VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, jako zadavatel veřejné zakázky,
Vás v souladu s ustanovením § 25 a § 38 zákona 137/2006 Sb. o veřejných
zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)
vyzývá
k podání nabídky na služby zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení pod
názvem
„Výzkumné centrum Josefa Ressela, Útěchov – PD pro stavební povolení“
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Identifikační údaje zadavatele

Název zadavatele:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:

Mendlova zemědělská a lesnická univerzita v Brně
Zemědělská 1,613 00 Brno
621 56 489
CZ62156489
Komerční banka, a.s., pobočka Brno – Černá Pole
č. účtu 7200310267/0100

Statutární orgán:
Prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc., rektor univerzity
Zmocněnec pro smluvní jednání: Doc. Dr. Ing. Petr Horáček, děkan fakulty

Kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky: Doc. Dr. Ing. Petr Horáček, děkan
Lesnické a dřevařské fakulty MZLU v Brně
telefon: +420-545134000, fax: +420-545211422, email: horacek@mendelu.cz
„dále jen „zadavatel“
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Druh a předmět veřejné zakázky

2.1

Název veřejné zakázky: „Výzkumné centrum Josefa Ressela, Útěchov – PD
pro stavební povolení “

2.2

Klasifikace předmětu veřejné zakázky (CPV): 71322000-1

2.3
Vymezení a specifikace předmětu plnění veřejné zakázky:
Předmětem plnění veřejné zakázky je:
2.3.1 Vyhotovení projektové dokumentace k žádosti o stavební povolení (dle
§ 2 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb)
2.3.2 Zajištění pravomocného stavebního povolení stavby „Výzkumné
centrum Josefa Ressela, Útěchov – PD pro stavební povolení
stavby“
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Podrobný popis předmětu plnění veřejné zakázky včetně stanovení rozsahu
požadovaných služeb je definován v příloze zadávací dokumentace v Obchodních a
platebních podmínkách – návrhu smlouvy o dílo.
Základní parametry a specifikace stavby „Výzkumné centrum Josefa
Ressela,Útěchov– PD pro stavební povolení jsou dány dokumentací pro územní
řízení zpracovanou Vysokým učením technickým v Brně,fakultou stavební, Veveří
331/95,602 00 Brno
2.4
Technické podmínky
2.4.1 Předmět plnění zakázky bude realizován v souladu a v kvalitě stanovené
příslušnými platnými zákony ČR a ČSN, dle obecně závazných a
doporučených předpisů, metodik a vládních nařízení vztahujících se
k předmětu plnění.
2.5

Předpokládaný investiční náklad stavby
Investiční náklad budoucí stavby je 400 mil. Kč.

2.6

Předpokládaná hodnota zakázky bez DPH:
Maximálně 5.857 tis.Kč
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Požadavky na prokázání kvalifikace dle § 50 až § 56 zákona

Uchazeč prokáže při podání nabídky níže uvedené kvalifikační předpoklady.
Nabídka, která nebude obsahovat prokázání kvalifikačních předpokladů v celém
požadovaném rozsahu bude z hodnocení vyloučena (§ 60 odst. 1 zákona).
Dodavatel předloží veškeré doklady prokazující splnění požadovaných
kvalifikací v originále či v úředně ověřené kopii.
Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis
z obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno
splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů (§ 57 zákona).
Pokud zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení prohlášení musí
takové prohlášení obsahovat zadavatelem požadované údaje a musí být současně
podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. Pokud za
dodavatele jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce doložena
plná moc v originále, nebo v úředně ověřené kopii.
Splnění části kvalifikace prostřednictvím subdodavatele
Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované
zadavatelem podle § 50 odst. 1 písm. B) až d) zákona v plném rozsahu, je oprávněn
splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele.
Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit smlouvu uzavřenou se
subdodavatelem, v 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
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v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace. Dodavatel není
oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle § 54
písm. A) zákona (tj. výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán,
či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán).
Společná nabídka několika dodavatelů
Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto
účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen
prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 50 odst. 1 písm. A)
zákona (tj. základní kvalifikační předpoklady podle § 53 zákona) a profesního
kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. A) zákona (tj. výpis z obchodního
rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud
je v ní zapsán) v plném rozsahu. Splnění kvalifikace podle §50 odst. 1 písm. B) až d)
zákona musí prokázat všichni dodavatelé společně. V případě prokazování splnění
kvalifikace v chybějícím rozsahu prostřednictvím subdodavatele se předchozí
odstavec použije obdobně.
V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn podle § 51 odst. 5 zákona
společně několik dodavateli, jsou veřejnému zadavateli povinni předložit současně
s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je
obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a třetím osobám
z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni
společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání
jiných závazku vyplývajících z veřejné zakázky. Požadavek na závazek podle věty
první, aby dodavatelé byli zavázáni společně a nerozdílně, platí, pokud zvláštní
právní předpis nebo zadavatel nestanoví jinak.
Použití výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ve
lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace, nahrazuje tento výpis prokázání splnění
základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 zákona a profesních
kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona v tom rozsahu, v jakém doklady
prokazující splnění těchto profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky
veřejného zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro
plnění veřejné zakázky.
Prokazování kvalifikace certifikátem
Předloží-li dodavatel veřejnému zadavateli certifikát vydaný v rámci systému
certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti stanovené v § 139 zákona, ve
lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace (§ 52 zákona), nahrazuje tento certifikát,
v rozsahu v něm uvedených údajů, prokázání splnění kvalifikace dodavatelem.
3.1

