Veřejná zakázka na služby
zadávaná podle § 23 odst. 4 písm. a)
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon):

„E-portál pro Zahradnickou fakultu Mendelovy univerzity v
Brně“
ve vztahu k zákonu se jedná o veřejnou zakázku podlimitní

jednací řízení bez uveřejnění

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K JEDNÁNÍ
V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ
Ve výzvě k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění oznamuje zadavatel vyzvanému zájemci (nebo omezenému počtu vyzvaných
zájemců) svůj záměr zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení, za splnění předpokladů stanovených v zákoně k použití
tohoto druhu zadávacího řízení.

Adresa vyzvaného zájemce:

Obchodní firma:
Se sídlem:
Tel:
IČ:
DIČ:

IS4U, s.r.o.
U vodárny 3032/2a, 616 00 Brno – Královo Pole

+420 725 268 999
292 05 336
CZ292 05 336

Jako osoba oprávněná jednat jménem zadavatele Vás vyzývá k předložení nabídky a k jednání v jednacím řízení
bez uveřejnění na výše uvedenou veřejnou zakázku. Podmínky zadávacího řízení jsou součástí této výzvy.

. .……………………………………..

Prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc.
Rektor
Brno, 18.1.2013
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1. Zahájení zadávacího řízení:
Zadavatel zahajuje zadávací řízení dnem odeslání výzvy (§ 26 odst. 1 písm. b) zákona). Lhůty rozhodné pro
zadávací řízení počínají běžet v souladu s ustanovením § 39 odst. 6 zákona dnem následujícím po dni zahájení
zadávacího řízení.
Datum odeslání výzvy:
Datum rozhodné pro stanovení lhůt:

18.1.2013
19.1.2013

2. Odůvodnění použití zadávacího řízení:
Pro zadání veřejné zakázky jsou splněny předpoklady pro použití jednacího řízení bez uveřejnění podle
ustanovení § 23 odst. 4 písm. a) zákona, veřejná zakázka může být splněna z technických či uměleckých důvodů,
z důvodů ochrany výhradních práv nebo z důvodů vyplývajících ze zvláštního právního předpisu pouze určitým
dodavatelem.

3. Údaje o zadavateli:
Zadavatel ve smyslu zákona:
Právní forma:
Název zadavatele:
Sídlo zadavatele:
IČ:
DIČ:
Zástupci ve věcech smluvních:
Kontaktní osoba:

právnická osoba zřízená zákonem - § 2 odst. 2 písm. d) zákona
vysoká škola, kód 601
Mendelova univerzita v Brně, zkratka MENDELU
Zemědělská 1, 613 00 Brno, kód obce ZÚJ 551031
62156489
CZ62156489
prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc. – příkazce operace
JUDr. Věra Sedlářová – správce rozpočtu
Ing. Miroslav Haman

e-mail:
telefon:
fax:

miroslav.haman@mendelu.cz
+420 545 135 195
+420 545 135 096
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4. Zadávací podmínky:
Zadávacími podmínkami podle ustanovení § 17 písm. l) zákona jsou veškeré požadavky zadavatele uvedené ve
výzvě, v zadávací dokumentaci či jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu veřejné zakázky.
Zadávací dokumentace je podle ustanovení § 44 odst. 1 zákona soubor dokumentů, údajů, požadavků a
technických podmínek zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro
zpracování nabídky.
Součásti zadávacích podmínek:
1) Výzva k podání nabídky a k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění zasílaná vyzvanému uchazeči
2) Zadávací dokumentace – obchodní podmínky (v tištěné podobě), dále v textu jen smlouva
3) Zadávací dokumentace – technická specifikace (v datové podobě), dále v textu SPECIFIKACE
4) Tabulka „Krycí list nabídky“(v datové podobě)

