Zadávací dokumentace

Veřejná zakázka „Inženýrské a projektové služby pro Dopravní VaV centrum“
bude spolufinancována z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Sídlo: Líšeňská 2657/33a, 636 00 Brno - Líšeň
prostřednictvím osoby pověřené výkonem zadavatelských činností M-FINANCE, s.r.o.

vyhlašuje nadlimitní veřejnou zakázku na služby
zadanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách v platném znění ( dále jen „zákon“ )

„Inženýrské a projektové služby pro Dopravní VaV centrum“
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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

1.1. Základní údaje
Název zadavatele
Sídlo
IČ

:
:
:

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

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
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.

INFORMACE O POVĚŘENÉ OSOBĚ ZADAVATELEM PRO ZADÁNÍ TÉTO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

2.1. Základní údaje
Zadáním této veřejné zakázky byla zadavatelem pověřena společnost:
se sídlem
Kontaktní místo
IČ
DIČ
zastoupená
tel., fax,e-mail
kontaktní osoba
3.

:
:
:
:
:
:
:

M-FINANCE, s.r.o.
Želivec 244, 251 68 Kamenice
Prvního pluku 12a, 186 00 Praha 8 - Karlín
25682644
CZ25682644
Ing. Janem Chalupou, CSc., jednatelem společnosti
222 31 45 92, 222 31 00 22, info@m-finance.cz
Veronika Winklerová

PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí služby v rozsahu stanoveném v zadávací dokumentaci Dopravního VaV
centra:
P1: vypracování dokumentace pro stavební řízení + získání pravomocného stavebního povolení
P2: vypracování projektové dokumentace interiéru včetně prvků povinné publicity
P3: vypracování dokumentace pro provedení stavby a dokumentace pro zadání stavby dodavateli
P4: spolupráce při výběru dodavatele
P5: spolupráce při provádění stavby a výkonu autorského dozoru
P6: spolupráce po dokončení stavby a uvedení stavby do užívání
Tato veřejná 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 provedení díla zhotovitelem a to i ty, které mohl na základě svých odborných
znalostí zhotovitel předpokládat.
4.

PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 18 000 000,- Kč bez DPH.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena v souladu s § 15 zákona, jako předpokládaná výše
peněžitého závazku zadavatele za dobu účinnosti smlouvy na služby.
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5.1.
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DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předpokládaný termín zahájení plnění
Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn řádným ukončením zadávacího řízení a podepsáním příslušné
smlouvy o dílo. Objednatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín zahájení plnění díla. Předložení
pravomocného stavebního povolení objednateli je však požadováno nejpozději do 31. 5. 2010 dopoledne ve shodě
s podmínkami výzvy OP VaVpI.
Celkové ukončení plnění – předpoklad: 5/2014.

5.2.

Místo plnění veřejné zakázky
Místem plnění veřejné zakázky je Brno.
6.