Základní kvalifikační předpoklady splní dodavatel dle § 53 zákona

3.2

Profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 zákona dodavatel splní:
3.2.1 Dle § 54 písm. A) zákona – doložením výpisu z obchodního rejstříku,
nebo výpisu z jiné obdobné evidence je-li v ní dodavatel zapsán.
3.2.2 Dle § 54 písm. D) zákona – doložením dokladu osvědčující odbornou
způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou
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způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky nezbytná
podle zvláštních právních předpisů.
3.3

Technické kvalifikační předpoklady dle § 56 zákona dodavatel splní:
3.3.1 Dle § 56 odst. 2 písm. A) zákona – předložením seznamu významných
služeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením
jejich rozsahu a doby plnění.
Přílohou tohoto seznamu musí být:
-

osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly služby
poskytovány veřejnému zadavateli, nebo
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 předchozího bodu této osoby získat z důvodů
spočívajících na její straně.

Zadavatel k prokázání tohoto kvalifikačního kritéria stanovuje minimální
úroveň: seznam významných služeb musí obsahovat alespoň 3
dokončené projekty staveb obdobného charakteru, z toho alespoň 2
dokončené projekty, každý z nich v rozsahu investičních nákladů stavby
alespoň 100 mil. Kč bez DPH.
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Doba a místo plnění veřejné zakázky

4.1

Provedení části díla dle bodu 2.3.1.
Předpokládaný termín zahájení plnění veřejné zakázky
předpoklad od 13. 7. 2009
Požadovaný termín dokončení části díla – hodnotící kritérium
Specifikovaného bodem 2.3.1.
nejpozději do 30. 9. 2009

4.2

Termín provedení části díla dle bodu 2.3.2.
Podání žádosti (í) o vydání příslušného (ných) stavebního (ních) povolení do
1.10. 2009
Zajištění pravomocného (ných) stavebního (ních) povolení
Nejpozději do 30. 11. 2009

Zadavatelem stanovené termíny dokončení částí předmětu veřejné zakázky
specifikovaného článkem 4 jsou termíny, kdy je požadováno protokolární předání a
převzetí jednotlivých částí předmětu veřejné zakázky mezi zadavatelem
(objednatelem) a uchazečem (dodavatelem). Uvedené termíny jsou zadavatelem
stanoveny jako termíny limitní. Výše smluvní pokuty za nedodržení předání
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dokumentace pro stavební povolení dle bodu 4.1. je jedním z dílčích hodnotících
kritérií pro zadání této veřejné zakázky.
4.3

Místo plnění: je adresa zadavatele dle čl. 1.
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Zadávací dokumentace

5.1

Zadávací dokumentaci tvoří tyto části:
- Příloha č. 1 – Obchodní a platební podmínky – návrh smlouvy o dílo
(Listinná podoba).
- Příloha č. 2 – Dokumentace pro územní rozhodnutí (Elektronická
podoba).
- Příloha č. 3 – Krycí list nabídky (Listinná podoba)

5.2

Poskytování zadávací dokumentace
Zadavatel zasílá zadávací dokumentaci všem osloveným zájemcům.
Případným další dodavatelům zadavatel zašle či předá zadávací dokumentaci
v souladu s § 48 zákona do 2 dnů ode dne doručení písemné žádosti
dodavatele, která musí být zadavateli doručena nejpozději do 5 dnů před
uplynutím lhůty pro podání nabídek.