5. Údaje o podání nabídky:
Nabídka se podává písemně, a to v listinné podobě, ve lhůtě pro podání nabídek. Nabídka v listinné podobě musí
být podána v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky. Na obálce musí být uvedena adresa
vyzvaného zájemce.
5.1. Lhůta pro podání nabídky
Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem následujícím po dni zahájení zadávacího řízení podle ustanovení §
26 odst. 1 zákona a je stanovena na 5 kalendářních dnů. Nabídka bude zadavateli doručena do 23.1.2013 do
10,00 hod., a to na adresu zadavatele.
5.2. Místo pro podání nabídek
Nabídka bude doručena do ukončení lhůty pro podání nabídky na adresu zadavatele

Mendelova univerzita v Brně, Rektorát - podatelna
Zemědělská 1665/1 , 613 00 Brno
k rukám Ing. Miroslava Hamana.
Úřední hodiny podatelny:
pracovní dny 7:00 – 8:30 hodin a 12:30 – 14:00 hodin
Nabídku lze podat prostřednictvím držitele poštovní licence, prostřednictvím osoby, která provádí přepravu
zásilek (kurýrní služba) nebo osobně v pracovní dny od 9,00 hod. do 14,00 hod. Nabídka doručená na jiné než
uvedené místo se nepovažuje za nabídku doručenou v souladu se zadávacími podmínkami.
5.3. Zadávací lhůta
Zadávací lhůtou je lhůta, po kterou je vyzvaný zájemce svou nabídkou vázán. Zadavatel stanovil konec zadávací
lhůty v souladu s ustanovením § 43 odst. 2 zákona datem 23.5.2013. Do uvedeného data je vyzvaný zájemce
svou nabídkou vázán. Běh zadávací lhůty se řídí ustanovením § 43 zákona.

6. Jednání o nabídce:
Zadavatel bude s vyzvaným zájemcem, který předloží nabídku jednat. První jednání se uskuteční dne 23.1.2013
v 11,00 hod. na adrese zadavatele Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 5 (Odbor vědy a výzkumu
Mendelu, 1.NP budovy E č.d. 2020), 613 00 Brno. Jednání bude vedeno v českém jazyce, s každým vyzvaným
zájemcem samostatně. Na jednání bude projednána cena.
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Vyzvaní zájemci předloží ve svých nabídkách k nabídkové ceně následující údaje, které budou sloužit
k projednání ceny:




Vyplněnou tabulka „Krycí list nabídkové ceny“
Cena uvedená ve smlouvě
Nabídkovou cenou se rozumí celková výše nabídkové ceny v Kč bez DPH za celý předmět plnění
veřejné zakázky (tj. za veškeré zboží a služby nutné pro splnění zakázky dle SPECIFIKACE),

Zadavatel rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky toho vyzvaného zájemce, s nímž bude vyjednána nejnižší
nabídková cena.
Termín dalšího jednání, pokud bude potřeba, bude sjednán na prvním jednání. Termín posledního jednání se
předpokládá nejpozději do 25.1.2013.
Vzhledem k tomu, že v průběhu jednání budou projednány skutečnosti rozhodné pro uzavření smlouvy, je
nezbytně nutné, aby se každého jednání za vyzvaného zájemce zúčastnila osoba oprávněná o smlouvě
jednat, tj. statutární zástupce vyzvaného zájemce nebo jiná osoba, která předloží plnou moc k jednání
podepsanou oprávněnou osobou vyzvaného zájemce v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické
osoby podle obchodního či občanského zákoníku.

7. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky:
7.1. Druh veřejné zakázky
Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku na služby
7.2. Název veřejné zakázky

„E-portál pro Zahradnickou fakultu Mendelovy univerzity v Brně“
7.3. Místo plnění veřejné zakázky
Brno, kód NUTS CZ064
7.4. Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky
Předpokládané zahájení plnění veřejné zakázky od
Předpokládané ukončení plnění veřejné zakázky
Následná administrace vytvořeného E-portálu

25.1.2013
31.1.2013
31.12.2014

7.5. Klasifikace veřejné zakázky
služby
Vývojové služby internetových nebo intranetových klientských aplikací
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky v Kč bez DPH:

Výzva k podání nabídky a k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění

CPV
72421000-7
1.382.000 Kč
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7.6. Popis předmětu veřejné zakázky
Předmětem plnění veřejné zakázky je služba zajišťující vytvořit jednotný portál spojující vlastnosti intranetu i
extranetu takovým způsobem, aby maximálně využila všech dosud existujících technologií na ZF nebo
MENDELU obecně, zajistila jednotné uložení informací v informačních systémech univerzity a současně
umožnila inovativním a flexibilním způsobem rozvíjet svou webovou prezentaci na uvedeném portálu. Nároky
současné doby kladou požadavky zejména na spolupráci s praxí, absolventy a na přenos vědecko-výzkumných
výsledků do soukromého sektoru. podle specifikace uvedené v Zadávací dokumentaci – technická specifikace
(dále jen „SPECIFIKACE“). Nákup služby bude realizován z dotace poskytnuté v rámci OP VK, Registrační
číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0220, Název projektu: Inovace studijních programů zahradnických oborů s
důrazem na jazykové a odborné dovednosti a konkurenceschopnost absolventů
7.7. Podmínky dodávky
1) Služba bude realizována včetně veškerých potřebných (doplňkových nebo podpůrných ) zařízení či
služeb, které jsou nutné pro užití služby. Součástí služby je i veškerá dokumentace včetně přístupu k
návodu a proškolení obsluhy.
7.8. Rozdělení veřejné zakázky na části
Veřejná zakázka není rozdělena na části ve smyslu ustanovení § 98 zákona.

8. Kvalifikace dodavatelů:
Zadavatel požaduje prokázání kvalifikace v následujícím rozsahu:
8.1. Základní kvalifikační předpoklady

V souladu s ustanovením § 53 odst. 1) zákona splňuje základní kvalifikační předpoklady
uchazeč,
a)

který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované
zločinecké skupiny, trestný čin účasti na 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; jdeli 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,

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
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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,
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 dodavatel

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,

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) ZVZ požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních
předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce
nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto
osoby,

j)

který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,

k)

kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu
nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.

Dodavatel prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1)
předložením:
a)
b)
c)
d)

výpisu/ů z evidence Rejstříku trestů – dle § 53 odst. 1) písm. a) a b) zákona
potvrzení finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestným prohlášením (§ 53 odst.
1) písm. f)) zákona (příloha č. 3 zadávací dokumentace)
potvrzení příslušných orgánů či institucí – dle § 53 odst. 1) písm. h) zákona
čestného prohlášení – dle § 53 odst. 1) písm. c), d), e), g), i), j), k) zákona (příloha č. 3
zadávací dokumentace).
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8.2. Profesní kvalifikační předpoklady

Dodavatel prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 předložením:
a)
b)

výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence,
pokud je v ní zapsán – §54 odst. a) zákona,
dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné
živnostenské oprávnění či licenci – p § 54 písm. b) zákona.

8.3. Technické kvalifikační předpoklady

Zadavatel požaduje předložení seznamu členů realizačního týmu s osvědčením o kvalifikaci a
vzdělání a seznam významných realizací za poslední tři roky.
Dodavatel prokáže splnění technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 předložením
a)

seznamu členů realizačního týmu s osvědčením o kvalifikaci a vzdělání, kdy alespoň jeden
člen týmu bude vlastnit certifikaci Microsoft Certified Technology Specialist: SQL Server
2008, Database Development., certifikaci OCA, OCP (pro databázi Oracle) a bude mit
dosaženo vysokoškolské vzdělání. Každou uvedenou podmínku může splňovat jiný člen
týmu, může tak být naplněna kumulovaně.
b) Seznamem významných zakázek za poslední 3 roky kdy alespoň jedna bude realizovaná na MS SQL
a jedna na Oracle, alespoň jedna zakázka na integraci řešení LDAP a AD a dvě zakázky na využití elearningového formátu SCORM
c) Uchazeč musí doložit oprávnění k úpravě rozhraní UIS nebo jinému způsobu získávání dat z UIS pro
potřeby portálu
8.3.

