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1. Preambule
Zadavatel je Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno, IČ 62156489, veřejná
vysoká škola založená zákonem č. 460/1919 Sb., nezapsaná v obchodním rejstříku.
Tato veřejná zakázka je ve smyslu § 8 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů (dále také jen zákon nebo ZVZ), veřejnou zakázkou na služby, a ve smyslu § 12
odst. 2 zákona podlimitní veřejnou zakázkou, zadávanou podle § 21 odst. 1 písm. f) zákona ve
zjednodušeném podlimitním řízení.
Zadavatel hodlá uzavřít rámcovou smlouvu s jedním dodavatelem podle ust. § 92 odst. 1 písm. a)
zákona o veřejných zakázkách.
Zakázka je částečně financována z prostředků strukturálních fondů EU a z vlastních prostředků
zadavatele.
Tato zadávací dokumentace je vypracována jako souhrn údajů, požadavků a technických podmínek
zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro vypracování a
podání nabídky (dále také jen „zadávací dokumentace“) na plnění podlimitní veřejné zakázky
zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona. Práva a povinnosti neupravené těmito
zadávacími podmínkami se řídí zákonem, jeho prováděcími předpisy a vnitřními předpisy zadavatele,
týkajícími se zadávání veřejných zakázek (dále také jen „vnitřní předpisy“).
Tato veřejná zakázka je zadávána elektronicky pomocí elektronického nástroje E-ZAK (dostupného
na https://zakazky.mendelu.cz ), veškeré úkony vyjma předložení Informace o kvalifikaci a podání
nabídky je nutno provádět elektronicky.
Veškeré podmínky a informace, týkající se elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek
Mendelovy univerzity včetně informací o používání elektronického podpisu, jsou dostupné na:
https://zakazky.mendelu.cz/data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf
https://zakazky.mendelu.cz/data/manual/QCM.Podepisovaci_applet.pdf
V případě jakýchkoli otázek týkajících se uživatelského ovládání elektronického nástroje dostupného
na výše uvedené webové stránce kontaktujte Ing. Miroslava Hamana, REK MENDELU, e-mail:
Miroslav.haman@mendelu.cz.
Dodavatelem se rozumí právnická nebo fyzická osoba, která poskytuje dodávku či provádí službu,
pokud má sídlo, místo podnikání nebo místo trvalého pobytu na území České republiky, nebo
zahraniční dodavatel, který je zahraniční osobou podle § 21 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní
zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Uchazečem se rozumí dodavatel, který ve stanovené době podal nabídku.
Informací o kvalifikaci se rozumí souhrn dokumentů vyžadovaných zákonem a zadávacími
podmínkami uvedenými v této zadávací dokumentaci, kterými dodavatel prokazuje splnění své
kvalifikace.
Poskytnutá zadávací dokumentace se stává majetkem uchazeče a nemusí být zadavateli vrácena.
Uchazeč smí zadávací dokumentaci použít pouze pro účely zpracování Informace o kvalifikaci a
nabídky.

Zadavatel doporučuje, aby se uchazeč před podáním nabídky podrobně seznámil se zadávací
dokumentací a vyjasnil si ještě před předložením Informace o kvalifikaci a podáním nabídky případné
nejasnosti.
Nedílnou součástí zadávací dokumentace jsou následující přílohy:
příloha A Obchodní podmínky (dále také jen „příloha A“)
- předloha návrhu smlouvy
příloha B Čestné prohlášení o splnění kvalifikace a požadavků § 68 odst. 3 ZVZ (dále také jen „příloha
B“)
- předloha Čestného prohlášení o splnění kvalifikace
- předloha prohlášení podle § 68 odst. 3 ZVZ
příloha C Další dokumenty a formuláře požadované zadavatelem (dále také jen „příloha C“)
- krycí list
příloha D Technické podmínky (dále také jen „příloha D“)
- minimální technické požadavky na předmět plnění pro zpracování přílohy 2 – technická
specifikace uchazečem nabízeného plnění
- předpokládaný rozsah výjezdů („příloha D1, D2“)

2. Druh a předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je služba, a to zajištění autobusové dopravy dle požadavků zadavatele
po území ČR a po území Evropy – Slovenska, Polska, Rakouska, Německa, Chorvatska, Pobaltí, a to
buď z místa výjezdu Brna nebo z Lednice, jak je upřesněno v čl. 6.1 této zadávací dokumentace.
Cílem je zabezpečení dopravy zaměstnanců a studentů na terénní cvičení, stáže a jiné akce.
Klasifikace předmětu veřejné zakázky je vymezena CPV kódem:
60140000-1

Nepravidelná osobní doprava

Podrobnou definici předmětu veřejné zakázky stanoví obchodní podmínky (příloha A) a technické
podmínky (příloha D), které jsou součástí této zadávací dokumentace.