KVALIFIKACE DODAVATELŮ

6.1. Seznam kvalifikovaných dodavatelů
Uchazeči mohou k prokázání základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 zákona a profesních kvalifikačních
předpokladů dle § 54 zákona využít za podmínek stanovených v § 127 zákona výpisu ze seznamu kvalifikovaných
dodavatelů. Zadavatel v tomto případě nepožaduje předložit dokumenty nebo doklady k prokázání splnění základních
kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 písm. f) až h) zákona.
Výpis ze seznamu nesmí být k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace, starší než 3 měsíce.
Tento doklad bude doložen v originále nebo v úředně ověřené kopii.
6.2. Systém certifikovaných dodavatelů
Uchazeči mohou k prokázání kvalifikačních předpokladů využít za podmínek stanovených v § 134 zákona certifikátu
vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů, ne staršího než 1 rok ode den vydání a platný k poslednímu dni
prokázání kvalifikace dle tohoto zadání. Tento certifikát nahrazuje prokázání kvalifikace uchazeče v rozsahu v něm
uvedených údajů.
Tento doklad bude doložen v originále nebo v úředně ověřené kopii.
6.3. Zahraniční seznam dodavatelů
Zadavatel přijme dle § 143 zákona, výpis ze zahraničního seznamu či zahraniční certifikát od zahraničního dodavatele
pouze v případě, pokud má zahraniční dodavatel sídlo 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 předpokladů nahrazuje výpis ze zahraničního seznamu či zahraniční certifikát splnění:
- základních kvalifikačních předpokladů, které jsou v příslušném státě obdobou kvalifikačních předpokladů podle
§ 53 odst. 1 zákona;
- profesních kvalifikačních předpokladů, které jsou v příslušném státě obdobou kvalifikačních předpokladů podle
§ 54 zákona;
- ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů, které jsou v příslušném státě obdobou kvalifikačních
předpokladů podle § 55 odst. 1 písm. b) a c) nebo;
- technických kvalifikačních předpokladů, které jsou v příslušném státě obdobou kvalifikačních předpokladů
podle § 56 odst. 1, jde-li o dodávky, § 56 odst. 2 písm. a), c) až i), jde-li o služby, a § 56 odst. 3 písm. a) až c) a
písm. e) a f), jde-li o stavební práce.
Pokud uchazeč použije výpis ze zahraničního seznamu dodavatelů dle § 143 nepožaduje zadavatel předložit jiné doklady
prokazující splnění kvalifikace podle § 53 odst. 1 písm. f) až i).
Výpis ze zahraničního seznamu dodavatelů nesmí být starší 3 měsíců a musí být platný k poslednímu dni lhůty pro
prokázání splnění kvalifikace.
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Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, popř. zahraniční certifikáty prokazující kvalifikaci dodavatele předloží
dodavatel v původním jazyce a v úředně ověřeném překladu do českého jazyka.
6.4. Prokázání kvalifikace subdodavatele nebo u společné nabídky
a) Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované zadavatelem podle § 50 odst. 1
písm. b) až d) v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím
subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit smlouvu uzavřenou se subdodavatelem
(originál nebo úředně ověřený stejnopis), 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. Dodavatel není oprávněn
prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle § 54 písm. a) zákona.
b) Pokud podává nabídku více dodavatelů společně, musí každý z nich splnit základní kvalifikační předpoklady podle čl.
6.6. zadávací dokumentace [ § 50 odst. 1 písm. a) ] a profesní kvalifikační předpoklady podle čl. 6.8. písm. a) zadávací
dokumentace [ § 54 písm. a) ] v plném rozsahu. Splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) až d) musí prokázat
všichni dodavatelé společně.
c) Dodavatelé, kteří podávají nabídku společně jsou povinni předložit zadavateli současně s doklady prokazujícími
splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu (originál nebo úředně ověřený stejnopis), z níž vyplývá, že tito dodavatelé
budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou
zavázáni společně a nerozdílně po celou dobu plnění této veřejné zakázky. – tj. smlouva o sdružení
6.5. Prokázání kvalifikace zahraničním dodavatelem
Zahraniční dodavatel prokazuje splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa
podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném tímto zákonem. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá
v původním jazyce spolu s připojeným úředně ověřeným překladem do českého jazyka.
6.6. Základní kvalifikační předpoklady podle § 53 odst.1 písm. a) až i) zákona
Uchazeč k prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů předloží doklady uvedené v odstavci 6.7.
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; 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, 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,
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;
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, 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.
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 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,
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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.
i) 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.
6.7. Splnění základních kvalifikačních předpokladů
Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů podle předchozího odstavce 6.6. předložením těchto
dokladů:
a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ( odstavec 6.6. písm. a) a b) )
b) potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestným prohlášením ( odstavec 6.6.
písm. f) )
c) potvrzení příslušného orgánu či instituce ( odstavec 6.6. písm. h) )
d) čestného prohlášení ( odstavec 6.6. písm. c) až e) a g) a i) )
6.8. Profesní kvalifikační předpoklady podle § 54 písm. a) , b) a d) zákona
K prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů požaduje zadavatel předložit tyto doklady:
a)

Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné evidence, pokud je v ní dodavatel zapsán, ne starší 90 dnů k poslednímu dni
lhůty pro prokázání splnění kvalifikace, v originále nebo v úředně ověřeném stejnopisu.
b) Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné
zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění.
c) Doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost
zabezpečuje, tj. doklad o autorizaci v oboru pozemních staveb. V případě, že odpovědná osoba není v pracovně
právním vztahu s uchazečem, bude v rámci nabídky předloženo závazné prohlášení této osoby o budoucí spolupráci
s uchazečem na předmětné zakázce. V případě, že je odpovědná osoba v pracovně právním vztahu doloží tento vztah
čestným prohlášením.
6.9. Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady podle § 55 odst. 1 písm. a) a c) zákona
K prokázání splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů požaduje zadavatel předložit tyto doklady:
a)

originál či úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou dodavatelem třetí osobě. Zadavatel stanovil, že ke splnění zadávacích podmínek je nutné, aby částka
předmětného pojištění činila min. 5 mil. Kč. Uchazeč prokáže tento kvalifikační předpoklad předložením originálu
nebo ověřené kopie pojistné smlouvy. Pojistná smlouva musí být platná po celou dobu plnění VZ.
b) údaj o celkovém obratu dodavatele s ohledem na předmět veřejné zakázky, tj. projekční a inženýrskou činnost, který
v posledním účetním období činil min. 2 mil. Kč bez DPH.
Dodavatel předloží tyto údaje ve formě čestného prohlášení přičemž toto nesmí být učiněno s datem starším než je
datum oznámení veřejné zakázky a dále bude podepsáno osobou oprávněnou za dodavatele jednat. Nedílnou součástí
tohoto prohlášení bude prostá kopie výkazů zisku a ztrát za minulé období. Pokud není dodavatel z objektivních
důvodů schopen prokázat splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů způsobem stanoveným
zadavatelem, je oprávněn je prokázat i jinými rovnocennými doklady, avšak veřejný zadavatel má právo
z objektivních důvodů tyto jiné doklady odmítnout

6.10. Technické kvalifikační předpoklady podle § 56 odst. 2 písm. a), e)
a)

seznam minimálně 3 významných služeb odpovídající předmětu plnění této veřejné zakázky projekční a inženýrská
činnost v posledních 10 letech v min. finančním rozsahu 15 mil. Kč za každou z dokladovaných služeb na
stavebních zakázkách s celkovou hodnotou investičních nákladů každé z nich v min. výši 100 mil. Kč bez DPH a
alespoň 1 samostatné zakázky prokazující provádění projekční a inženýrské činnosti v geologicky ztíženém podloží,
kterou doprovázel geotechnický průzkum nebo alespoň jedné takové služby za posledních 5 let. V seznamu uchazeč
uvede výši finančního plnění služby, doby poskytnutí služby, jména soukromých či veřejných příjemců poskytnuté
služby vč. kontaktní osoby. Seznam musí být podepsán osobou oprávněnou za dodavatele jednat.
Přílohou tohoto seznamu musí být:
- v případě poskytnutí služby veřejným zadavatelům osvědčení vydané a podepsané příslušným zadavatelem.
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v případě poskytnutí služby ostatním zadavatelům je třeba, aby provedení služby doložil osvědčením vydaným
a podepsaným zadavatelem. Pokud to není možné, dodavatel předloží prohlášení o poskytnuté službě.
v případě poskytnutí služby ostatním zadavatelům, od kterých není možné získat osvědčení z důvodu
spočívajících na jeho straně musí být doloženo čestným prohlášením podepsaným osobou oprávněnou jednat
jménem dodavatele.

b) osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob
v obdobném postavení a osob odpovědných za poskytování příslušných služeb.
Uchazeč předloží osvědčení alespoň jedné osoby o absolvování vysoké školy stavebního směru nebo střední školy
stavebního zaměření ukončené maturitní zkouškou a toto osvědčení doloží profesním životopisem této osoby.
Z životopisu bude zřejmé, že tato osoba má prokazatelnou praxi v délce nejméně 10 let v oboru pozemních staveb.
Dále doloží čestným prohlášením seznam nejvýznamnějších služeb, které za posledních 5 let samostatně vedl a ze
kterého bude dále vyplývat název služby, název zadavatele, finanční objem služby, doba plnění a kontaktní osoba
zadavatele.
V případě, že tato osoba není v pracovně právním vztahu s uchazečem, bude v rámci nabídky předloženo závazné
prohlášení této osoby o budoucí spolupráci s uchazečem na předmětné zakázce. V případě, že je odpovědná osoba
v pracovně právním vztahu doloží tento vztah čestným prohlášením
Pokud není dodavatel z objektivních důvodů schopen prokázat splnění technických kvalifikačních předpokladů
způsobem stanoveným zadavatelem, je oprávněn je prokázat i jinými rovnocennými doklady, avšak veřejný
zadavatel má právo z objektivních důvodů tyto jiné doklady odmítnout.
6.11. Forma předložení
Veškeré zadavatelem požadované doklady, osvědčení a prohlášení musí být doloženy v originále nebo úředně ověřené
kopii. Prohlášení musí být podepsáno statutárním orgánem uchazeče, v případě, že je podepsáno jinou oprávněnou
osobou, musí nabídka obsahovat i plnou moc pro oprávněnou osobu podepsanou statutárním orgánem uchazeče.
7.

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

Součástí této zadávací dokumentace je vzor smlouvy o dílo – viz příloha č. 4 zadávací dokumentace. V uvedeném vzoru
uchazeč uvede chybějící údaje a doplněný vzor smlouvy o dílo uchazeč označí jako návrh, který podepíše statutární
orgán nebo osoba oprávněná za dodavatele jednat a vloží do nabídky; originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění musí
být v takovém případě součástí nabídky uchazeče. Předložení nepodepsaného textu smlouvy není předložením návrhu
této smlouvy. Nabídka uchazeče se tak stává neúplnou a zadavatel vyloučí takového uchazeče z další účasti na veřejné
zakázce.
Návrh smlouvy musí po obsahové stránce odpovídat údajům uvedeným v této zadávací dokumentaci a obsahu nabídky
uchazeče. Uchazeč pouze doplní požadované údaje a jinak nebude do návrhu smlouvy zasahovat.
8.

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Zadavatel stanovuje dále uvedené obchodní podmínky pro plnění veřejné zakázky:
8.1. Platební podmínky
 Zadavatel nebude poskytovat zálohy.
 Fakturace díla bude uskutečněna na základě dílčích faktur vystavených do výše 90 % celkové ceny díla, které budou
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: „Inženýrské a projektové služby pro Dopravní VaV
centrum“, číslo smlouvy objednatele.
 Platby budou probíhat až do výše 90 % ceny plnění veřejné zakázky. Zbývajících 10 % bude uhrazeno po odstranění
případných vad a nedodělků.
 Faktura je splatná ve lhůtě 30 (v případě, že v průběhu plnění díla to nebude vzhledem k financování z prostředků
EU dohodnuto u jednotlivých faktur jinak) 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.
 Veškeré platby budou probíhat v aktuální národní měně.
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Je-li úhrada faktury objednavatelem vázána na obdržení finančních prostředků z dotace udělené z Operačního
programu Výzkum a vývoj pro inovace, není objednavatel povinen hradit úrok z prodlení za nejvýše 90 dnů
prodlení, pokud prokáže, že tyto finanční prostředky nemá k dispozici.
 Objednavatel je však povinen nejpozději 10 dnů po obdržení těchto prostředků poukázat dlužnou částku na bankovní
účet zhotovitele, neučiní-li tak podléhá povinnosti zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý
započatý den prodlení ode dne následujícího po dni obdržení finančních prostředků od poskytovatele dotace.
Připadá-li tento den na den pracovního klidu, je objednavatel povinen příslušné finanční prostředky poukázat na
bankovní účet zhotovitele den následující po dni pracovního klidu.
 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.
8.2. Podmínky pro překročení nabídkové ceny
Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny vyjma:
- změny daňových předpisů majících prokazatelný vliv na cenu předmětu plnění;
- změny sazby DPH.
8.3. Záruční a sankční podmínky
Záruční a sankční podmínky jsou uvedeny v příloze č. 4 – Návrh smlouvy o dílo.
9.