Uchazeč je povinen v souladu s ust. § 50 odst. 1 písm. c) zákona v nabídce předložit čestné
prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku (příloha č. 5
zadávací dokumentace).

9. Posouzení nabídky:
Pro účely posouzení nabídky a pro jednání s vyzvaným zájemcem v jednacím řízení ustanoví zadavatel ve
smyslu § 74 zákona komisi.
Členové komise nesmí být podle ustanovení § 74 odst. 7 zákona ve vztahu k veřejné zakázce a k vyzvaným
zájemcům podjati. Členové komise jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděli
v souvislosti se svojí účastí v komisi O své nepodjatosti a závazku zachování mlčenlivosti učiní písemné
prohlášení.
Jednání komise se mohou zúčastnit i jiné osoby (přizvaní poradci), které určí zadavatel nebo komise. Pro tyto
osoby platí závazek nepodjatosti a závazek mlčenlivosti obdobně jako pro členy komise.

10. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
10.1. Zadavatel požaduje, aby vyzvaný zájemce doložil v nabídce celkovou cenu, která je nutná pro zdárné
dodání díla.
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10.2. Nabídkovou cenou se rozumí cena stanovená vyzvaným zájemcem za předmět plnění veřejné zakázky
podle SPECIFIKACE v Kč bez DPH, která bude neměnná a zahrnuje veškeré související náklady spojené
s realizací předmětu plnění podle odst. 10.3.
10.3. Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady vyzvaného zájemce na kvalitní zhotovení celého
předmětu plnění specifikovaného zadávací dokumentací, zejména veškeré náklady spojené s úplným a
kvalitním provedením a dokončením celého předmětu plnění, jak je specifikován touto zadávací
dokumentací včetně veškerých rizik a vlivů (včetně inflačních a kurzových) během realizace předmětu
plnění, a zahrnuje též veškeré související náklady, jako jsou: náklady na dopravu, instalaci, předání,
zprovoznění, zaškolení obsluh, vyhotovení požadovaných dokladů, provozní náklady, náklady na autorská
práva, pojištění, daně, cla a jakékoliv další výdaje spojené s realizací předmětu plnění.
10.4. Nabídková cena bude uvedena ve skladbě cena v Kč bez DPH, sazba a výše DPH, cena v Kč vč. DPH.
Vyzvaný zájemce zapíše nabídkovou cenu do Krycího listu nabídkové ceny a do textu smlouvy.
V případě, že bude v nabídce rozpor mezi hodnotou nabídkové ceny zapsané v Krycím listu nabídkové
ceny a mezi hodnotou nabídkové ceny zapsané v textu smlouvy, bude pro hodnocení nabídek použita
nabídková cena zapsaná v textu smlouvy.
10.5. Vyzvaní zájemci z EU a třetích zemí musí vyjádřit cenu vč. DPH, a to i v případě, že sami DPH neodvádí,
protože musí vzít v úvahu platnou daňovou legislativu v ČR.
10.6. DPH bude vyčíslena v zákonné výši ke dni podání nabídky.