3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 4.500.0000,- Kč bez DPH

4. Technické podmínky a specifikace
Zadávací dokumentace obsahuje v souladu se zákonem technické podmínky. Technické podmínky
jsou vymezeny v příloze D této zadávací dokumentace.
Pokud se v technických podmínkách vyskytnou obchodní názvy některých výrobků nebo dodávek,
případně jiná označení či vyobrazení mající vztah ke konkrétnímu dodavateli, jedná se o pouhé
vymezení předpokládané charakteristiky a uchazeč je oprávněn navrhnout i jiné, technicky a
kvalitativně srovnatelné řešení, které však musí v plném rozsahu splňovat technické a funkční
požadavky zadavatele uvedené v této zadávací dokumentaci, resp. v jejich přílohách.

5. Obchodní podmínky a požadavek na zpracování nabídkové ceny
Plnění veřejné zakázky je požadováno za obchodních podmínek (včetně platebních podmínek)
specifikovaných v návrhu smlouvy obsaženém v příloze A zadávacích podmínek, které uchazeč
použije pro zpracování své nabídky. Obchodní podmínky jsou pro uchazeče závazné a nemohou být
žádným způsobem měněny či doplňovány.
V příslušném návrhu smlouvy uchazeč vyplní požadované informace, doplní k němu všechny její
přílohy a takto vzniklý dokument podepíše.
Nabídkovou cenou pro veřejnou zakázku se rozumí cena za plnění předmětu této veřejné zakázky.
Nabídková cena musí být v nabídce uvedena v české měně v členění na cenu bez DPH, sazbu (v %)
a výši DPH a cenu s DPH. Neplátci DPH uvedou celkovou cenu bez DPH i s DPH ve stejné výši společně
s informací, že nejsou plátci DPH. Nabídková cena musí být cenou pevnou, nezávislou na změně
podmínek v průběhu realizace dané veřejné zakázky. Nabídková cena musí být stanovena i
s přihlédnutím k vývoji cen v daném oboru včetně vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám až
do doby dokončení předmětné zakázky.
Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádnému splnění předmětu zakázky, včetně
všech nákladů souvisejících, tj. zejména veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a
dokončením předmětu zakázky včetně veškerých rizik a vlivů během realizace zakázky, náklady na
ubytování řidiče, mýta a diety.
Uchazeč uvede jednotkové ceny za 1 km v členění podle minimální kapacity a místa určení a
náklady na hodinu čekání.
Finanční limit Zadavatele je dán předpokládanou hodnotou této veřejné zakázky.
Překročení (nebo snížení) nabídkové ceny je možné pouze v případech, že:
v období mezi předložením nabídky uchazeče, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nejvhodnější, a
podpisem smlouvy na plnění dojde ke změnám sazeb DPH. V takovém případě bude celková
nabídková cena (cena vč. DPH) v podpisované smlouvě upravena podle výše sazeb DPH platných
v době podpisu smlouvy. Toto překročení je možné pouze v případě, že jím nedojde k překročení
maximální ceny položky/položek stanovené zadavatelem.
Platební podmínky předepsané zadavatelem pro tuto veřejnou zakázku jsou podrobně obsaženy
v obchodních podmínkách v příloze A zadávací dokumentace, resp. v návrhu smlouvy.

6. Místo a termíny plnění
6.1 MÍSTO PLNĚNÍ
Místem plnění (přistavení autobusu) je Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00
Brno, nebo Mendelova univerzita v Brně, Valtická 337, 691 44 Lednice. Přesné místo plnění a trasa
dopravy bude vždy předem určena v dílčí objednávce.
6.2 TERMÍNY PLNĚNÍ
Termíny a počty výjezdů včetně požadovaných kapacit zadavatel upřesní vždy nejpozději 14 dnů před
plánovaným výjezdem.

