Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace
na podlimitní veřejnou zakázku na služby
„Pavilon Farmacie II - TSDI“
zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě ust. § 21 odst. 1 písm. f, a § 38 a násl.
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno (dále také „zadavatel“), tímto vyzývá dodavatele
k podání nabídek a k prokázání kvalifikace v rámci podlimitní veřejné zakázky na služby „Pavilon
Farmacie II - TSDI“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě ust. § 21 odst. 1
písm. f), a § 38 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen
„ZVZ“), v souladu s PŘÍLOHOU č. 2 příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI – PRAVIDLA
PRO VÝBĚR DODAVATELŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM A VÝVOJ
PRO INOVACE a v souladu s vnitřními předpisy zadavatele (dále také „Pravidla“).
Zadavatel v rámci zadávací dokumentace dává všem dodavatelům na vědomí, že plný text
Pravidel je veřejně dostupný na www.msmt.cz. Pravidla obsahují kromě povinností zadavatele při
zadávacím řízení i ustanovení, která jsou podstatná pro dodavatele jak v průběhu zadávacího
řízení, tak zejména pro případné uzavření smlouvy, po dobu realizace zakázky podle této smlouvy
a též po skončení realizace zakázky. Předložením nabídky v rámci zadávacího řízení dodavatel
současně potvrzuje, že se seznámil s Pravidly a zavazuje se plnit ustanovení v nich uvedená, která
se vztahují k dodavatelům, a to v průběhu zadávacího řízení, před a po uzavření smlouvy a po
dobu realizace předmětu plnění.
Identifikační údaje zadavatele:

1.

Obchodní firma/název: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Sídlo:
Palackého tř. 1/3, 612 42 Brno
Právní forma:
veřejná vysoká škola
IČ:
621 57 124
DIČ:
CZ 621 57 124
Osoba oprávněná jednat:
Prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA, rektor
Ve věcech veřejných zakázek, věcech obchodních a smluvních oprávněna jednat:
Mgr. Daniela Němcová, kvestorka
Kontaktní osoba: Ing. Marek Buriška, tel.: 541 562 011, buriskam@vfu.cz.
2.

Číslo veřejné zakázky:

3.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:

VZ 82/2012

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 1 300 000 CZK bez DPH (1 560 000 včetně DPH)
za celý předmět plnění této veřejné zakázky.
4.

Název zakázky:

5. CPV kód:
6.
6.1.

„Pavilon Farmacie II - TSDI“
71315400-3

Vymezení plnění veřejné zakázky
Předmětem plnění této veřejné zakázky (dále také „VZ“) je poskytnutí služby.
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6.2.

6.3.

Službou se pro účely této veřejné zakázky rozumí zajištění a provádění technického
stavebního dozoru investora (dále také „TSDI“) pro zabezpečení kompletní realizace stavby
„Pavilonu Farmacie II“ v souladu s ustanovení § 152 odst. 4 a § 153 odst. 3 a 4 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
právních předpisů (dále jen „stavební zákon“). Přesná specifikace všech úkonů a dílčích
plnění TSDI je obsažena v dokumentu „Specifikace TSDI“, který tvoří jako nedílná součást
přílohu č.1 zadávací dokumentace. Zadávací dokumentace tvoří jako nedílná součást přílohu
č. 1 této Výzvy.
Finanční objem stavby Pavilonu Farmacie II je předpokládán ve výši 126 684 000 Kč
bez DPH. Stavba Pavilonu Farmacie II bude realizována v areálu zadavatele VFU Brno,
Palackého tř. 1/3, Brno, a bude sloužit pro účely vědecko-výzkumní a výukové činnosti.
Nový Pavilon Farmacie II bude spojen se stávajícím Pavilonem Farmacie pěším koridorem.
Stavba Pavilonu Farmacie II je součástí projektu spolufinancovaného z Operačního
programu Výzkum a vývoj pro inovace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
Tato výzva, zadávací dokumentace, která tvoří jako příloha č. 1 nedílnou součást této výzvy
a všechny jejich přílohy, které tvoří jejich nedílné součásti, přesná Specifikace všech úkonů
TSDI i smluvní vzor Mandátní smlouvy, jsou uveřejněny a bezplatně k dispozici na profilu
zadavatele https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/62157124.
Zadávací dokumentace tvoří jako nedílná součást přílohu č. 1 této Výzvy.

