Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)
Krycí list nabídky
Čestné prohlášení k základním kvalifikačním předpokladům
Návrh kupní smlouvy
Čestné prohlášení dle čl. 2, odst. 2.10. písm. h) zadávací dokumentace
Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti

V Brně dne 16. 5. 2014

…………………………………………………………………………...
prof. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D., MBA, ředitel
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Příloha č. 2 - Krycí list nabídky

Krycí list nabídky
Název veřejné zakázky:

VR 83A:Nákup a servis multifunkčních zařízení pro Dopravní VaV
centrum

Zadavatel:

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

Identifikační údaje uchazeče:
Obchodní firma/název:

...........................................................................................................

Sídlo

...........................................................................................................

IČ:

...........................................................................................................

Jednající/Zastoupená:

...........................................................................................................
Nabídková cena

Cena v Kč bez DPH
Celková
nabídková
cena:

Sazba DPH (%)

Výše DPH (v Kč)

Cena v Kč vč. DPH

.............................. .............................. ............................. .............................

Prohlášení o nabídkové ceně:
 nabídková cena je stanovena jako celková nabídková cena za kompletní splnění veřejné zakázky, a že
 nabídková cena je stanovena jako maximální a její překročení je nepřípustné, vyjma změny právních
předpisů upravujících DPH, a že
 nabídková cena obsahuje ocenění všech plnění prodávajícího nutných k řádnému splnění předmětné
veřejné zakázky, tj. zahrnuje ocenění veškerých činností, dodávek a souvisejících výkonů nutných k
naplnění účelu a cíle smlouvy - dodávky zboží - předmětné veřejné zakázky, t.j. i ocenění činností, dodávek
a souvisejících výkonů, které nejsou v nabídce výslovně uvedeny.
Čestné prohlášení o zpracování nabídky:
 uchazeč, osoba jemu blízká, ani žádný jeho zaměstnanec, ani subdodavatel uchazeče, osoba jemu blízká,
ani žádný jeho zaměstnanec se nepodílel na zpracování zadávací dokumentace shora uvedené veřejné
zakázky,
 uchazeč nezpracoval nabídku v součinnosti s jiným dodavatelem, který podal nabídku.

V ..................................................... dne .........................................

..................................................................................
razítko a podpis osoby oprávněné jednat jménem či za dodavatele
Údaje o případném zmocnění: ................................................................................. ............................
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Příloha č. 3 - Čestné prohlášení k základním kvalifikačním předpokladům

Čestné prohlášení
dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, (dále jen „zákon“)
Prohlašuji tímto čestně, že:
dle § 53 odst. 1 písm. c) zákona

- dodavatel v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou
podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle
zvláštního právního předpisu,

dle § 53 odst. 1 písm. d) zákona

- vůči mému 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 konkurs zrušen proto, že
majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená
správa podle zvláštních právních předpisů,

dle § 53 odst. 1 písm. e) zákona

- dodavatel není v likvidaci,

dle § 53 odst. 1 písm. f) zákona

- dodavatel nemá v evidenci spotřebních daní zachyceny
daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi
sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele

dle § 53 odst. 1 písm. g) zákona

- dodavatel nemá nedoplatek na pojistném a na penále na
veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak
v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

dle § 53 odst. 1 písm. j) zákona

- dodavatel není veden v rejstříku osob se zákazem plnění
veřejných zakázek a

dle § 53 odst. 1 písm. k) zákona

- dodavateli nebyla pravomocně uložena pokuta za
umožnění nelegální práce dle § 5 písm. e) bodu 3 zákona č.
435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

V …………………………… dne ……………………………
………………………………………………………
(Obchodní firma – osoba oprávněná jednat jménem či
za uchazeče - doplní uchazeč)

Stránka - 16 - z 18

Příloha č. 5 - Čestné prohlášení dle čl. 2, odst. 2.10., písm. h) zadávací dokumentace:

Čestné prohlášení
Uchazeč tímto čestně prohlašuje, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle z. č. 143/2001
Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v platném znění, v souvislosti se zakázkou s názvem: ,,VR 83A:
Nákup a servis multifunkčních zařízení pro Dopravní VaV centrum“.

V …………………………… dne ……………………………

………………………………………………………
(Obchodní firma – osoba oprávněná jednat jménem
či za uchazeče - doplní uchazeč)
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Příloha č. 6 - Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti

Čestné prohlášení
Uchazeč tímto čestně prohlašuje, že je ekonomicky a finančně způsobilý splnit veřejnou zakázku
s názvem: ,,VR 83A: Nákup a servis multifunkčních zařízení pro Dopravní VaV centrum“.

V …………………………… dne ……………………………

………………………………………………………
(Obchodní firma – osoba oprávněná jednat jménem
či za uchazeče - doplní uchazeč)

VZ: 83 A – Nákup a servis multifunkčních zařízení pro Dopravní VaV centrum“