7. Kvalifikační předpoklady
Uchazeč je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svoji kvalifikaci.
Kvalifikovaným pro plnění této veřejné zakázky je dodavatel, který:
a) splní základní kvalifikační předpoklady dle § 53 ZVZ
b) splní profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 ZVZ
c) předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku.
7.1 Splnění požadavků na kvalifikaci
7.1.1 Splnění základních kvalifikačních předpokladů
V souladu s ustanovením § 53 odst. 1 zákona základní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč,
a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké
skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti,
podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu,
včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo
došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí
tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen
statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu
dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její
statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podávali 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 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 dodavatele,
g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České
republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště
dodavatele,
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) výpisu/ů z evidence Rejstříku trestů – dle § 53 odst. 1 písm. a) a b) zákona
b) potvrzení finančního úřadu – dle § 53 odst. 1 písm. f) zákona
c) potvrzení příslušných orgánů či institucí – dle § 53 odst. 1 písm. h) zákona
d) čestného prohlášení – dle § 53 odst. 1 písm. c), d), e), g), i), j), k) zákona
7.1.2 Splnění profesních kvalifikačních předpokladů
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč předložením:
a) výpisu z obchodního rejstříku nebo z jiné obdobné evidence, ve které je uchazeč zapsán
- § 54 písm. a) zákona
b) dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícímu
předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu prokazujícího příslušné živnostenské oprávnění či licenci
- § 54 písm. b) zákona.
7.2 Prokázání splnění požadavků na kvalifikaci
V souladu s ustanovením § 62 odst. 3 zákona prokáže uchazeč splnění všech kvalifikačních
předpokladů dle bodu 7.1 zadávací dokumentace Č e s t n ý m p r o h l á š e n í m, ve kterém bude
mj. uvedeno, že všechny níže uvedené požadavky na splnění kvalifikace uchazeč splňuje, tj. že:
1. splňuje základní kvalifikační předpoklady uvedené v § 53 odst. 1 zákona;
2. splňuje profesní kvalifikační předpoklady uvedené v § 54 písm. a) a b) zákona;
3. a že je ekonomicky a finančně způsobilý splnit tuto veřejnou zakázku.
Zadavatel doporučuje použít předlohu Čestného prohlášení o splnění kvalifikace, která je součástí
přílohy B zadávací dokumentace.

7.3 Doklady předkládané zadavateli před podpisem smlouvy
Dle § 62 odst. 3 zákona pouze uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva dle § 82 zákona, je
povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie všech
dokladů, prokazujících splnění kvalifikace, specifikovaných v bodě 7.1 zadávací dokumentace.
V případě, že uchazeč tuto povinnost nesplní a doklady prokazující splnění kvalifikace nepředloží,
považuje se tato skutečnost za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení §
82 odst. 4 zákona.
S ohledem na výše uvedené zadavatel doporučuje všem uchazečům, aby si veškeré doklady
k prokázání kvalifikace opatřili, i když je dle § 62 odst. 3 zákona nebudou dokládat v rámci svých
nabídek a budou je prokazovat pouze čestným prohlášením. Důvodem je skutečnost, že uchazeč na
základě výzvy k uzavření smlouvy a v souladu s § 62 odst. 3 zákona bude povinen předložit zadavateli
originály nebo úředně ověřené kopie dokladů, které prokazují splnění jeho kvalifikace.
Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního
rejstříku nesmějí být dle § 57 odst. 2 zákona starší 90 dnů ke dni podání nabídky.
Doklady k prokázání splnění kvalifikace po výzvě zadavatele k součinnosti při uzavření smlouvy
s vybraným uchazečem doporučuje zadavatel členit následujícím způsobem:
Oddíl 1 - Základní kvalifikační předpoklady
- výpis/y z evidence Rejstříku trestů - § 53 odst. 1 písm. a) a b) zákona
- potvrzení finančního úřadu - § 53 odst. 1 písm. f) zákona
- potvrzení příslušných orgánů či institucí - § 53 odst. 1 písm. h) zákona
- čestné prohlášení - § 53 odst. 1 písm. c), d), e), g), i), j), k) zákona
Oddíl 2 - Profesní kvalifikační předpoklady
- výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence - § 54 písm. a) zákona
- živnostenské oprávnění, licence - § 54 písm. b) zákona
Doklady k prokázání splnění kvalifikace uchazeče musí být v plném rozsahu zpracovány v písemné a
listinné formě a v českém nebo slovenském jazyce. Dokumenty vyhotovené v jiném než českém nebo
slovenském jazyce musí být opatřeny úředním překladem do českého nebo slovenského jazyka.
Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se tedy nevztahuje na
doklady ve slovenském jazyce.
Doklady je možné předkládat v souladu s § 62 odst. 3 zákona od okamžiku konce lhůty pro podání
námitek na výzvu zadavatele k poskytnutí součinnosti.
7.4 Další podmínky pro prokázání splnění kvalifikace
7.4.1 Prokazování splnění části kvalifikace prostřednictvím subdodavatele
Pokud není uchazeč schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované veřejným
zadavatelem podle ustanovení § 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona v plném rozsahu, je oprávněn splnění
kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Uchazeč je v takovém
případě povinen veřejnému zadavateli předložit:
a) doklad prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle ustanovení § 53 odst. 1
písm. j) zákona subdodavatelem a
b) doklad prokazující profesního kvalifikačního předpokladu podle ustanovení § 54 písm. a) zákona
subdodavatelem a
c) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění
určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude uchazeč
oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel
prokázal splnění kvalifikace podle ustanovení § 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona.