6.4.

Poskytnutí služby bude prováděno postupně po dílčích plněních v souladu s Mandátní
smlouvou č. 9132/00031, jejíž smluvní vzor tvoří přílohu č. 2 zadávací dokumentace (dále
též „Smluvní vzor“). Dílčím plněním se rozumí všechny úkony TSDI dle čl. 6.2. této Výzvy
provedené v průběhu jednoho kalendářního měsíce po celou dobu plnění dle čl. 7. této
Výzvy

6.5.

Technický stavební dozor investora u téže stavby nesmí provádět zhotovitel stavby ani
osoba s ním propojená.

6.6.

Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku. Veřejná zakázka je zadávána ve zjednodušeném
podlimitním řízení na základě ust. § 21 odst. 1 písm. f) a § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „ZVZ).

6.7.

Uchazeč je oprávněn podat svou nabídku pouze na celý předmět této veřejné zakázky.

6.8.

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek - variantní řešení. Za variantní řešení je považováno
i uvedení více číselných vyjádření než jedno pro hodnotící kritérium.

6.9.

Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty k zajištění plnění povinností vyplývajících z účasti
uchazeče v zadávacím řízení.

6.10. Veřejná zakázka není rozdělena na části.
6.11. Dodavatel může podat pouze jednu nabídku.
6.12. Podáním nabídky uchazeč zcela a bez výhrad akceptuje podmínky zadávacího řízení.
7.

Doba a místo plnění veřejné zakázky

Zahájení plnění:
dle požadavku mandanta/ zadavatele, pro jehož stanovení je rozhodný okamžik předání a
převzetí staveniště zhotovitelem stavby, který je předpokládán ve IV. čtvrtletí r. 2012.
Ukončení plnění:
do doby posledního úkonu spojeného s plněním úkonů mandatáře/ dodavatele, tj. vydáním
kolaudačního souhlasu s nabytím právní moci (včetně předání předmětu díla do užívání
mandantovi), předpoklad ukončení realizace stavby: IV. čtvrtletí r. 2014.
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Místo plnění:
pozemek parc. č. 5434/1, k.ú. Královo Pole, obec Brno-město nacházející se v areálu Veterinární
a farmaceutické univerzity Brno, Palackého tř. 1/3, Brno, PSČ: 612 42
Podrobnosti doby a místa plnění veřejné zakázky jsou blíže uvedeny v čl. 3 Smluvního vzoru,
který tvoří jako nedílná součást přílohu č. 2 zadávací dokumentace.. Smluvní vzor Mandátní
smlouvy č. 9132/00031 a ZD jsou spolu s výzvou uveřejněny a bezplatně k dispozici na profilu
zadavatele https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/62157124.
8.

Požadavky zadavatele na prokázání splnění kvalifikace uchazečů

Uchazeč je povinen při podání nabídky splnit kvalifikaci dle níže uvedených požadavků. Uchazeč
prokazuje splnění:
8.1.
8.2.
8.3.

8.4.

základních kvalifikačních předpokladů; a
profesních kvalifikačních předpokladů; a
prokázání ekonomické a finanční způsobilosti podle ustanovení § 50 odst. 1 písm. c) ZVZ
- předložením čestného prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit
veřejnou zakázku; a
technických kvalifikačních předpokladů.

Způsob prokázání všech výše uvedených kvalifikačních předpokladů je stanoven v zadávací
dokumentaci, která tvoří jako nedílná součást přílohu č.1 této Výzvy.
Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva podle ust. § 82 ZVZ, je povinen před jejím
uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících
splnění kvalifikace.
9.

TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY

K prokázání technických kvalifikačních předpokladů (dále jen TKP“) uchazeč předloží:
9.1.

k prokázání TKP dle ust. § 56 odst. 2 písm. a) ZVZ předloží seznam alespoň 2 významných
pozemních staveb se stejným nebo obdobným plněním jako je stavba související
s předmětem plnění této veřejné zakázky, tj. stavba Pavilonu Farmacie II – pozemní stavba.
Zadavatel požaduje, aby tento seznam obsahoval výhradně stavby, ke kterým uchazeč
zajišťoval (realizoval) v posledních 3 letech stejné nebo obdobné plnění jako je předmět
plnění této veřejné zakázky, tj. ty pozemní stavby, ke kterým uchazeč zajišťoval kompletní
služby „TSDI,, na celou stavbu.

9.2.

Uchazeč v seznamu dále uvede finanční objem (rozsah) a dobu plnění stavby (poskytnutí
služby), přičemž finanční objem každé jednotlivé stavby uvedené uchazečem do tohoto
seznamu musí činit minimálně 60 000 000 CZK bez DPH. Zadavatel požaduje, aby tento
seznam obsahoval výhradně stavby, ke kterým uchazeč zajišťoval stejné nebo obdobné
plnění jako je předmět plnění této veřejné zakázky, tj. ty pozemní stavby, ke kterým uchazeč
zajišťoval kompletní služby „TSDI,, na celou stavbu.

9.3.

Obdobným plněním se pro potřeby této veřejné zakázky rozumí zajišťování (realizace)
kompletní služby „TSDI,, pro pozemní stavby.
Přílohou tohoto seznamu musí být:
•

osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány veřejnému
zadavateli, nebo
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•

osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než
veřejnému zadavateli, nebo

•

čestné prohlášení dodavatele, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému
zadavateli a není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z
důvodů spočívajících na její straně,

V osvědčení od objednatelů o řádném zajištění služeb TSDI musí být zahrnuta cena, doba a místo
provádění TSDI (stavby) a musí z osvědčení vyplývat údaj o tom, že služba TSDI byla zajištěna
řádně a odborně.
Požadavky uvedené v bodu 9 této Výzvy doloží uchazeč formou čestného prohlášení, tak, aby
z jeho obsahu bylo zřejmé, že tento kvalifikační předpoklad uchazeč v rozsahu požadovaném
zadavatelem splňuje.
9.4. Prokazování splnění kvalifikace prostřednictvím subdodavatele
Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) a
d) ZVZ v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat
prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je povinen v takovém případě povinen v nabídce
předložit:
•

•

doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1
písm. j) ZVZ a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) ZVZ
subdodavatelem; a
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 dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a
to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle § 50
odst. 1 písm. b) a d) ZVZ.

Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle § 54
písm. a) ZVZ.
9.5. Požadavek zadavatele dle § 44 odst. 6 ZVZ
V souladu s ustanovením § 44 odst. 6 ZVZ 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) ZVZ) a kontaktní údaje
každého subdodavatele.
Uchazeč tak učiní prohlášením, v němž popíše subdodavatelský systém spolu s uvedením, jakou
část této veřejné zakázky bude konkrétní subdodavatel realizovat - s uvedením druhu dodávek.
V případě, kdy uchazeč má v úmyslu zadat určitou část této VZ subdodavateli, 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
Nesplnění tohoto požadavku zadavatele bude důvodem k vyřazení nabídky z další účasti
na veřejné zakázce dle ust. § 76 odst. 1 ZVZ a vyloučení nabídky dle ust. § 76 odst. 6 ZVZ.
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10. Hlavní podmínky financování a platební podmínky
10.1. Úhrada ceny za jednotlivá dílčí plnění bude prováděna bezhotovostně zadavatelem na
základě uchazečem vystavených daňových dokladů (faktur), a to na bankovní účet uvedený
na těchto daňových dokladech (fakturách).
10.2. Zadavatel neposkytuje zálohy.
10.3. Platební podmínky jsou blíže uvedeny v čl. 5. Smluvního vzoru, který tvoří jako nedílná
součást přílohu č. 2 zadávací dokumentace.
11. Další požadavky zadavatele
11.1. Veřejná zakázka není rozdělena na části. Uchazeč je oprávněn podat svou nabídku na
celý předmět této veřejné zakázky.
11.2. Nabídky, které jsou neúplné, podmíněné, nečitelné, nejasné nebo jinak nesprávné budou
vyřazeny a uchazeč bude vyloučen.
11.3. Každý uchazeč prokáže ve lhůtě pro podání nabídek splnění kvalifikace pro plnění veřejné
zakázky v rozsahu a způsobem stanoveným v čl. 8. a 9. této výzvy.
11.4. Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty k zajištění plnění povinností vyplývajících z účasti
uchazeče v zadávacím řízení.
11.5. Způsob zpracování nabídkové ceny:
11.5.1. Nabídková cena bude uchazečem zpracována způsobem uvedeným v této výzvě a
v zadávací dokumentaci, která tvoří jako příloha č. 1 nedílnou součást této výzvy.
11.5.2. Uchazeč je přitom povinen uvést nabídkovou cenu bez DPH, nabídkovou cenu
včetně DPH i výši DPH.
11.5.3. Konkrétní požadavky zadavatele na zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v části
4. zadávací dokumentace, která tvoří jako příloha č. 1 nedílnou součást této výzvy.
11.6. Způsob zpracování nabídky:
11.6.1. Nabídka bude zpracována v souladu s požadavky zadavatele na zpracování nabídky
uvedenými v této výzvě a v zadávací dokumentaci.
11.6.2. Nabídka musí být zadavateli podána v českém jazyce v písemné formě
11.6.3. Konkrétní požadavky zadavatele na zpracování nabídky jsou uvedeny v části
5. zadávací dokumentace, která tvoří jako příloha č. 1 nedílnou součást této výzvy.
11.7. Všechny listy nabídky by měly být očíslovány, prošity a provázány šňůrkou do jednoho
svazku, jejíž konec po převázání by měl být přelepen zálepkou a opatřen razítkem, podpisem
uchazeče a dostatečným způsobem zajištěna proti manipulaci s jednotlivými listy. Dále musí
být na obálce uvedena adresa, na kterou je možno zaslat oznámení, v souladu s § 71 odst. 6 a
7 ZVZ..
12. Zadávací dokumentace
Zadávací dokumentace je nedílnou součástí této výzvy a tvoří její přílohu č. 1. Elektronická podoba
této výzvy a zadávací dokumentace, včetně všech příloh je zpřístupněna na profilu zadavatele
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/62157124.