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ A ČLENĚNÍ NABÍDKY

9.1. Pokyny pro zpracování nabídky
- Dodavatel může podat pouze jednu nabídku, viz § 69 zákona. Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo
společně s dalšími uchazeči, vyloučí zadavatel všechny tyto nabídky. Dodavatel, který nepodal nabídku v zadávacím
řízení však může být subdodavatelem více uchazečů v tomtéž zadávacím řízení.
- Nabídka bude předložena v jednom originále a v jedné kopii v písemné formě, v českém jazyce.
- Originál i kopie nabídky bude zabezpečen proti manipulaci.
- Nabídka nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
- Všechny listy nabídky budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou.
- Krycí list nabídky je v příloze č. 2 zadávací dokumentace. Krycí list bude podepsán osobou oprávněnou za
dodavatele jednat a opatřen datem podpisu.
- Poslední list nabídky bude tvořit prohlášení o celkovém počtu listů nabídky.
9.2.

Členění nabídky
1. Obsah nabídky – příloha č. 1
2. Vyplněný formulář – krycí list – příloha č. 2
3. Seznam subdodavatelů – příloha č. 3
4. Doklady, jimiž uchazeč prokazuje splnění kvalifikace
5. Návrh smlouvy o dílo – příloha č. 4
6. Prohlášení, z něhož vyplývá, že je uchazeč vázán celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty
7. Prohlášení o celkovém počtu listů nabídky
8. Ostatní doklady vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky (harmonogram)

9.3. 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 subdodavatelům 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 subdodavatelů, v němž uvede jakou část této veřejné zakázky bude konkrétní subdodavatel realizovat –
s uvedením druhu dodávek nebo služeb s uvedením procentuálního (%) finančního 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 subdodavatelů, se každý takový subdodavatel zaváže, že v případě zadání 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 prohlášení, ve kterém tuto skutečnost uvede.
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10. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY A HARMONOGRAMU
10.1. Nabídková cena
Uchazeči stanoví celkovou nabídkovou cenu v souladu se zadávací dokumentací, a to absolutní částkou za celé plnění
veřejné zakázky v českých korunách.
Nabídková cena bude uvedena na krycím listu nabídky – viz příloha č. 2 zadávací dokumentace.
Nabídková cena je stanovena jako nejvýše přípustná a to v členění:




celková nabídková cena bez DPH
výše DPH 19 %
celková nabídková cena včetně DPH

Celková nabídková cena je členěna do níže uvedených částí v návrhu smlouvy takto:
a)

za vypracování dokumentace pro stavební řízení + získání pravomocného stavebního povolení činí:
cena bez DPH ………………..Kč
19%DPH …………………Kč
cena včetně DPH …………………Kč

b) za vypracování projektové dokumentace interiéru včetně prvků povinné publicity činí:
cena bez DPH ……………….. Kč
19%DPH ……………….Kč
cena včetně DPH ………………..Kč
c)

za vypracování dokumentace pro provedení stavby a dokumentace pro zadání stavby dodavateli činí:
cena bez DPH ……………….. Kč
19%DPH ……………….Kč
cena včetně DPH ………………..Kč

