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1 PŘEDMĚT ZAKÁZKY
Předmětem této zakázky je zajištění realizace výběrových řízení pro projekt Dostavba bezpečných úseků na cyklotrase Brno -Vídeň na území ČR - II. etapa, podpořeného
z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, v rozsahu:
1) realizace veřejné zakázky malého rozsahu II. kategorie na zpracovatele dokumentace pro zadání stavby dle požadavků zákona 137/2006 Sb. a souvisejících
předpisů, v předpokládaném objemu do 800 tis. Kč bez DPH
2) realizace veřejné zakázky malého rozsahu II. kategorie na zajištění technického
dozoru stavebníka, v předpokládaném objemu do 800 tis. Kč bez DPH
3) realizace veřejné zakázky v intencích zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na generálního dodavatele stavebních prací a zajištění publicity,
v předpokládaném objemu do 51 mil. Kč bez DPH
4) realizace veřejné zakázky malého rozsahu II. kategorie na zajištění dodávky a instalace zařízení pro monitorování pohybu cyklistů, v předpokládaném objemu do
700 tis. Kč bez DPH
Všechna výběrová řízení musí být realizována s náležitou odbornou péčí a v souladu
s pravidly, která pro daný typ výběrového řízení definuje:
•
a
•

dokumentace ROP NUTS 2 Jihovýchod platná pro realizaci projektu,
Směrnice č. 4 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dobrovolného
svazku obcí Cyklistická stezka Brno-Vídeň.

Těmto pravidlům bude odpovídat i dokumentace k jednotlivým veřejným zakázkám, kterou
realizátor předá zadavateli jako výsledek své činnosti včetně případných elektronických výstupů.
Realizátor bude připraven doplnit dokumentaci na základě požadavků ÚRR NUTS 2 Jihovýchod či dalších kontrolních orgánů, a zadavatel též předpokládá připravenost realizátora použité postupy v případě potřeby obhájit.

2 TERMÍN PLNĚNÍ ZAKÁZKY
Plnění bude u jednotlivých vypisovaných veřejných zakázek probíhat v termínech:
1) květen 2013
2) květen 2013
3) červen – červenec 2013
4) červen – červenec 2013

3 PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA ZAKÁZKY
Předpokládaná hodnota zakázky za předmět v rozsahu popsaném v bodě 1-4) byla zadavatelem na základě průzkumu trhu stanovena na: 200 tis. Kč bez DPH.

4 POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
4.1 Nabídková cena
Nabídková cena musí obsahovat:
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-

nabídkovou cenu za jednotlivá výběrová řízení 1)-4) v členění:
cena bez DPH, sazba DPH/DPH, cena včetně DPH

-

celkovou nabídkovou cenu za všechny součásti zakázky v členění:
cena bez DPH, sazba DPH/DPH, cena včetně DPH

4.2 Další podmínky týkající se nabídkové ceny
Nabídková cena:
-

je pro definovaný předmět zakázky chápána jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace),
zahrnuje veškeré práce, dodávky a činnosti nutné pro zdárnou realizaci a zdokumentování veřejných zakázek definovaných v bodě 1) - 4).

Nabídková cena může být překročena pouze v případě, že dojde před nebo v průběhu realizace zakázky ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících
vliv na cenu díla. Jiné důvody pro překročení nabídnuté ceny přípustné nejsou.

5 POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE
Uchazeč je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek.
Všechny doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá uchazeč analogicky k ustanovením § 57 odst. 1 zákona v kopii. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být ke dni ukončení této Výzvy starší 90 dnů.
Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva je povinen předložit před uzavřením smlouvy
originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace.
5.1 Základní kvalifikační předpoklady
Zadavatel požaduje splnění základních kvalifikačních předpokladů analogicky k § 53 odstavce 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.
Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů formou čestného prohlášení.
5.2 Profesní kvalifikační předpoklady
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč předložením:
a) výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné
evidence, pokud je v ní zapsán,
b) dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky.
5.3 Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady
Splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč předložením čestného prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit zakázku.

3

5.4 Technické kvalifikační předpoklady
Zadavatel požaduje po uchazeči doložení referenčních vyjádření investorů o provedení služeb obdobného charakteru (dle kapitoly 1.1 této Výzvy) realizovaných v posledních 3 letech
v rámci 5 samostatných veřejných zakázek specifikovaných níže:
3 referenční zakázky analogické zakázce 3) dle kapitoly 1.1 této Výzvy
finanční objem každé z administrovaných zakázek min. 25 mil. Kč bez DPH
2 referenční zakázky analogické zakázkám 1), 2) a 4) dle kapitoly 1.1 této Výzvy
finanční objem každé z administrovaných zakázek min. 350 tis. Kč bez DPH
Osvědčení investora musí obsahovat následující informace:
Název a kontaktní údaje objednatele realizace veřejné zakázky
Oficiální název realizované veřejné zakázky
Doba plnění
Finanční objem zakázky
Osvědčení investora o tom zda byly služby plněny v pořádku, včas a ve smluvené
míře (v případě, že není možné získat Osvědčení objednatele vinou překážek na
jeho straně, bude doložena Smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele.)
Osvědčení bude v nabídce předloženo v podobě prosté kopie originálu podepsaného statutárním zástupcem zadavatele.