13. Lhůta a místo pro podání nabídek a místo otevírání nabídek
13.1. Lhůta pro podání nabídek zpracovaných podle požadavků zadavatele dle této výzvy a
zadávací dokumentace:
Zahájení příjmu: 6.10.2012 v 9:00 hod.
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Ukončení příjmu: 6.11.2012 ve 13:30 hod. (včetně). V tento den a hodinu již musí být
všechny nabídky doručeny zadavateli.
Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne: 6.11.2012 ve 13:31 hod, a to v sídle kanceláří
zadavatele (tj. Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Zasedací místnost Oddělení
veřejných zakázek, I. poschodí, dveře č. 211).
Uchazeč je oprávněn dle ust. § 71 odst. 8 a § 73 odst. 4 ZVZ být přítomen při otevírání
nabídek, a to v počtu nejvýše 2 osob za 1 uchazeče; za uchazeče se může otevírání obálek s
nabídkami účastnit pouze statutární orgán nebo zástupce uchazeče (tento pouze na základě
písemného pověření k zastupování účasti při otevírání obálek), který se při příchodu prokáže
průkazem totožnosti a zapíše se do listiny účastníků.
13.2. Nabídky se podávají v písemné formě prostřednictvím osoby, která provádí přepravu zásilek
(kurýrní služba), nebo prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu sídla zadavatele,
nebo osobně v sídle zadavatele (tj. Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Rektorát,
Oddělení veřejných zakázek, I. poschodí, dveře č. 211 – Ing. Marek Buriška), a to
v pracovních dnech v době od 08:00 hod do 11:00 hod. po předchozí telefonické dohodě
s kontaktní osobou zadavatele.
13.3. Uchazeč doručí zadavateli nabídku v jednom písemném vyhotovení v jedné řádně uzavřené
obálce zřetelně označené názvem veřejné zakázky, tj. Veřejná zakázka „Pavilon Farmacie
II - TSDI“ a údajem „NEOTEVÍRAT“. Dále musí být na obálce uvedena adresa, na kterou
je možno zaslat oznámení dle § 71 odst. 6 a 7 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v platném znění.
13.4. Všechny listy nabídky by měly být očíslovány, prošity nebo provázány šňůrkou, jejíž konec
po převázání by měl být přelepen zálepkou a opatřen razítkem a podpisem uchazeče.
14. Způsob hodnocení nabídek
Základním hodnotícím kritériem pro tuto veřejnou zakázku je celková nabídková cena bez
DPH za celý předmět plnění této veřejné zakázky.
Nejvhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH.
15. Zadávací lhůta
Uchazeči jsou vázáni svou nabídkou po dobu 60 dnů od posledního dne lhůty pro podání
nabídek. Tato doba se prodlužuje uchazečům umístěným na prvním až třetím pořadí až do doby
uzavření smlouvy. Zadavatel oznámí své rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky kdykoliv
během této lhůty.
V souladu s § 81 odst. 4 ZVZ, že může ve zjednodušeném podlimitním řízení uveřejnit
oznámení o výběru nejvhodnější nabídky do 5 pracovních dnů po rozhodnutí o výběru
https://www.vhodnenejvhodnější
nabídky
na
profilu
zadavatele
uverejneni.cz/profil/62157124.
V takovém případě se oznámení o výběru nejvhodnější nabídky považuje za doručené
všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům okamžikem uveřejnění na profilu
zadavatele https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/62157124.
16. Návrh smlouvy
Součástí nabídky uchazeče musí být i návrh Mandátní smlouvy č. 9132/00031, jejíž smluvní vzor je
jako příloha č. 2 nedílnou součástí zadávací dokumentace
Smluvní podmínky:

strana 6 (celkem 9)

16.1. dodavatel je povinen uvádět povinné prvky publicity podle podmínek strukturálních fondů
EU v souladu s platnou Přílohou č. 2 Příručky pro žadatele a Příručky pro příjemce OP VaVpI
na všech tištěných dokumentech vytvořených v souvislosti s předmětem plnění dle Mandátní
smlouvy č. 9132/00031, jejíž smluvní vzor tvoří jako příloha č. 2 nedílnou součást zadávací
dokumentace
16.2. zadavatel je oprávněn nerealizovat plnění či jeho část za předpokladu, že výdaje na toto
plnění budou prohlášeny za nezpůsobilé k podpoře z OP VaVpI, případně nebude vůbec
dotace z OP VaVpI poskytnuta.
16.3. podrobné smluvní podmínky jsou uvedeny ve smluvním vzoru Mandátní smlouvy
č. 9132/00031, který tvoří jako příloha č. 2 nedílnou součástí zadávací dokumentace
16.4. uchazeč bere na vědomí povinnost umožnit Řídícímu orgánu OP VaVpI (dále jen „ŘO OP
VaVpI„) v rámci kontroly přístup i k těm částem nabídek, smluv 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), a to po dobu 3 let od ukončení OP VaVpI podle čl. 90 nařízení
Rady (ES) č. 1083/2006, tj. nejméně do roku 2021, pokud český právní systém nestanovuje
lhůtu delší. Uchazeč se zavazuje smluvně zajistit, aby ŘO OP VaVpI byl oprávněn
obdobným způsobem kontrolovat i případné subdodavatele uchazeče.
16.5. Návrh smlouvy uchazeče musí obsahovat pouze všechna ustanovení příslušného
smluvního vzoru Mandátní smlouvy č. 9132/00031, který tvoří, jako nedílná součást
přílohu č. 2 zadávací dokumentace. Uchazeč pouze doplní do svého návrhu předmětné
mandátní smlouvy data a údaje, které jsou po něm vyžadovány
16.6. Tento návrh smlouvy musí být datován a podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za
uchazeče. Nepodepsaný návrh smlouvy je nepodepsanou nabídkou ve smyslu ZVZ a je
proto právně neúčinný. Nabídka, která bude obsahovat nepodepsanou smlouvu, bude ze
soutěže vyloučena pro nesplnění podmínek zadání. Pokud podává nabídku více dodavatelů
společně, musí být v záhlaví návrhu smlouvy uvedeni všichni dodavatelé, kteří podávají
společnou nabídku a návrh smlouvy musí být podepsán 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). Návrh smlouvy rovněž musí mít připojeny všechny přílohy, na které návrh
smlouvy odkazuje.
16.7. Projektová dokumentace, která tvoří přílohu č. 1 příslušného smluvního vzoru Mandátní
smlouvy č. 9132/00031, bude uchazeči poskytnuta pouze na vyžádání, a to písemnou
žádostí zaslanou prostřednictvím e-mailu kontaktní osoby zadavatele: buriskam@vfu.cz
nebo osobně v sídle zadavatele přímo u kontaktní osoby po předchozí telefonické domluvě.
Uchazeči bude následně doporučenou poštou projektová dokumentace zaslána na jeho
kontaktní adresu, kterou v e-mailu uvede nebo osobně předána, a to na 1 kusu CD.
17. Oprávnění uchazeče
17.1. Uchazeč je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím
podmínkám. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 5 pracovních dnů
před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
17.2. Uchazeč je oprávněn odvolat nebo změnit nabídku, která již byla doručena zadavateli, a to
pouze do konce lhůty stanovené čl. 13.1. této výzvy pro podání nabídek zadavateli.
17.3. Uchazeč je oprávněn podat pouze jednu nabídku.
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17.4. Uchazeč je oprávněn dle ust. § 71 odst. 8 a § 73 odst. 4 ZVZ být přítomen při otevírání
nabídek, a to v počtu nejvýše 2 osob za 1 uchazeče; za uchazeče se může otevírání obálek s
nabídkami účastnit pouze statutární orgán nebo zástupce uchazeče (tento pouze na základě
písemného pověření k zastupování účasti při otevírání obálek), který se při příchodu prokáže
průkazem totožnosti a zapíše se do listiny účastníků.
17.5. Uchazeč je oprávněn podat námitku proti všem úkonům zadavatele. Uchazeč je musí doručit
zadavateli v případě zjednodušeného podlimitního řízení do 10 dnů ode dne, kdy se o
domnělém porušení zákona úkonem zadavatele dozví, nejpozději však do doby uzavření
smlouvy
17.6. Uchazeč je oprávněn podat zadavateli námitky proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější
nabídky nebo proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení z účasti v zadávacím řízení a doručit
jej zadavateli v případě zjednodušeného podlimitního řízení do 10 dnů ode dne doručení
oznámení o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky podle § 81 nebo rozhodnutí o
vyloučení z účasti v zadávacím řízení.