d) za spolupráci při výběru dodavatele činí:
cena bez DPH ……………….. Kč
19%DPH ……………….Kč
cena včetně DPH ………………..Kč
e) za spolupráci při provádění stavby a výkonu autorského dozoru činí:
cena bez DPH ……………….. Kč
19%DPH ……………….Kč
cena včetně DPH ………………..Kč
f) za spolupráci po dokončení stavby a uvedení stavby do užívání činí:
cena bez DPH ……………….. Kč
19%DPH ……………….Kč
cena včetně DPH ………………..Kč
Uchazeč předloží závazný harmonogram zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace. Rozhodný termín pro
získání stavebního povolení včetně nabytí právní moci tohoto stavebního povolení požaduje zadavatel do 31. 5. 2010.
Nabídnutý termín po tomto datu a tím i lhůta pro dokončení jsou pro zadavatele nepřijatelné. V případě, že uchazeč
nedodrží tuto podmínku zadavatele bude jeho nabídka vyřazena ze zadávacího řízení a následně bude tento uchazeč ze
zadávacího řízení zadavatelem vyloučen.
V předloženém harmonogramu uchazeč uvede nejzazší termín zpracování dokumentace P3 (vypracování dokumentace
pro provedení stavby a zadání stavby dodavateli).
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11. POSKYTOVÁNÍ DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI
Zájemci o zakázku mohou požadovat dodatečné informace k zakázce. Žádost o dodatečné informace musí být písemná a
doručena v souladu s § 49 zákona a to nejpozději do:
Termín: 16.11.2009 do 15:00 hod
Komu: Veronika Winklerová
Telefon: +420 222 314 592
Fax: +420 222 310 022
e-mail: winklerova@m-finance.cz
12. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK
12.1. Způsob a místo podání nabídek
Nabídku lze podat osobně v pracovních dnech Po – Pá v době od 8.00 – 17.00 hod. na recepci Centra dopravního
výzkumu, v. v. i. nebo zaslat na jeho adresu Líšeňská 2657/33a, 636 00 Brno – Líšeň tak, aby byla doručena do skončení
lhůty pro podání nabídek.
Nabídku, která byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek komise neotevře. Zadavatel si takovou nabídku
ponechá a uchazeče vyrozumí o tom, že nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.
12.2. Lhůta pro podání nabídky
Nabídku doručte nejpozději do:
Datum: 26.11.2009 do 9:00
12.3. Další podmínky k předložení nabídky
Nabídka musí být dostatečným způsobem zajištěna proti manipulaci a jednotlivé listy nabídky, budou vzestupně
očíslovány. Nabídky jsou uchazeči povinni podat písemně v jednom originále a jedné kopii, a to v řádně uzavřené obálce,
označené nápisem „Inženýrské a projektové služby pro Dopravní VaV centrum“ – NABÍDKA NEOTEVÍRAT a na
uzavření opatřené razítkem a podpisem uchazeče. Obálky musí být viditelně označeny adresou uchazeče.
13. OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK
Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 26.11.2009 od 11:00 hod v sídle zadavatele.
Otevírání obálek s nabídkami se může zúčastnit maximálně 1 zástupce uchazeče, který podal nabídku do konce lhůty pro
podání nabídek. Při otevírání obálek s nabídkami se tito uchazeči prokáží plnou mocí vystavenou osobou oprávněnou za
uchazeče jednat. Jednání se dále mohou zúčastnit zástupci společnosti M-FINANCE, s.r.o., která zastupuje zadavatele
v souladu s ustanovením § 151 zákona.
14. ZADÁVACÍ LHŮTA DLE § 43 ZÁKONA
Uchazeč je svou nabídkou vázán po dobu 90 dnů.
Zadávací lhůta je lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni. Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem
skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky.
Zadávací lhůta se prodlužuje uchazečům, s nimiž může zadavatel v souladu s tímto zákonem uzavřít smlouvu, až do doby
uzavření smlouvy podle § 82 odst. 3 nebo do zrušení zadávacího řízení. Uchazeč předloží čestné prohlášení o zadávací
lhůtě, po kterou bude svou nabídkou vázán.
Jsou-li podány námitky, zadávací lhůta neběží. Běh zadávací lhůty pokračuje dnem doručení rozhodnutí zadavatele o
námitkách dodavateli. Zadávací lhůta neběží rovněž po dobu, ve které zadavatel nesmí uzavřít podle tohoto zákona
smlouvu.
Je-li podán návrh na přezkoumání úkonu zadavatele Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), zadávací
lhůta neběží. Běh zadávací lhůty pokračuje dnem následujícím po nabytí právní moci rozhodnutí Úřadu o takovém
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návrhu. To platí obdobně i pro případ, je-li správní řízení o přezkoumání úkonu zadavatele zahájeno Úřadem z moci
úřední; v takovém případě neběží lhůta ode dne zahájení správního řízení. Zadávací lhůta neběží rovněž po dobu, ve
které má zadavatel podle rozhodnutí Úřadu učinit nápravné opatření podle § 118 zákona; o této skutečnosti je zadavatel
povinen informovat dotčené uchazeče a zájemce.
15. KRITÉRIA A ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK
15.1. Kritéria hodnocení
Základním kritériem je ekonomická výhodnost nabídky.
Dílčí hodnotící kritéria pro hodnocení nabídek jsou stanoveny takto:

váha kritéria

15.1.1. Cena za dílo bez DPH
váha 40 %
Uchazeč v návrhu smlouvy o dílo uvede celkovou nabídkovou cenu bez DPH, současně uvede nabídkovou cenu bez
DPH za jednotlivé části díla, tak jak jsou určeny v návrhu smlouvy o dílo.
15.1.2. Lhůty pro zajištění dokumentace
váha 35 %
Uchazeč předloží závazný harmonogram zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace. Rozhodný termín pro
povolení stavby včetně nabytí právní moci tohoto stavebního povolení požaduje zadavatel do 31. 5. 2010. Nabídnutý
termín po tomto datu a tím i lhůta pro dokončení jsou pro zadavatele nepřijatelné a budou hodnoceny 0 body.
V předloženém harmonogramu uchazeč uvede nejzazší termín zpracování dokumentace P3 (vypracování dokumentace
pro provedení stavby a zadání stavby dodavateli).
Délka lhůty pro zpracování dokumentace P3 se počítá ode dne otevírání obálek s nabídkami a počítá se v týdnech.
15.1.3. Smluvní pokuty
váha 15 %
Uchazeč v návrhu smlouvy o dílo uvede:
 výši smluvní pokuty pro případ jeho odstoupení od smlouvy v průběhu realizace díla, přičemž tato částka musí
být minimálně 3 mil. Kč
 výši smluvní pokuty za nesplnění termínu zpracování dokumentace pro zadání stavby dodavateli včetně
zajištění pravomocného rozhodnutí příslušného stavebního úřadu v termínu do 31. 5. 2010, přičemž tato částka
musí být minimálně 500.000,-- Kč a to za každý byť jen započatý den prodlení po tomto datu avšak maximálně
do výše celkové ceny za dodané dílo.
 výši smluvní pokuty jestliže zhotovitel neodstraní vady díla ve sjednaném termínu, zaplatí smluvní pokutu ve
výši min. 5 000,- Kč za každý započatý den prodlení a za každou reklamovanou vadu.
 výši smluvní pokuty v případě prodlení zhotovitele v některém z dílčích termínů plnění dle odst. III.4. smlouvy
o dílo, přičemž tato částka musí být min. 1 % ze smluvní ceny dílčího plnění za každý den prodlení, a to z ceny
jednotlivých stupňů projektové dokumentace.
 výši smluvní pokuty jestliže nebude zhotovitelem dílo plněno řádně a včas, v důsledku čehož dojde
k odstoupení od smlouvy ze strany objednatele
15.1.4. Záruční a pozáruční servis
váha 10 %
Uchazeč v návrhu smlouvy o dílo uvede dobu záruky, podmínky a hodinovou sazbu za výkon včetně ceny za dopravu do
místa realizace a zpět pro pozáruční servis.
15.2. Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií
Hodnocení nabídek provede hodnotící komise podle hodnotících kritérií, pro která zadavatel stanovil váhy dle bodu 15.1.
zadávací dokumentace.
Pro hodnocení jednotlivých kritérií nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100. Každému
kritériu bude přidělena hodnota, která odráží úspěšnost plnění bodovacího kritéria v rámci podaných nabídek.
Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria (např. výše smluvních