5.3

Adresa pro vyžádání zadávací dokumentace:
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně
Lesnická a dřevařská fakulta
Zemědělská 3, 613 00 Brno

5.4

Elektronická adresa pro vyžádání zadávací dokumentace:
horacek@mendelu.cz

5.5

Zadavatel nepožaduje úhradu nákladů souvisejících s poskytnutím
zadávací dokumentace.
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Dodatečné informace k zadávací dokumentaci

6.1

Dodavatel je oprávněn požadovat v souladu s § 49 zákona dodatečné
informace k jakékoliv části zadávací dokumentace včetně jejich příloh.

6.2

Žádost o dodatečné informace k zadávací dokumentaci je dodavatel povinen
doručit zadavateli nejpozději 5 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

6.3

Zadavatel doručí dodatečné informace k zadávací dokumentaci nejpozději do
3 dnů ode dne doručení žádosti dodavatele.
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6.4

Dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, doručí zadavatel
současně všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací
dokumentace, nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta.

6.5

Vzhledem ke krátkým lhůtám pro doručení žádosti o poskytnutí informací, lze
pro poskytnutí dodatečných informací využít elektronických prostředků.
Kontaktní adresa pro elektronické podání žádosti o dodatečné informace je:
horacek@mendelu.cz
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Prohlídka místa plnění

7.1

Zadavatel prohlídku místa plnění veřejné zakázky nepředpokládá.
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Obchodní podmínky a platební podmínky

8.1

Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá Obchodní a platební
podmínky a to ve formě návrhu smlouvy o dílo. Dodavatelé tento návrh doplní
o údaje nezbytné pro vznik smlouvy a dále doplní o další údaje požadované
zadavatelem a předloží jej jako součást nabídky.

8.2

Zadavatel neposkytuje zálohy.

8.3

Splatnost faktury – daňového dokladu je stanoven minimálně na 21 dní ode
dne doručení faktury objednateli – hodnotící kritérium

8.4

Úhrada za plnění veřejné zakázky bude prováděna v české měně.

9

Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny

9.1

Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí celková cena za
splnění předmětu veřejné zakázky vč. DPH. Nabídková cena musí obsahovat
veškeré náklady na realizaci předmětu veřejné zakázky, případně další nutné
náklady související s provedením této veřejné zakázky a to včetně nákladů
souvisejících (např. pojištění, veškeré poplatky, veškeré dopravní a poštovní
náklady a podobně).

9.2

Cena uvedená v nabídce bude stanovena absolutní částkou v CZK. Cena je
dohodou objednatele a zhotovitele určena jako konečná a úplná.

9.3

Změna nabídkové ceny je možná pouze v případě, že v průběhu realizace
předmětu plnění veřejné zakázky dojde ke změnám sazeb DPH. Nabídková
cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu
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české koruny vůči zahraničním měnám, či jinými faktory s vlivem na měnový
kurz a stabilitu měny.
9.4

Cena bude uvedena v členění:
Nabídková cena díla bez DPH
Sazba (v %) a výše DPH v Kč
Nabídková cena díla vč. DPH
z toho
Cena za realizaci části díla dle bodu 2.3.1. bez DPH
Cena za realizaci části díla dle bodu 2.3.2. bez DPH

9.5

Nabídková cena díla bez DPH je jedním z hodnotících kritérií pro zadání
této veřejné zakázky.
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Požadavky na zpracování nabídky

