Identifikace zadavatele
Úřední název zadavatele: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Sídlo/místo podnikání: Líšeňská 2657/33a, Brno -Líšeň 63600, CZ
IČ: 44994575
Spisová značka zadavatele:
Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele: Mgr. Ing. Petr Polanský
Kontaktní osoba: Mgr. Ing. Petr Polanský
Specifikace VZ
Název VZ: VR 60F: Vzdělávací semináře – Ochrana, oceňování a správa duševního vlastnictví
Druh zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh VZ: Služby
ID zakázky: T004/13V/00025413
Dne: 12.08.2013 11:27:55

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním
řízení

v souladu s § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“)

Zadavatel Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Vás vyzývá k předložení nabídky k zjednodušenému podlimitnímu řízení s názvem:
VR 60F: Vzdělávací semináře – Ochrana, oceňování a správa duševního vlastnictví
1. Identifikace veřejné zakázky
Id veřejné zakázky přidělené systémem e-tržiště: T004/13V/00025413
Název veřejné zakázky: VR 60F: Vzdělávací semináře – Ochrana, oceňování a správa duševního vlastnictví
Stručný popis zakázky: Předmětem tohoto výběrového řízení je výběr dodavatele Vzdělávacích seminářů – Ochrana, oceňování a správa
duševního vlastnictví. Tyto semináře budou realizovány v rámci projektu POPULARIZACE - Popularizace výsledků dopravního
výzkumu (CZ.1.07/2.3.00/35.0030).
Typ veřejné zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky: Služby
Výsledkem zadávacího řízení je: Jednorázová smlouva
Tato veřejná zakázka je zadávána v zadávacím řízení: Zjednodušené podlimitní řízení

2. Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je Předmětem tohoto výběrového řízení je výběr dodavatele Vzdělávacích seminářů – Ochrana, oceňování a
správa duševního vlastnictví. Tyto semináře budou realizovány v rámci projektu POPULARIZACE - Popularizace výsledků dopravního
výzkumu (CZ.1.07/2.3.00/35.0030).

Název
položky

1

Měrná jednotka (MJ)

Množství

Popis

Ochrana,
oceňování a
správa
duševního
vlastnictví

skupina/kurz

2.00

Bližší specifikace jsou
uvedeny v příloze č. 1 specifikace.

3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 200 000,00 Kč bez DPH
4. Doba a místo plnění veřejné zakázky
Doba plnění je od: 02.09.2013 do: 31.03.2014
Místem plnění je: Místem plnění zakázky jsou školící prostory zadavatele - Brno, Líšeňská 33a.
Základní popis plnění: Předmětem tohoto výběrového řízení je výběr dodavatele Vzdělávacích seminářů – Ochrana, oceňování a správa
duševního vlastnictví. Tyto semináře budou realizovány v rámci projektu POPULARIZACE - Popularizace výsledků dopravního
výzkumu (CZ.1.07/2.3.00/35.0030).
5. Požadavky na prokázání kvalifikace
Dodavatel je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svoji kvalifikaci. Kvalifikaci splní dodavatel, který:
- prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 ZVZ
- prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 ZVZ
- prokáže technické kvalifikační předpoklady dle § 56 ZVZ
Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva podle § 82 ZVZ, 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 ZVZ.
Předloží-li uchazeč veřejnému zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, který není k poslednímu dni, ke kterému má být
prokázání splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů, nahrazuje tento výpis prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů
podle § 53 odst. 1 a profesních kvalifikačních předpokladů v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních
předpokladů pokrývají požadavky veřejného zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné
zakázky.
Předloží-li uchazeč veřejnému zadavateli certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti podle
§ 139 ZVZ, nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace za předpokladu, že údaje v
certifikátu uvedené jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace.

Ustanovení §

2

Podmínky/předpoklady

Způsob prokázání

Další popis

§ 53 odst. 1 písm. a)

3

Základní kvalifikační
předpoklady dle § 53 odst.
1 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 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
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.

Splnění 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. 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.

§ 53 odst. 1 písm. b)

§ 53 odst. 1 písm. c)
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Dodavatel 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
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.
Dodavatel v posledních
třech letech nenaplnil
skutkovou podstatu
jednání nekalé soutěže
formou podplácení podle
zvláštního právního
předpisu.

Splnění 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. 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.

Splnění 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. 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.
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§ 53 odst. 1 písm. d)

Vůči majetku dodavatele
neprobíhá nebo v
posledních třech 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.

§ 53 odst. 1 písm. e)

Dodavatel není v
likvidaci.

Splnění 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. 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.
Splnění 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. 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.