pokut), získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu 100 a další nabídky budou ohodnoceny bodovou hodnotou, která
vznikne poměrem hodnot hodnocené nabídky k hodnotě nejvhodnější nabídky násobena 100.
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Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria (např. cena za dílo bez
DPH, hodinová sazba záručního a pozáručního servisu, lhůty pro zajištění dokumentace), získá hodnocená nabídka
bodovou hodnotu 100 a další nabídky budou ohodnoceny bodovou hodnotou, která vznikne poměrem hodnot
nejvhodnější nabídky k hodnotě hodnocené nabídky násobena 100.
Hodnotící komise provede hodnocení tak, že získané bodové ohodnocení u každého dílčího kritéria dále vynásobí vahou
tohoto kritéria. Pořadí úspěšnosti stanoví na základě součtu všech výsledných hodnot.
16. DALŠÍ PRÁVA A PODMÍNKY VYHRAZENÉ ZADAVATELEM
Zadavatel si dále vyhrazuje níže uvedená práva a podmínky
- 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 průběh zadávacího řízení, zejména pak jednání v jejichž důsledku by mohlo dojít k narušení
soutěže mezi uchazeči v rámci zadání veřejné zakázky;
- zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín zahájení plnění veřejné zakázky;
- zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení v souladu s § 84 zákona;
- zadavatel si vyhrazuje právo změnit nebo upravit zadávací podmínky v průběhu zadávacího řízení, a to buď na
základě žádosti uchazečů o vyjasnění zadávacích podmínek, nebo z vlastního podnětu. Změna bude provedena
písemnou formou ve lhůtě stanovené § 49 zákona.
17. POSKYTOVÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Zadávací dokumentaci k této veřejné zakázce včetně všech příloh si lze vyžádat u osoby pověřené zadáním této veřejné
zakázky – společnost M-FINANCE, s.r.o., se sídlem Želivec 244, 251 68 Kamenice, kontaktní osoba: Veronika
Winklerová, na tel. 222 31 45 92 nebo e-mail: winklerova@m-finance.cz, kontaktní kancelář: Prvního pluku 12a, 186 00
Praha 8 – Karlín, v pracovních dnech 8.00 – 16.00 hod. V případě osobního převzetí, uchazeč zašle objednávku a ujedná
si telefonicky den a hodinu převzetí.
Cena za zadávací dokumentaci je 1000,- Kč bez DPH, tj. 1190,- Kč včetně DPH. Úhrada nákladů bude provedena
bankovním převodem nebo vkladem na účet pověřené osoby zadavatele vedený u Komerční banky a.s.,
č.ú. 19-4140340267/0100 anebo platbou v hotovosti při vyzvednutí zadávací dokumentace.
18. ČÁSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Zadávací dokumentace obsahuje přílohy:
1. Obsah nabídky (vzor)
2. Krycí list nabídky (vzor)
3. Seznam subdodavatelů (vzor)
4. Návrh smlouvy o dílo
5. Technická specifikace stavby
V Praze dne 23.9.2009

.....................................................................................
Ing. Chalupa, CSc.
z pověření zadavatele
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