Uchazeč není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle ustanovení
§ 54 písm. a) zákona.
7.4.2 Společná nabídka několika dodavatelů
Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli (uchazeči) společně a za tímto účelem
podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů v souladu s ustanovením § 51
odst. 5 zákona povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle ustanovení § 50
odst. 1 písm. a) zákona a profesního kvalifikačního předpokladů podle ustanovení § 54 písm. a)
zákona v plném rozsahu. Splnění kvalifikace podle ustanovení § 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona musí
prokázat všichni dodavatelé společně.
V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn společně několika dodavateli dle ustanovení §
51 odst. 5 zákona, jsou veřejnému zadavateli povinni předložit současně s doklady prokazujícími
splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé
budou vůči veřejnému zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých
v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázání společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné
zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky.
7.4.3 Nabídka podaná 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 zákonem a veřejným
zadavatelem. Pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště
zahraničního dodavatele určitý doklad nevydává, je zahraniční dodavatel povinen prokázat splnění
takové části kvalifikace čestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci
kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele
stanovena, učiní o této skutečnost čestné prohlášení.
Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce
s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud zadavatel v zadávacích
podmínkách nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak; to platí i
v případě, prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce dodavatel se sídlem,
místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území České republiky.
Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady
ve slovenském jazyce.
7.4.4 Seznam kvalifikovaných dodavatelů
Dodavatelé zapsaní v seznamu kvalifikovaných dodavatelů (§ 125 a násl. zákona), mohou prokázat
splnění kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů. Tento výpis nesmí být
k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace (tj. k poslednímu dni lhůty pro
podání nabídek) starší než tři měsíce. Tento výpis prokazuje splnění kvalifikace v rozsahu podle § 127
zákona.

8. Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky
8.1 Nabídka uchazeče
Zadavatel dle § 68 odst. 2 zákona stanovuje, že nabídka uchazeče musí obsahovat:
a) Návrh smlouvy včetně všech příloh, požadovaných zadavatelem v zadávací dokumentaci,
podepsaný osobou/osobami oprávněnými jednat jménem či za uchazeče;

b) Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů nebo výpis ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů nebo soubor dokladů podle zákona č. 137/2006 Sb. prokazující
splnění kvalifikačních předpokladů
c) 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;
d) Má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná
jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání
nabídek;
e) Prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního
právního předpisu v souvislosti se zadávanou zakázkou.
Podpisem (podpisy) návrhu smlouvy potvrdí uchazeč pravdivost, úplnost a závaznost všech údajů a
svých tvrzení v nabídce včetně údajů, uvedených v Prohlášení.
Návrh smlouvy musí být podepsán uchazečem způsobem dle výpisu z obchodního rejstříku či jiné
obdobné evidence, popřípadě osobou oprávněnou (osobami oprávněnými) za uchazeče jednat.
U společné nabídky více osob musí být nabídka podepsána v souladu se smlouvou dle § 51 odst. 6
zákona.
Jedná – li za uchazeče zástupce, požaduje zadavatel z důvodu právní jistoty, aby uchazeč v nabídce
uvedl, resp. doložil právní titul zastoupení (plná moc, vedoucí organizační složky, pověření apod.),
nevyplývá – li právní důvod z jiných předložených dokumentů (např. prokura z výpisu z obchodního
rejstříku).
U společné nabídky více osob musí být nabídka podepsána v souladu se smlouvou dle § 51 odst. 6
zákona.
8.2 Forma nabídky
Zadavatel doporučuje uchazeči zpracovat nabídku podle níže uvedených doporučení, přičemž může
využít vzory (předlohy) dokladů předané v přílohách zadávací dokumentace.
Nabídka musí být v plném rozsahu zpracována v písemné a listinné formě a v českém nebo
slovenském jazyce. Dokumenty vyhotovené v jiném než českém nebo slovenském jazyce musí být
opatřeny úředním překladem do českého nebo slovenského jazyka.
Zadavatel doporučuje, aby uchazeč nabídku předložil ve dvou písemných vyhotoveních, z nichž jedno
bude označeno jako ORIGINÁL a další jako KOPIE. Zadavatel si vyhrazuje právo pořídit si pro potřebu
svou či potřebu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy jakýkoli počet dalších kopií písemného
vyhotovení nabídky. V případě jakéhokoli nesouladu mezi originálem a kopiemi nabídky je rozhodující
originál nabídky.
Zadavatel doporučuje, aby všechny listy nabídky byly v pravém dolním rohu každého listu očíslovány
souvislou číselnou řadou vzestupně od čísla 1.
Zadavatel doporučuje, aby každé vyhotovení nabídky (originál i kopie) bylo zabezpečeno proti
manipulaci s jednotlivými listy provázáním pevným provázkem, jehož volný konec bude opatřen
přelepením na poslední straně složky. Zadavatel doporučuje opatřit toto přelepení razítkem či
podpisem uchazeče nebo osoby/osob oprávněné/oprávněných za dodavatele jednat.
Podle § 69 odst. 5 věta třetí zákona musí být nabídka podána v řádně uzavřené obálce, kterou
zadavatel doporučuje na všech uzavřeních opatřit přelepením. Všechna přelepení doporučuje
zadavatel opatřit razítkem nebo podpisem uchazeče nebo podpisem osoby/osob
oprávněné/oprávněných za dodavatele jednat. Dále musí být dle uvedeného ustanovení zákona
obálka označena názvem veřejné zakázky, adresou, na niž je možno zaslat oznámení podle § 71

odst. 6 zákona (tj. vyrozumění o tom, že nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání
nabídek) a zadavatel ji doporučuje označit ještě nápisem NEOTVÍRAT – ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ –
Rámcová smlouva na zajištění autobusové dopravy MENDELU 2013- NABÍDKA.
Každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Uchazeč, který podal nabídku v zadávacím řízení,
nesmí být současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný uchazeč v tomtéž zadávacím řízení
prokazuje kvalifikaci.
8.3 Obsah a členění nabídky
Zadavatel doporučuje, aby nabídka – návrh smlouvy - byla uvozena „krycím listem“ nabídky,
zpracovaným uchazečem podle předlohy uvedené v příloze C zadávací dokumentace.
V případě rozporu mezi údaji uvedenými v krycím listu nabídky a údaji uvedenými v návrhu smlouvy
platí údaje uvedené v návrhu smlouvy.
Zadavatel požaduje, aby uchazeč pro zpracování textové části návrhu smlouvy použil předlohu
textové části návrhu smlouvy uvedenou v příloze A zadávací dokumentace, kterou na vyznačených
místech vyplní požadovanými údaji a doplní ji o požadované přílohy návrhu smlouvy.
Zadavatel doporučuje členit nabídku následujícím způsobem:
- Krycí list nabídky – dle předlohy v příloze C
- Prohlášení uchazeče - dle předlohy v příloze B
- Návrh smlouvy – dle předlohy v příloze A
- Přílohu č. 1 (technickou specifikaci nabízeného plnění) - V příloze 1 vepíše uchazeč jaké
vybavení nabízí pro poskytování služby. Nabízené vybavení musí splňovat minimálně
technické požadavky veřejné zakázky uvedené v příloze D. Zadavatel doporučuje využít
vzorový formulář uvedený v příloze A.
- Přílohu č. 2 (položkový rozpočet v Kč) - V příloze 2 doloží uchazeč položkový rozpočet v Kč
jím nabízeného vybavení. Zadavatel doporučuje využít vzorový formulář uvedený v příloze
A.
- Čestné prohlášení o splnění kvalifikace - dle předlohy v příloze B
Zadavatel požaduje, aby nabídka podaná společně několika dodavateli obsahovala dále jako Přílohu
č. 3 návrhu smlouvy smlouvu dle § 51 odst. 6 zákona. Tato smlouva musí být opatřena podpisy
oprávněných osob všech účastníků společné nabídky.