§ 53 odst. 1 písm. f)

§ 53 odst. 1 písm. g)

6

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

Splnění 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. 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.
Dodavatel nemá
Splnění kvalifikačních
nedoplatek na pojistném a předpokladů se dle § 62
na penále na veřejné
odst. 3 zákona prokazuje
zdravotní pojištění, a to
ve zjednodušeném
jak v České republice, tak podlimitním řízení
v zemi sídla, místa
předložením čestného
podnikání či bydliště
prohlášení, z jehož obsahu
dodavatele.
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.
Nesplnění této povinnosti
se považuje za
neposkytnutí součinnosti k
uzavření smlouvy ve
smyslu ustanovení § 82
odst. 4 zákona.

§ 53 odst. 1 písm. h)

§ 53 odst. 1 písm. i)
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Dodavatel 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.

Splnění 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. 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.
Dodavatel nebyl v
Splnění kvalifikačních
posledních 3 letech
předpokladů se dle § 62
pravomocně disciplinárně odst. 3 zákona prokazuje
potrestán či mu nebylo
ve zjednodušeném
pravomocně uloženo
podlimitním řízení
kárné opatření podle
předložením čestného
zvláštních právních
prohlášení, z jehož obsahu
předpisů, je-li podle § 54 bude zřejmé, že dodavatel
písm. d) požadováno
kvalifikační předpoklady
prokázání odborné
požadované zadavatelem
způsobilosti podle
splňuje. Uchazeč, se
zvláštních právních
kterým má být uzavřena
předpisů; pokud dodavatel smlouva podle § 82, je
vykonává tuto činnost
povinen před jejím
prostřednictvím
uzavřením předložit
odpovědného zástupce
zadavateli originály nebo
nebo jiné osoby
úředně ověřené kopie
odpovídající za činnost
dokladů prokazujících
dodavatele, vztahuje se
splnění kvalifikace.
tento předpoklad na tyto Nesplnění této povinnosti
osoby.
se považuje za
neposkytnutí součinnosti k
uzavření smlouvy ve
smyslu ustanovení § 82
odst. 4 zákona.

§ 53 odst. 1 písm. j)

§ 53 odst. 1 písm. k)

Ustanovení §

8

Dodavatel není veden v
Splnění kvalifikačních
rejstříku osob se zákazem předpokladů se dle § 62
plnění veřejných zakázek. odst. 3 zákona prokazuje
ve zjednodušeném
podlimitním řízení
předložením čestného
prohlášení, 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.
Nesplnění této povinnosti
se považuje za
neposkytnutí součinnosti k
uzavření smlouvy ve
smyslu ustanovení § 82
odst. 4 zákona.
Dodavatel, kterému
Splnění kvalifikačních
nebyla v posledních 3
předpokladů se dle § 62
letech pravomocně
odst. 3 zákona prokazuje
uložena pokuta za
ve zjednodušeném
umožnění výkonu
podlimitním řízení
nelegální práce podle
předložením čestného
zvláštního právního
prohlášení, z jehož obsahu
předpisu.
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.
Nesplnění této povinnosti
se považuje za
neposkytnutí součinnosti k
uzavření smlouvy ve
smyslu ustanovení § 82
odst. 4 zákona.
Podmínky/předpoklady
Způsob prokázání

Další popis

§ 54 písm. a)

9

Výpis z obchodního
rejstříku, pokud je v něm
zapsán, či výpis z jiné
obdobné evidence, pokud
je v ní zapsán.

Splnění 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 prohlášení 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.
V souladu s pravidly pro
výběr dodavatelů je také
pro splnění profesních
kvalifikačních
předpokladů možné
předložit prosté kopie
dokladu, který není starší
3 měsíců k dni podání
nabídky.

§ 54 písm. b)

Název
Seznam významných
služeb realizovaných
dodavatelem
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Doklad o oprávnění k
podnikání podle
zvláštních právních
předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu
veřejné zakázky.

Rozsah požadovaných
informací a dokladů
Dodavatel předloží
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.

Splnění 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 prohlášení 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.
V souladu s pravidly pro
výběr dodavatelů je také
pro splnění profesních
kvalifikačních
předpokladů možné
předložit prosté kopie
dokladu, který není starší
3 měsíců k dni podání
nabídky.
Způsob prokázání

Minimální úroveň

Dodavatel prokáže splnění
tohoto kvalifikačního
předpokladu předložením
seznamu ve formě
čestného prohlášení
včetně příslušných příloh,
z nichž bude patrné
splnění níže vymezené
úrovně kvalifikačního
předpokladu.

Dodavatel splňuje tento
kvalifikační předpoklad,
pokud v posledních 3
letech realizoval alespoň 2
významné služby v
obdobného charakteru
(školení Ochrana,
oceňování a správa
duševního vlastnictví) a
rozsahu.
Dodávkou obdobného
charakteru a rozsahu se
rozumí realizace školení Ochrana, oceňování a
správa duševního
vlastnictví v objemu min.
100 000,-Kč bez DPH.

Osvědčení o vzdělání a
odborné kvalifikaci.