11. Obchodní podmínky:
11.1. Zadavatel stanovil obchodní podmínky pro realizaci veřejné zakázky, a to formou textu smlouvy
obligatorního charakteru. Text smlouvy je součástí zadávací dokumentace v tištěné podobě se
zabezpečením proti vyjmutí listů. Uchazeč vyplní v textu smlouvy rukou údaje, které jsou určeny
k vyplnění, aniž by porušil její zabezpečení, a tutéž smlouvu vrátí jako součást nabídky zadavateli.
Vyzvaný zájemce není oprávněn text smlouvy měnit (kromě částí, u nichž je uvedeno „doplní uchazeč“).
11.2. Smlouva bude podepsána oprávněnou osobou vyzvaného zájemce v souladu se způsobem jednání
právnické či fyzické osoby podle obchodního či občanského zákoníku (ve všech částech k podpisu
určených) nebo v souladu s ustanovením § 68 odst. 2 zákona. Nepodepsaná smlouva je nepodepsanou
nabídkou ve smyslu zákona a je proto právně neúčinná. Nabídka, která bude obsahovat nepodepsanou
smlouvu, bude ze soutěže vyloučena pro nesplnění podmínek zadávacího řízení.
11.3. Pokud podává nabídku více dodavatelů společně, musí být v záhlaví smlouvy uvedeni všichni dodavatelé,
kteří podávají společnou nabídku a smlouva musí být podepsána oprávněnou osobou všech dodavatelů,
kteří podávají společnou nabídku, v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle
obchodního či občanského zákoníku (ve všech částech k podpisu určených).

12. Platební podmínky:
12.1. Zadavatel uhradí cenu pořádném předání díla bez vad a nedodělků, a to na základě faktury – daňového
dokladu vystaveného dodavatelem po předání předmětu plnění zadavateli. Faktura bude doložena zápisem
o předání a převzetí předmětu plnění.
12.2. Splatnost daňových dokladů je 30 kalendářních dnů od doručení do sídla zadavatele. Úhrada faktury bude
provedena bezhotovostním převodem z účtu zadavatele na účet dodavatele uvedený ve smlouvě. Datem
uskutečněného zdanitelného plnění je termín předání a převzetí předmětu plnění.
12.3. Dodavatel je povinen vystavit daňový doklad do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění a
doručit jej prokazatelně objednateli do 5 kalendářních dnů od vystavení. Dodavatel odpovídá za škodu,
která vznikne objednateli z důvodu nedodržení předání vystaveného daňového dokladu v uvedených
termínech, zejména za škodu spočívající v uhrazení sankcí za pozdní odvod DPH objednatelem z důvodu
pozdního dodání daňového dokladu dodavatelem.
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13. Podmínky, při nichž je možné překročit výši nabídkové ceny:
Zadavatel definuje následující podmínky, při jejichž splnění je možné překročit výši nabídkové ceny, pokud je
nabídková cena stanovena v Kč vč. DPH:


Úprava nabídkové ceny v Kč vč. DPH bude provedena vždy, pokud dojde ke změnám sazeb DPH
úpravou zákonných předpisů.

14. Jiné požadavky zadavatele pro plnění veřejné zakázky:
Jiné požadavky pro plnění veřejné zakázky stanovuje zadavatel v souladu s ustanovením § 44 odst. 3 písm. j)
zákona. Tyto jiné požadavky jsou proto podmínkou zadavatele a budou posuzovány z pohledu, zda uchazeč
nepředložil nepřijatelnou nabídku ve smyslu ustanovení § 22 odst. 1 písm. b) zákona.
14.1.

14.2.
14.3.

14.4.

14.4.

14.4.

Nabídka bude zpracována v českém jazyce. Doklady, které jsou vyhotoveny v jiném než českém jazyce,
musí být opatřeny úředně ověřeným překladem do českého jazyka. Tato podmínka se nevztahuje pouze
na prospektový materiál.
Zadavatel požaduje, aby minimální záruční doba na všechny části předmětu plnění veřejné zakázky byla
24 měsíců.
Zadavatel požaduje, aby vyzvaný zájemce ve své nabídce doložil formou čestného prohlášení závazek,
že v případě, že s ním bude uzavřena smlouva, poskytne potřebné spolupůsobení při výkonu finanční
kontroly podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. Závazek
bude rovněž obsahovat právo přístupu EF v rámci kontroly k dokumentům, které podléhají ochraně
podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství) za předpokladu, že budou splněny
požadavky kladené právními předpisy (např. § 11 písm. c) a d), § 12 odst. 2 písm. f) zákona č. 552/1991
Sb., o státní kontrole v platném znění) vč. zajištění stejných podmínek u svých subdodavatelů.
Prohlášení bude podepsáno oprávněnou osobou vyzvaného zájemce v souladu se způsobem jednání
právnické či fyzické osoby podle obchodního či občanského zákoníku.
Zadavatel požaduje, aby vyzvaný zájemce doložil v nabídce čestné prohlášení vyzvaného zájemce o
tom, že jako dodavatel, který podává nabídku v zadávacím řízení, není současně subdodavatelem, jehož
prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Prohlášení bude
podepsáno oprávněnou osobou vyzvaného zájemce v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické
osoby podle obchodního či občanského zákoníku.