10.1 Nabídka uchazeče musí plně respektovat podmínky stanovené v zadávací
dokumentaci.
10.2 Nabídka včetně veškerých požadovaných dokladů bude podepsána osobou
oprávněnou jednat jménem či za uchazeče či osobou zmocněnou k takovému
úkonu. (V případě zmocnění musí být originál příslušné plné moci součástí
nabídky).
10.3 Nabídku podá uchazeč písemně v 1 originále, zpracovanou v souladu
s formálními, technickými a smluvními podmínkami zadavatele uvedenými
zadávací dokumentaci a 1 kopii.
10.4 Nabídka bude obsahovat návrh smlouvy dle přiložených Obchodních a
platebních podmínek – textu smlouvy o dílo, podepsaný osobou oprávněnou
jednat jménem či za uchazeče či osobou zmocněnou k takovému úkonu. (V
případě zmocnění musí být originál příslušné plné moci součástí nabídky).
10.5 Nabídka včetně veškerých dokumentů a příloh, prospekty a obdobné
materiály nevyjímaje, bude zpracována v českém jazyce.
10.6 Pro právní jistotu obou stran doporučuje zadavatel dodavatelům, aby nabídka
včetně veškerých požadovaných dokladů a příloh byla svázána do jednoho
svazku a dostatečným způsobem zajištěna proti manipulaci s jednotlivými listy.
Všechny listy nabídky je doporučeno očíslovat průběžnou číselnou řadou.
10.7 V případech, kdy zadavatel požaduje předložení prohlášení dodavatele, musí
takové prohlášení obsahovat zadavatelem požadované údaje a musí být
současně podepsáno osobou oprávněnou jedna jménem či za dodavatele.
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Pokud za dodavatele jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být
v nabídce doložena plná moc v originále, nebo v úředně ověřené kopii.
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Požadavky na jednotné uspořádání písemné verze nabídky

Zadavatel požaduje, aby nabídka uchazeče obsahovala tyto dokumenty, řazené
v následujícím členění:
11.1 Obsah nabídky.
11.2 Základní identifikační údaje uchazeče včetně telefonu, faxu, případně emailové adresy pro doručování písemností /Dodavatele mohou použít
přiložený vzor/ podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče
či osobou zmocněnou k takovému úkonu. (V případě zmocnění musí být
příslušná plná moc součástí nabídky).
11.3 Prokázání kvalifikačních předpokladů:
11.3.1 Doklady prokazující splnění požadovaných základních kvalifikačních
předpokladů dle §53, odst. 2 zákona.
11.3.2 Doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů.
- Výpis z obchodního rejstříku.
- Živnostenský(é) list(y)
- Doklad(y) osvědčující odbornou způsobilost dodavatele.
11.3.3 Doklady prokazující technické kvalifikační předpoklady:
- Seznam významných služeb.
11.4 Návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či z uchazeče
či osobou zmocněnou k takovému úkonu. (V případě zmocnění musí být
originál příslušné plné moci součástí nabídky).
11.5 Hodnocená kriteria
11.5.1 Celková nabídková cena bez DPH
11.5.2 Smluvní pokuta za nedodržení termínu předání pravomocného
stavebního povolení (Smluvní pokuta bude uvedena v Kč/1 den)
11.5.3 Nabídkový termín dokončení dokumentace pro stavební povolení
11.5.4 Lhůta splatnosti faktury
11.6 Prohlášení uchazeče, z něhož vyplývá, že uchazeč je vázán celým obsahem
nabídky po celou dobu zadávací lhůty, opatřené podpisem oprávněné osoby.
Pokud jedná jménem či za uchazeče zmocněnec na základě plné moci, musí
být v nabídce za návrhem smlouvy předložena platná moc v originále nebo
v úředně ověřené kopii.
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12

Kriteria pro zadání veřejné zakázky

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je dle § 78 odst. 1 písm.
a) zákona ekonomická výhodnost nabídky.
Pro zadání veřejné zakázky zadavatel stanovil v rámci hodnocení dle ekonomické
výhodnosti nabídky tato dílčí kritéria:
1) Celková nabídková cena bez DPH - 65%
2) Smluvní pokuta za nedodržení termínu předání pravomocného stavebního
povolení dle bodu 4.2 - 20 %
3) Platební podmínky – lhůta úhrady faktury za dílo – 10%
4) Vlastní návrh dokončení dokumentace pro stavební povolení - 5%

13

Lhůta, místo a jiné upřesňující údaje pro podání nabídky

13.1 Lhůta pro podání nabídek končí dne 3.7. 2009 ve 10.00 hod..
13.2

Nabídku podá zájemce ve lhůtě pro podání nabídek. Nabídka bude vložena
do uzavřené obálky opatřené na uzavření podpisy, příp. razítky zájemce. Na
lícní straně bude uvedena adresa, na níž je případně možné zaslat
vyrozumění, že nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.
Současně bude nabídka opatřena nápisem:

„NEOTEVÍRAT – NABÍDKA“
„Výzkumné centrum Josefa Ressela, Útěchov – PD pro stavební povolení“

Nabídku může zájemce doručit po celou dobu lhůty pro podání nabídek poštou na
adresu: Mendlova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta
Zemědělská 3, 613 00 Brno

Nabídku lze doručit osobně na výše uvedenou adresu, sekretariát děkana Lesnické a
dřevařské fakulty v pracovní dny od 8.00 hod. do 14.00 hod.

14

Otevírání obálek s nabídkami

14.1 Otevírání obálek se uskuteční dne 3.7. 2009 v 11.00 hod. na adrese
zadavatele
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta,
Zemědělská 3, 613 00 Brno

v kanceláři děkana fakulty
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14.2 Osoby, které jsou oprávněny být přítomné při otevírání obálek s nabídkami:
- zástupci zadavatele,
- členové (nebo jejich zástupci) komise jmenované zadavatelem,
- za každého uchazeče, který podal nabídku ve lhůtě pro podání
nabídek jeden zástupce.
14.3 Postup komise při otevírání obálek
- Komise pro otevírání obálek s nabídkami jmenovaná zadavatelem
otevírá obálky podle pořadového čísla doručení.
-

Komise kontroluje v souladu s § 71 odst. 8 zákona, zda:
a) je nabídka zpracována v českém jazyce,
b) jsou návrh smlouvy a prohlášení uchazeče dle § 68 zákona
podepsány oprávněnou osobou,
c) zda nabídka obsahuje všechny součásti požadované zákonem a
zadavatelem zadávacích podmínkách.

- Uchazečům přítomným otevírání obálek komise sděluje:
a) identifikační údaje uchazeče,
b) informaci, zda je nabídka zpracována v českém jazyce, zda je
podepsaná oprávněnou osobou a zda je z hlediska
požadovaného obsahu zákonem a zadavatelem v zadávacích
podmínkách úplná.

15

Zadávací lhůta (lhůta, po kterou jsou zájemci svými nabídkami vázáni)

15.1 Zadavatel stanovuje délku zadávací lhůty na 90 dnů.

16

Závěrečná ustanovení

16.1 Zakázka bude přidělena uchazeči, jehož nabídka bude podle hodnotících
kritérií vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
16.2 Pokud nebudou ve stanovené lhůtě podány námitky proti rozhodnutí o výběru
nejvhodnější nabídky, je uchazeč, jehož nabídka bude vybrána jako
nejvhodnější, povinen poskytnout součinnost k uzavření smlouvy tak, aby
smlouvat mohla být uzavřena do 15 dnů po uplynutí lhůty pro podání námitek.
16.3 Zadavatel nabídky ani jejich části dodavatelům nevrací. Účastí v zadávacím
řízení nevzniká dodavateli právo na jakoukoli úhradu výdajů spojených
s účastí v zadávacím řízení.
16.4 Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
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16.5 Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, upřesnění a doplnění zadávacích
podmínek v průběhu lhůty pro podání nabídek.
16.6 Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení.
16.7 Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit a prověřit údaje uvedené jednotlivými
dodavateli v nabídkách.
16.8 Uchazeč bere na vědomí, že vybraný dodavatel je osobou povinou
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě platném znění.
16.9 Uchazeč bere na vědomí, že zadavatel je povinen dodržet požadavky na
publicitu v rámci operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace 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.
16.10 Uchazeč bere na vědomí, že Řídící orgán OP VaVpI, případně jím pověřené
subjekty (a případně i další kontrolní orgány podle platných právních přepisů)
má v rámci kontroly právo přístupu, a to po dobu 10 let a zároveň do uplynutí 3
let od ukončení OP VaVpI tj. nejméně do roku 2020 (podle toho co uplyne
později), k těm částem nabídek, smluv a souvisejících dokumentů, které
podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní
tajemství, utajované skutečnosti) za předpokladu, že udou 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).

V Brně dne 10.6. 2009

Podpis :

………………………………
Doc. Dr. Ing. Petr Horáček
za zadavatele
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