Osvědčení o vzdělání a
odborné kvalifikaci
dodavatele.

Součástí nabídky bude
Ukončené magisterské
jmenovitě specifikace
studium v oboru právo.
lektora/lektorského týmu
– včetně prokázání splnění
požadavků na vzdělání:
magisterské vzdělání v
oboru právo (uchazeč v
nabídce předloží kopii VŠ
diplomu)

Uchazeč prokáže splnění technických předpokladů předložením čestného prohlášení.
Uchazeč prokáže splnění technických předpokladů předložením čestného prohlášení s výjimkou těch předpokladů, u kterých je
požadováno předložení vzorků.
6. Zadávací lhůta
Zadávací lhůta tj. doba, po kterou jsou dodavatelé svými nabídkami vázáni, začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek.
Zadavatel stanovuje, že lhůta skončí dne 12.11.2013
7. Platební a obchodní podmínky
Návrh smlouvy je součástí zadávací dokumentace
Návrh smlouvy je součástí zadávací dokumentace. Uchazeč v nabídce doloží doplněný návrh smlouvy, který musí být v souladu s
podmínkami veřejné zakázky, zadávací dokumentace a jím doloženou nabídkou. V návrhu smlouvy doplní především nabídkovou cenu
a další údaje a podmínky, které reagují na podmínky zadávací dokumentace. Návrh smlouvy je přílohou výzvy k podání nabídky.
Určení zákona, podle kterého se bude právní vztah řídit
8. Doba a způsob podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek končí dne 28.08.2013 13:00:00
Dodavatel podá nabídku elektronicky prostřednictvím eTržistě.
Jazyk, ve kterém bude nabídka podána: český
9. Hodnocení nabídek
Základním hodnotícím kritériem je: Nejnižší nabídková cena
Informace o ceně vkládá uchazeč bez DPH
Nabídky se stejným hodnocením budou seřazeny následujícím způsobem: Losem
Losování bude probíhat v souladu se zásadami uvedenými v § 6. Účastnit se losování mají právo zájemci, kterých se losování týká. O
termínu losování je zadavatel písemně vyrozumí nejméně 5 dnů před losováním prostřednictvím e-tržiště.
Jako metoda hodnocení nabídek byla zvolena: Automatická metoda hodnocení
V případě, že dodavatel zaměstnává více než 25 zaměstnanců, z nichž je více než 50 % zaměstnanců osobami se zdravotním postižením
(ve smyslu § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů), je pro hodnocení nabídek rozhodná výše
nabídkové ceny tohoto dodavatele snížená o 15 %. Uvedené snížení nabídkové ceny pro účely hodnocení nemá vliv na výši nabídkové
ceny uvedenou v nabídce.
Další požadavky na členění nabídek: nabídka musí být v souladu s požadavkem Příručky pro příjemce OP VK opatřena elektronickým
podpisem uchazeče nebo osoby oprávněné jednat jménem nebo za uchazeče nebo k nabídce bude přiloženo nebo v nabídce uvedeno
prohlášení podepsané uchazečem nebo osobou oprávněnou jednat za nebo jménem uchazeče s uvedením výslovného souhlasu s obsahem
nabídky
Přehled hodnotících kritérií

Název kritéria
Nabídková cena
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Váha kritéria
100,00

Typ kritéria
Minimalizační kritérium

Číselně vyjádřitelné
kritérium
Ano

Další informace ke kritériím
10. Další informace
Doklady požadované v souladu s § 68 odst. 3 zákona
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
Zadavatel přiložil ke specifikaci zakázky následující přílohy:
Všechny přílohy je kromě detailů jednotlivých oddílů specifikace možné nalézt v sekci Dokumenty a přílohy
Další informace:
Pravidla eAukce a další informace technické povahy včetně kódování a šifrování jsou k dispozici v provozním řádu eTržiště.
Certifikát veřejného klíče je k dipozici ke stažení ve specifikaci veřejné zakázky, konkrétně v oddílu požadavky na zpracování členění
nabídky.
Veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem v průběhu zadávacího řízení probíhá elektronicky prostřednictvím e-tržiště.
Další informace týkající se veřejné zakázky jsou k dispozici v její elektronické verzi.
V případě nejasností zadávacích podmínek ve výzvě k podání nabídky mohou klást uchazeči dotazy. Dotaz musí být zadavateli doručen
nejpozději 5 pracovní dny před lhůtou pro podání nabídek. Zadavatel je povinen odpovědět na dotaz ve lhůtě 3 pracovních dnů od
doručení dotazu a zaslat text dotazu spolu s odpovědí všem uchazečům, kterým byla odeslána výzva. Text dotazu (bez identifikace
tazatele) spolu s odpovědí uveřejní zadavatel v e-tržišti, pokud byla výzva uveřejněna.
Autor dokumentu:
Mgr. Ing. Petr Polanský
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