17.7. Uchazeč je oprávněn podat zadavateli zdůvodněné námitky v souladu s § 110 zákona č.
137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
18. Práva zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje právo:
18.1. Odvolat tuto výzvu do dne stanoveného touto výzvou pro podání nabídek.
18.2. Změnit nebo doplnit podmínky této výzvy v souladu s ust. § 49 ZVZ.
18.3. Neotevřít obálku s nabídkou, která byla doručena zadavateli po lhůtě pro podání nabídek a
odeslat o tom oznámení uchazeči na jeho adresu pro doručování korespondence.
18.4. Požadovat po uchazeči písemné objasnění předložených informací či dokladů nebo
předložení dalších dodatečných informací či dokladů prokazujících splnění kvalifikace,
s výjimkou případů, kdy splnění příslušné části kvalifikace nebylo uchazečem prokázáno
vůbec. Uchazeč je povinen tuto povinnost splnit ve lhůtě stanovené zadavatelem. Jakékoli
vysvětlení nabídky nesmí navrhovat, měnit, ani se pokoušet měnit cenu nebo obsah nabídky,
s výjimkou připuštěného doplnění kvalifikace.
18.5. Odmítnout všechny podané nabídky.
18.6. Zrušit veřejnou zakázku do doby uzavření smlouvy v souladu s ustanovením ZVZ.
18.7. Vyloučit uchazeče, jehož nabídka není zpracována dle podmínek této výzvy.
18.8. V souladu s § 60 odst. 2 a § 76 odst. 6 ZVZ si vyhrazuje právo, že může ve
zjednodušeném podlimitním řízení rozhodnutí o vyloučení uchazeče oznámit jeho
uveřejněním
na
svém
profilu
zadavatele
https://www.vhodneuverejneni.cz/profil/62157124; v takovém případě se rozhodnutí o vyloučení uchazeče
považuje za doručené okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele https://www.vhodneuverejneni.cz/profil/62157124.
18.9. Oznámit nejvhodnější nabídku pouze uchazečům, jejichž nabídka nebyla vyřazena.
18.10. V souladu s § 81 odst. 4 ZVZ, že může ve zjednodušeném podlimitním řízení uveřejnit
oznámení o výběru nejvhodnější nabídky do 5 pracovních dnů po rozhodnutí o výběru
nejvhodnější
nabídky
na
profilu
zadavatele
https://www.vhodneuverejneni.cz/profil/62157124. V takovém případě se oznámení o výběru nejvhodnější
nabídky považuje za doručené všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům
okamžikem
uveřejnění
na
profilu
zadavatele
https://www.vhodneuverejneni.cz/profil/62157124.
18.11. Neposkytovat náhradu nákladů spojených se zpracováním a podáním nabídek.
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18.12. Nevracet uchazečům podané nabídky.
18.13. Nerealizovat plnění či jeho část za předpokladu, že výdaje na toto plnění budou řídícím
orgánem OP VaVpI, případně jiným kontrolním subjektem, označeny za nezpůsobilé např.
na základě nedodržení Pravidel ze strany uchazeče nebo zjištění skutečností podle čl. 6.17
Pravidel po uzavření smlouvy, případně nebude vůbec dotace z OP VaVpI poskytnuta
19. Uzavření smlouvy
19.1. Oznámením o přijetí nejvhodnější nabídky nedochází k uzavření smlouvy.
19.2. Zadavatel uzavře smlouvu s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější, a to
ve lhůtě, po kterou jsou uchazeči svou nabídkou vázáni.
20. V souladu s ustanovením § 147a ZVZ je vybraný dodavatel, se kterým bude uzavřena
smlouva na plnění této veřejné zakázky, povinen poskytnout plnou součinnost ke splnění
povinností vyplývajících ze znění tohoto ustanovení ZVZ.
21. Projektová dokumentace stavby Pavilonu Farmacie II, která tvoří přílohu č. 1 příslušného
smluvního vzoru Mandátní smlouvy č. 9132/00031, bude uchazeči poskytnuta pouze na
vyžádání, a to písemnou žádostí zaslanou prostřednictvím e-mailu kontaktní osoby
zadavatele: buriskam@vfu.cz nebo osobně v sídle zadavatele přímo u kontaktní osoby po
předchozí telefonické domluvě. Uchazeči bude následně doporučenou poštou projektová
dokumentace zaslána na jeho kontaktní adresu, kterou v e-mailu uvede nebo osobně předána, a
to na 1 kusu CD.
Případné další dotazy zodpoví Ing. Marek Buriška, tel.: 541 562 011, buriskam@vfu.cz
V Brně dne 5.10.2012

Mgr. Daniela NĚMCOVÁ
Kvestorka VFU Brno
Přílohy:
Podrobná specifikace údajů uvedených ve výzvě nebo další podmínky pro plnění zakázky jsou
uvedeny také v samostatné zadávací dokumentaci, která tvoří jako příloha č. 1 nedílnou součást této
výzvy a společně se všemi dokumenty týkajícími se této veřejné zakázky je uveřejněna na profilu
zadavatele https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/62157124.

Ing. Marek Buriška
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