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Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
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1.

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:
Doc. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D., MBA – ředitel
Kontaktní osoba zadavatele:
Mgr. Ing. Petr Polanský, tel.: 548 423 725, email: petr.polansky@cdv.cz
2.

PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZAKÁZKY

Předmětem plnění zakázky je poskytnutí služby výkonu činnosti Autorizovaného inspektora pro vydání certifikátu
podle § 117 stavebního zákona a § 10 vyhl. č. 526/2006 Sb. pro stavbu Dopravního VaV centra.
Tato zakázka k projektu Dopravní VaV centrum bude spolufinancována z OP VaVpI.
Uvedený předmět plnění a jeho předpokládaná cena je nejvýše přípustná, nebude dále zvyšována a obsahuje veškeré
náklady nutné ke kompletnímu a řádnému zajištění služeb zhotovitelem a to i ty, které mohl na základě svých odborných
znalostí zhotovitel předpokládat.
3.

PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA ZAKÁZKY

Předpokládaná hodnota zakázky 50 000,- Kč bez DPH.

4.
4.1.

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ ZAKÁZKY

Předpokládaný termín zahájení plnění
Termín předpokládaného zahájení plnění zakázky je 10. 3. 2010. Předložení příslušného certifikátu objednateli je
však požadováno nejpozději do 31. 5. 2010 dopoledne ve shodě s podmínkami výzvy OP VaVpI.
Celkové ukončení plnění nejpozději: 31. 5. 2010.

4.2.

Místo plnění zakázky
Místem plnění zakázky je Brno.
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5.

KVALIFIKACE DODAVATELŮ

5.1. Prokázání kvalifikačních a profesních předpokladů
Uchazeči předloží kopii platného Osvědčení o jmenování autorizovaným inspektorem vydaným Ministerstvem pro místní
rozvoj.
5.2. Základní kvalifikační předpoklady
Uchazečem může být pouze:
a) dodavatel, který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch zločinného spolčení, trestný čin
účasti na zločinném spolčení, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, 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; tento základní kvalifikační
předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či
bydliště,
b) dodavatel, 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;
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 nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,
d) vůči jehož majetku neprobíhá 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 nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa
podnikání či bydliště dodavatele,
f) 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,
g) 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.
h) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné
opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle
zvláštních právních předpisů.
5.3. Splnění základních kvalifikačních předpokladů
Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů podle předchozího odstavce 5.2. předložením
čestného prohlášení o splnění těchto předpokladů.
5.4. Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady
K prokázání splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů požaduje zadavatel předložit tyto doklady:
a)

kopii pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění dodavatele pro případ profesní odpovědnosti AI za škodu.
Zadavatel stanovil, že ke splnění zadávacích podmínek je nutné, aby částka předmětného pojištění činila min. 300
tis. Kč. Uchazeč prokáže tento kvalifikační předpoklad předložením kopie pojistné smlouvy. Pojistná smlouva musí
být platná po celou dobu plnění zakázky nebo bude dodavatel ve smlouvě garantovat její prolongaci po celou dobu
řešení zakázky.

5.5. Forma předložení
Veškeré zadavatelem požadované doklady, osvědčení a čestné prohlášení musí být doloženy v elektronické kopii (sken).
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6.

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

Součástí nabídky uchazeče bude návrh smlouvy o dílo ve formátu DOC.
Návrh smlouvy musí po obsahové stránce odpovídat údajům uvedeným v této zadávací dokumentaci a obsahu nabídky
uchazeče.
7.

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Zadavatel stanovuje dále uvedené obchodní podmínky pro plnění zakázky:
7.1. Platební podmínky
 Zadavatel nebude poskytovat zálohy.
 Fakturace díla bude uskutečněna na základě jedné faktury vystavené po předání díla. Faktura bude splňovat
náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných právních předpisů, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o
dani z přidané hodnoty a bude v nich uveden název akce: „Služby AI“ a číslo smlouvy objednatele: SML/1798/2010.
 Faktura je splatná ve lhůtě 14 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli za předpokladu, že bude vystavena
v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat všechny uvedené náležitosti, týkající se vystavené faktury.
Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované náležitosti,
je objednatel oprávněn fakturu zhotoviteli díla vrátit; vrácením pozbývá faktura splatnosti.
 Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, kdy byla odepsána z účtu
zadavatele a poukázána ve prospěch účtu zhotovitele.
8.

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ A ČLENĚNÍ NABÍDKY

8.1. Pokyny pro zpracování nabídky a členění nabídky
- dodavatel může podat pouze jednu nabídku.
- nabídka bude předložena mailem na adresu: petr.polansky@cdv.cz
- nabídka bude obsahovat:
1x text smlouvy ve formátu DOC,
1x scan čestného prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů dle článku 5.2,
1x scan verze Osvědčení o jmenování autorizovaným inspektorem vydaným Ministerstvem pro místní rozvoj,
1x scan pojištění dle článku 5.4.
- nabídka bude předložena v českém jazyce.
- variantní nabídky nejsou přípustné.
8.2. Subdodavatelé
Subdodavatelé nejsou přípustní.
9.

POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

9.1. Nabídková cena
Uchazeči stanoví celkovou nabídkovou cenu v souladu se zadávací dokumentací, a to absolutní částkou za celé plnění
zakázky v českých korunách. Nabídková cena bude uvedena v návrhu smlouvy o dílo.
Nabídková cena je stanovena jako nejvýše přípustná a to v členění:




celková nabídková cena bez DPH
výše DPH 20 %
celková nabídková cena včetně DPH
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