9. Dodatečné informace k zadávací dokumentaci
Uchazeč je oprávněn požadovat po Zadavateli dodatečné informace k Zadávací dokumentaci dle § 49
Zákona. Žádost musí být písemná a musí být Zadavateli doručena nejpozději 5 pracovních dnů před
uplynutím lhůty pro podání nabídek, a to elektronicky prostřednictvím nástroje E-ZAK.
Za doručenou se považuje žádost, která byla zadavateli ve stanovené době odeslána prostřednictvím
elektronického nástroje E-ZAK.
Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám včetně přesného znění žádosti,
případně související dokumenty do 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti (dle prvního
odstavce).
Dodatečné informace (bez identifikace tazatele) zadavatel zároveň poskytne i všem ostatním
uchazečům prostřednictvím nástroje E-ZAK na https://zakazky.mendelu.cz/.
Zadavatel může v souladu s § 49 odst. 4 zákona poskytnout dodavatelům dodatečné informace
k zadávacím podmínkám i bez jejich předchozí žádosti elektronicky prostřednictvím nástroje E-ZAK.

Tyto dodatečné informace zadavatel zároveň poskytne všem ostatním uchazečům zveřejněním na
svých webových stránkách https://zakazky.mendelu.cz/.

10. Zadávací lhůta
Uchazeči jsou svými nabídkami vázáni po dobu tří měsíců; tato lhůta začne běžet dnem následujícím
po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Uchazeči, s nimiž je možné uzavřít smlouvu dle § 82 odst. 4
zákona, jsou svojí nabídkou vázáni až do podpisu smlouvy.

11. Lhůta a místo pro podávání nabídek, otevírání obálek s nabídkami
Datum odeslání výzvy 23.01.2013.
Lhůta pro podání nabídek začne běžet dne 24.01.2013 a skončí dne 08.02.2013 v 13:00 hodin.
Nabídku je nutné podat nejpozději do 08.02.2013 do 13:00 hodin.
Uchazeči předkládají písemnou nabídku doporučenou zásilkou, nebo kurýrní službou nebo osobně na
adresu:
Mendelova univerzita v Brně, Rektorát - podatelna
Zemědělská 1665/1
613 00 Brno
k rukám Ing. Miroslava Hamana.
Úřední hodiny podatelny:
pracovní dny 07:00 – 8:30 hodin a 12:30 – 14:00 hodin, v poslední den do 13:00 hodin.
Na obálce bude dále uvedeno:
Obchodní jméno uchazeče
Sídlo uchazeče
Identifikační číslo uchazeče
Jméno odpovědné osoby a adresa včetně e-mailové adresy, na kterou je možno poslat oznámení
pro potřeby vyrozumění uchazeče.
Nabídky podané po uplynutí uvedené lhůty nebudou otevřeny a nevyhodnocují se. Využívá-li
dodavatel k doručení nabídky třetího subjektu, nese plné riziko včasného a řádného doručení
nabídky, a to včetně neporušenosti obálky. Posouzení a následné hodnocení nabídek provede
pětičlenná hodnotící komise.
Otevírání obálek proběhne dne 8. února 2013 v 14:00 hod (Odbor vědy a výzkumu Mendelu, 1. NP
budovy E č.d. 2020).
Otevírání obálek může být přítomen uchazeč nebo zástupce uchazeče, který se prokáže plnou mocí
pro zastupování uchazeče při otevírání obálek s nabídkami, a to maximálně jedna osoba za uchazeče.
Zahraniční uchazeč si může přizvat tlumočníka.