Uchazeč bere na vědomí, že podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě, v platném znění, bude osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční
kontroly. Tato povinnost se týká rovněž těch částí nabídek, smlouvy 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. § 11 písm. c) a d), § 12 odst. 2 písm. f) zákona č. 552/1991 Sb., o
státní kontrole, v platném znění). Uchazeč bere na vědomí, že obdobnou povinností bude
vybraný uchazeč povinen smluvně zavázat také své subdodavatele.
Uchazeč bere na vědomí, že zadavatel je povinen dodržet požadavky na publicitu v rámci
programů strukturálních fondů stanovené v č. 9 nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 a pravidel
pro publicitu v rámci OP VK, a to ve všech relevantních dokumentech týkajících se daného
zadávacího řízení či postupu, tj. zejména v zadávací dokumentaci, ve všech smlouvách a
dalších dokumentech vztahujících se k dané zakázce.
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15. Jiné skutečnosti spojené se zadávacím řízením
Zadavatel v odst. 19 Textové části zadávací dokumentace upozorňuje na některé skutečnosti vyplývající ze
zákona. Vyzvaný zájemce podáním nabídky bere tyto skutečnosti na vědomí a souhlasí s nimi:
15.1.
Vyzvaný zájemce, který podává nabídku v zadávacím řízení, si je vědom skutečnosti, že zadavatel je
povinen v souladu s ustanovením § 147a zákona zveřejnit na svém profilu zadavatele smlouvu

15.2.

15.3.
15.4.

s vítězným dodavatelem veřejné zakázky vč. jejich změn a dodatků, výši skutečně uhrazené ceny za
plnění veřejné zakázky a seznam subdodavatelů dodavatele veřejné zakázky. K tomu účelu je dodavatel
veřejné zakázky povinen poskytnout potřebnou součinnost.
Pokud je za přílohu uzavřené smlouvy prohlášena zadávací dokumentace a nabídka, jedná se o přílohy
smlouvy, které se ke smlouvě fyzicky nedokládají a jsou uvedeny pouze z formálního důvodu, neboť
byly základním podkladem pro uzavření smlouvy. Tyto formální přílohy se také nezveřejňují v rámci
zveřejnění smlouvy podle ustanovení § 147a zákona.
Vyzvaný zájemce, který podává nabídku v zadávacím řízení, si je vědom skutečnosti, že zadavatel je
povinen ve vztahu k vítěznému dodavateli veřejné zakázky postupovat v souladu s ustanovením § 82
odst. 7 zákona, tj. nesmí umožnit podstatnou změnu práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, kterou
uzavřel s vybraným dodavatelem.
Vyzvaný zájemce, který podává nabídku v zadávacím řízení, si je vědom skutečnosti, že je povinen při
změnách kvalifikace postupovat v souladu s ustanovením § 58 zákona.
Vyzvaný zájemce, který podává nabídku v zadávacím řízení, si je vědom skutečnosti, že zadavatel má
právo v souladu s ustanovením § 82 odst. 8 zákona odstoupit od smlouvy v případě, že dodavatel uvedl
v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na
výsledek zadávacího řízení

16. Obsah nabídky:
16.1.

16.2.

16.3.