6 PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
6.1 Způsob zpracování a podání nabídky
Nabídka bude podána v písemné formě v jednom vyhotovení, v českém jazyce a v uzavřené
obálce. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést
v omyl, jednotlivé listy nabídky budou pevně svázány tak, aby byla znemožněna manipulace
s nimi. Zadavatel požaduje, aby uchazeči řádně uzavřené obálky s nabídkou označili nápisem:
Veřejná zakázka

Dostavba bezpečných úseků
na cyklotrase Brno – Vídeň na území ČR – II. etapa zajištění realizace výběrových řízení v rámci projektu.
NEOTVÍRAT !!!
a na obálce uvedli adresu, na níž je možné zaslat oznámení o tom, že nabídka byla podána
po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Uzavření obálky uchazeč opatří razítkem, případně
podpisem uchazeče či osoby oprávněné za uchazeč jednat.
6.2 Závazná struktura nabídky
Nabídka bude obsahovat:
1) Krycí list nabídky (viz Příloha 1 této Výzvy – Krycí list nabídky)
2) Cenovou nabídku v členění dle této zadávací dokumentace (viz kap. 4.1 této Výzvy)
3) Vyplněný návrh Smlouvy o dílo/Mandátní smlouvy dle zvyklostí uchazeče a podmínek
této zadávací dokumentace
4) Prokázání základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 zákona
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5) Prokázání profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 zákona
6) Prokázání finančních a ekonomických kvalifikačních předpokladů dle § 55 zákona
7) Prokázání technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 zákona
6.3 Poskytování dodatečných informací
Výzvu včetně příloh je možno stáhnout na internetové adrese zadavatele pod odkazem
http://www.cyklobrnowien.cz/cyklostezka/vyzvy.htm.
Podklady jsou též k dispozici u servisního subjektu zadavatele pro věci veřejné zakázky:
Dita Tesařová, dita.tesarova@nap.cz, tel. 515 903 132
Partnerství, o.p.s., Údolní 33, 602 00 Brno,
a budou uchazečům poskytnuty na vyžádání (do 3 pracovních dnů od obdržení písemné
listovní či elektronické žádosti) v elektronické podobě.
Písemná žádost o poskytnutí úplných podkladů nebo dodatečných informací k zadávacím
podmínkám musí být servisnímu subjektu doručena nejpozději 4 dny před uplynutím lhůty
pro podání nabídek.
Zadavatel vždy uveřejní dodatečné informace včetně přesného znění žádosti stejným způsobem, jakým uveřejnil textovou část zadávací dokumentace, tj. na webové stránce
http://www.cyklobrnowien.cz/cyklostezka/vyzvy.htm.

7 ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK PODLE HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ
Nabídky budou hodnoceny podle hodnoticího kritéria – nejnižší nabídková cena.

8 MÍSTO A LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK
Lhůta pro podání nabídek končí dne 3.5. 2013 v 10.00 hodin.
Nabídky je možné doručit osobně (po-pá od 10.00 do 16.00) nebo doporučenou poštou na
adresu:
Dita Tesařová
Partnerství, o.p.s.
Údolní 33
602 00 Brno
Za okamžik doručení nabídky je považováno její převzetí servisní organizací.
Riziko pozdního doručení při odeslání nabídky poštou nese plně uchazeč.

9 ZADÁVACÍ LHŮTA
Zadávací lhůta dle § 43 zákona začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek,
to je dne 3.5. 2013 a její délka činí 30 dnů. Po tuto dobu je uchazeč svoji nabídkou vázán.
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10 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Nabídky, které budou doručeny po uplynutí lhůty pro podání nabídek, nebudou otevřeny.
Zadavatel bezodkladně vyrozumí na adresu uvedenou na obálce pozdě podané nabídky o
tom, že nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.
Zadavatel vylučuje variantní řešení nabídky.
Zadavatel si vyhrazuje právo upřesnit návrh smlouvy uvedený v nabídce (vypracovaný v souladu se zadávací dokumentací).
Zadavatel si vyhrazuje právo na zrušení výběrového řízení ve smyslu zákona.
Žádný z uchazečů nemá nárok na úhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení.
Zadavatel posuzované nabídky nevrací a ponechává si je jako doklad o průběhu zadávání
zakázky.

V Židlochovicích dne 22.4. 2013

Vlastimil Helma
předseda v.r.

11 PŘÍLOHY
1. Krycí list nabídky
2. Směrnice č. 4 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dobrovolného svazku
obcí Cyklistická stezka Brno-Vídeň
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