12. Způsob hodnocení nabídek
Posuzování a hodnocení nabídek provede hodnotící komise.
Zadavatel předá hodnotící komisi obálky s nabídkami uchazečů.
Hodnotící komise posoudí nabídky z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele
uvedených v zadávacích podmínkách a z hlediska toho, zda uchazeč nepodal nepřijatelnou nabídku
dle § 22 odst. 1 písm. d) zákona, jakož i z hlediska mimořádně nízké nabídkové ceny.
Uchazeče, jehož nabídka při posuzování nabídek nesplnila výše uvedené hlediska, zadavatel ze
zadávacího řízení bezodkladně vyloučí. Vyloučení, včetně uvedení důvodů, zadavatel vyloučeným
uchazečům bezodkladně písemně oznámí.
 V souladu s ustanovením § 76 odst. 6 ZVZ si zadavatel si vyhrazuje právo zveřejnit rozhodnutí
o vyloučení uchazeče na profilu zadavatele; v takovém případě se rozhodnutí o vyloučení
uchazeče považuje za doručené okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.
Hodnotící komise provede hodnocení nabídek splňujících zadávací podmínky podle základního
hodnotícího kritéria:
nabídková cena v Kč bez DPH s váhou 100%.
Váha jednotlivých cenových částí za 1 km a hodinu čekání dle typu autobusu [%] a přiřazený index:
ČR

Evropa

8 osob

0,4 (A1)

0,3 (A2) 0,05 (A3)

15 osob

4,5 (B1)

3,4 (B2) 0,4 (B3)

25 osob

9 (C1)

8,4 (C2) 0,8 (C3)

35 osob

0,3 (D1)

0,9 (D2) 0,05 (D3)

45 osob

29 (E1)

7,4 (E2) 2,15 (E3)

53 osob

19 (G1) 11,1 (G2) 1,5 (G3)

63 osob

1 (H1)

Čekací doba

0,3 (H2) 0,05 (H3)

Zadavatel bude hodnotit nabídky, za předpokladu dodržení všech technických a jiných podmínek
uvedených v zadávací dokumentaci, na základě nejnižší nabídkové ceny (váha kritéria 100 %). Váha
jednotlivých částí ceny je uvedena ve výše uvedené tabulce.
Nabídková cena:

= 0,4 ∗

∗
∗
∗

+ 0,3 ∗

+ 8,4 ∗
+ 29 ∗

+ 1,5 ∗

+ 0,05 ∗

+ 0,8 ∗

+ 7,4 ∗
+1∗

+ 4,5 ∗

+ 0,3 ∗

+ 2,15 ∗

+ 0,3 ∗

+ 3,4 ∗

+ 0,9 ∗

+ 19 ∗

+ 0,05 ∗

+ 0,4 ∗

+ 0,05

+ 11,1

+9

kde cmin je minimální nabídnutá cena za danou oblast, cn je cena hodnocené nabídky za danou oblast
a indexi odpovídají indexům přiřazených jednotlivých částí ve výše uvedené tabulce.
Cena za 1 km a čekací doba nesmí přesáhnout částku:
Počet osob
8
15
25
35
45
53
63

ČR
10 Kč/1 km
15 Kč/1 km
21 Kč/1 km
23 Kč/1 km
25 Kč/1 km
25 Kč/1 km
28 Kč/1 km

Evropa
13 Kč/1 km
19 Kč/1 km
24 Kč/1 km
26 Kč/1 km
29 Kč/1 km
29 Kč/1 km
32 Kč/1 km

Čekací doba
130,- Kč / h
130,- Kč / h
130,- Kč / h
130,- Kč / h
130,- Kč / h
130,- Kč / h
130,- Kč / h

Uvedené ceny jsou stanoveny jako maximální a nepřekročitelné.
Nejvhodnější nabídkou v hodnocení bude nabídka s nejvyšším počtem získaných bodů (c), kdy
maximální počet získaných bodů je 100.
V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady uchazeče související s poskytnutím služby (např. přístavné,
odstavné, mýtné, dálniční poplatky, parkovné, atd.) vyjma skutečné doby čekání, která bude
zaúčtována až dle skutečného plnění.
 V souladu s ustanovením § 81 odst. 4 ZVZ si zadavatel si vyhrazuje právo zveřejnit Oznámení
o výběru nejvhodnější nabídky na profilu zadavatele; v takovém případě se oznámení
o výběru nejvhodnější považuje za doručené všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným
uchazečům okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.