Nabídka musí obsahovat v souladu s ustanovením § 68 odst. 2 zákona identifikační údaje vyzvaného
zájemce, návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za vyzvaného zájemce a
doklady požadované zákonem a touto zadávací dokumentací.
Nabídka musí dále obsahovat v souladu s ustanovením § 68 odst. 3 zákona:
a) Seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů dodavatele, kteří v posledních 3 letech
od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovně právním, funkčním či obdobném poměru u
zadavatele.
Vyzvaný zájemce v nabídce doloží čestné prohlášení, ze kterého budou vyplývat skutečnosti
požadované v ustanovení § 68 odst. 3 písm. a) zákona. Čestné prohlášení bude podepsáno
oprávněnou osobou vyzvaného zájemce v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby
podle obchodního či občanského zákoníku. V případě, že žádný statutární orgán nebo člen
statutárního orgánu vyzvaného zájemce v uvedeném období nebyl v pracovně právním, funkčním
či obdobném poměru u zadavatele, uvede tuto skutečnost v čestném prohlášení.
b) Má-li dodavatel formu akciové společnosti, doloží v nabídce seznam vlastníků akcií, jejichž
souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání
nabídek.
c) Čestné prohlášení vyzvaného zájemce o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle
zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a změně některých zákonů, v souvislosti se
zadávanou veřejnou zakázkou. Čestné prohlášení bude podepsáno oprávněnou osobou vyzvaného
zájemce v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle obchodního či
občanského zákoníku.
Nabídka bude obsahovat následující dokumenty a součásti, které budou formálně řazeny takto:
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Krycí list nabídky
Obsah nabídky
Doklady o splnění kvalifikace
Doklady o splnění jiných požadavků zadavatele pro plnění veřejné zakázky
Údaje podle § 68 odst. 3 zákona
Návrh smlouvy

16.4.

Nabídka bude podána v jednom originálním vyhotovení v listinné podobě.a jedenkrát v datové podobě
na CD / DVD

16.5.

Zadavatel si vyhrazuje právo upravit zadávací dokumentaci v průběhu zadávacího řízení. Případné
úpravy zadávací dokumentace budou provedeny v souladu se zákonem.

16.6.

Zadavatel nehradí náklady na účast v zadávacím řízení a nabídky nevrací.

16.7.

Zadavatel má právo zadávací řízení zrušit v souladu s ustanovením § 84 zákona.

17. Další informace k dokončení zadávacího řízení:
Obsah čl. 17 nesouvisí se zpracováním nabídky a neobsahuje žádné podmínky pro vypracování nabídky.
Zadavatel poskytuje v následujícím textu informace pro další postup zadávacího řízení.
17.1. Předložení čistopisu smlouvy
Vyzvaný zájemce, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější, předloží neprodleně zadavateli příslušný počet
vyhotovení čistopisu smlouvy, který bude obsahovat údaje vyjednané v rámci jednacího řízení a bude již ze
strany vyzvaného zájemce podepsán.
Vybraný dodavatel si může e-mailem na adrese Miroslav.haman@mendelu.cz vyžádat elektronickou podobu
textu smlouvy.
17.2. Poskytnutí součinnosti vybraného dodavatele k uzavření smlouvy
Vybraný dodavatel je v souladu s ustanovením § 82 odst. 4 zákona povinen poskytnout zadavateli součinnost
potřebnou k uzavření smlouvy.
17.3. Uveřejnění výsledku zadávacího řízení
Zadavatel je povinen do 15 dnů po uzavření smlouvy odeslat oznámení o výsledku zadávacího řízení
k uveřejnění v souladu s ustanovením § 83 odst. 1 zákona. V souladu s ustanovením § 85 odst. 4 uveřejní
zadavatel na profilu zadavatele nejpozději do 15 dnů od ukončení zadávacího řízení písemnou zprávu o veřejné
zakázce, jejíž obsah je stanoven v § 85 odst. 2 zákona. Ve stejném termínu zveřejní zadavatel v souladu
s ustanovením § 147a odst. 2 zákona na profilu zadavatele celé znění smlouvy uzavřené s vítězným
dodavatelem.
Za zadavatele:
Ing. Miroslav Haman
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