13.

Poskytování zadávací dokumentace

Zájemcům, kteří nebyli zadavatelem přímo vyzváni k předložení nabídky, poskytne zadavatel zadávací
dokumentaci včetně všech příloh elektronicky neomezeným a přímým dálkovým přístupem 24
hodin denně prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK dostupného na profilu zadavatele:
https://zakazky.mendelu.cz

14.

Požadavky na varianty nabídek

Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

15.

Zrušení výběrového řízení

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení v souladu se zákonem o veřejných zakázkách.
Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení z důvodů stanovených zákonem. Za důvod hodný
zvláštního zřetele ve smyslu § 84 odst. 2 písm. e) zákona, pro který nelze na zadavateli požadovat,
aby v zadávacím řízení pokračoval, bude přitom považována mj. absence nabídek s nabídkovou cenou
umožňující zadavateli nepřekročit finanční limit pro danou veřejnou zakázku.
O zrušení zadávacího řízení je zadavatel povinen bezodkladně písemně informovat všechny uchazeče,
kteří podali nabídku v řádném termínu pro podání nabídek.

16.

Další požadavky zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených v zadávací dokumentaci,
a to buď na základě žádosti uchazečů o dodatečné informace k zadávacím podmínkám, nebo
z vlastního podnětu. Provede-li zadavatel úpravy v uveřejněném vyhlášení podle § 147 odst. 8
zákona, prodlouží přiměřeně lhůtu pro podání nabídek, a to podle povahy provedené úpravy.
Uchazeč nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve veřejné zakázce.
Nabídky se uchazečům nevracejí a zůstávají zadavateli jako součást dokumentace o zadání veřejné
zakázky.
V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy s vybraným
uchazečem, je příslušný uchazeč povinen o této změně zadavatele bezodkladně písemně informovat.
V případě, že dojde ke změně v kvalifikaci uchazeče, je třeba postupovat dle § 58 zákona. Zadavatel si
vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v Informaci o kvalifikaci a nabídce uchazeče u třetích
osob.
Uchazeči berou na vědomí, že podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole,
v platném znění, bude vybraný uchazeč 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]. Uchazeči berou na
vědomí, že obdobnou povinností bude vybraný uchazeč povinen smluvně zavázat také své
subdodavatele.
Uchazeč se ve smlouvě zaváže umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu,
z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této
zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), nejméně však do roku 2025 a po
tuto dobu doklady související s plněním této zakázky archivovat.
Uchazeč se zavazuje dodržet požadavky na publicitu programů strukturálních fondů i jiných zdrojů
financování, které jsou stanovené mj. Příručkou pro příjemce finanční podpory z operačního
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Manuálem vizuální identity a nařízením komise (ES)
č. 1828/2006, a to ve všech relevantních dokumentech, týkajících se této veřejné zakázky.
V souladu s ust. § 60 odst. 2 zákona si zadavatel vyhrazuje právo oznámit rozhodnutí o vyloučení
uchazeče jeho uveřejněním na profilu zadavatele. V takovém případě se rozhodnutí o vyloučení
uchazeče považuje za doručené okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.
V souladu s ust. § 76 odst. 6 zákona si zadavatel vyhrazuje právo rozhodnutí o vyloučení uchazeče
oznámit jeho uveřejněním na profilu zadavatele. V takovém případě se rozhodnutí o vyloučení
uchazeče považuje za doručené okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.

V souladu s ust. § 81 odst. 4 zákona si zadavatel vyhrazuje právo uveřejnit na svém profilu
zadavatele oznámení o výběru nejvhodnější nabídky. V takovém případě se oznámení o výběru
nejvhodnější nabídky bude považovat za doručené všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným
uchazečům okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.
Uchazeči nevzniká nárok na uhrazení nákladů spojených s podáním nabídky zadavateli. Jednotlivé
nabídky budou ponechány zadavateli pro jeho potřebu a nebudou uchazečům vráceny.
Dodavatel se zavazuje bez zbytečného odkladu v případě potřeby písemně poskytnout zadavateli
jakékoliv informace vztahující se k předmětu plnění této veřejné zakázky.

V Brně 23.01.2013

…...……………………………………..
Prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc.
Rektor
v.z. pro účely el. podpisu
Ing. Miroslav Haman
Referent veřejných zakázek

