Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.
Královopolská 147, 612 64 Brno

tel.: +420 541 514 111
fax: +420 541 514 402

e-mail: institute@isibrno.cz
http://www.isibrno.cz

VĚC
Výzva k podání nabídky
Jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu zmíněné v §12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách (ZVZ), Vás vyzýváme, abyste v rámci výběrového řízení v souladu
s ustanovením § 6 výše zmíněného zákona podali nabídku pro veřejnou zakázku, jejímž předmětem je

Zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení a pro
zadání stavby aplikačních a vývojových laboratoří pokročilých
mikrotechnologií a nanotechnologií
a) Popis veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení, získání
pravomocného stavebního povolení a následné rozšíření dokumentace o náležitosti umožňující její
použití v zadávacím řízení na prováděcí projekt a realizaci stavby, tj. vypracování tzv. tendrové
dokumentace.
b) Identifikační údaje o veřejném zadavateli:
Název zadavatele:
Právní forma zadavatele:
Sídlo zadavatele:

Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.
veřejná výzkumná instituce (č. 341/2005 Sb.)
Královopolská 147, 612 64 Brno

IČ:
DIČ:
Statutární zástupce zadavatele:

68081731
CZ68081731
RNDr. Luděk Frank, DrSc., ředitel

Kontaktní osoba pro veřejnou zakázku:

Ing. Jan Slaměník, CSc., asistent ředitele
e-mail: jan@isibrno.cz
telefon: 541 514 205, 721 139 496
fax:
541 514 402

c) Informace o veřejné zakázce:
Druh veřejné zakázky:
Druh zadávacího řízení:

veřejná zakázka na služby (§ 8 ZVZ)
veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná
v souladu s § 18 odst. 3 ZVZ mimo režim
tohoto zákona podle Přílohy č. 2 Příručky pro
žadatele - Pravidla pro výběr dodavatelů
v rámci OP VaVpI

Klasifikace předmětu veřejné zakázky (CPV):

71322000-1

Místo plnění veřejné zakázky:

Královopolská 147, 612 64 Brno
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Předpokládaná doba realizace veřejné zakázky:

10. 08. 2009 – termín dle nabídky uchazeče
PODMÍNKA: pravomocné stavební povolení
je třeba získat nejpozději do 30. 11. 2009

Předpokládané započitatelné (investiční) náklady:

92 500 000 Kč bez DPH

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:

méně než 2 000 000 Kč bez DPH

d) Informace o zadávací dokumentaci
Zadavatel zasílá zadávací dokumentaci všem osloveným uchazečům. Případným dalším uchazečům
bude zadávací dokumentace poskytnuta na jejich vyžádání v elektronické podobě e-mailem opatřeným
zaručeným elektronickým podpisem s následnou kontrolou jeho doručení uchazeči.
Zadávací dokumentace obsahuje:
- Krycí list nabídky
- Obchodní podmínky v podobě smlouvy o dílo (doplní se údaje k hodnoceným kritériím)
- Přílohu: Dokumentace pro územní rozhodnutí (v digitální podobě)
Během lhůty pro podání nabídky je každý zájemce oprávněn požádat zadavatele o upřesnění zadávací
dokumentace. Každou informaci, která by mohla zvýhodnit jediného uchazeče, zadavatel neprodleně
zveřejní a sdělí ji i ostatním uchazečům.
Lze také dohodnout prohlídku místa plnění zakázky.
e) Prokazování kvalifikace dodavatelů
Základní kvalifikační předpoklady:
Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů vyžadovaných § 53 zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, předložením souhrnného čestného prohlášení ke všem v zákoně
vyjmenovaným položkám (odst. 1 písm. a) až i)).
Profesní kvalifikační předpoklady
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů vyžadovaných § 54 zákona prokáže dodavatel
předložením ověřených kopií dokladů tak, jak to požaduje zákon, a to včetně všech potřebných
osvědčení o autorizaci pro odbornou způsobilost vyžadovaných zákonem č. 260/1992 Sb.
f) Hodnocení nabídek
Zadavatel zvolil za základní kritérium pro zadání zakázky ekonomickou výhodnost nabídky. Nabídky
bude zadavatel posuzovat podle následujících dílčích kritérií, pro která stanovil váhu takto:
1. kritérium
2. kritérium
3. kritérium

Celková výše nabídkové ceny bez DPH
váha 60 %
(maximální cena 2 mil. Kč)
Lhůta pro vypracování tendrové dokumentace
váha 20 %
(počet týdnů od písemné výzvy objednavatele)
Výše smluvní sankce za prodlení s plněním termínů váha 20 %
uvedených ve smlouvě o dílo
(min. 20 tis. Kč/1 den)

Údaje pro hodnocení uchazeči doplní do textu smlouvy o dílo, která je součástí zadávací dokumentace.
Překročení maximálních nebo nesplnění minimálních hodnot je důvodem k vyloučení uchazeče
z výběrového řízení.
Hodnotící komise zadavatele stanoví pořadí uchazečů podle součtu bodových hodnot vypočtených pro
jednotlivá dílčí kritéria s uplatněním jejich vah. Nejúspěšnější nabídka je ta, která dosáhla nejvyšší
celkové bodové hodnoty.
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g) Nabídková cena

Nabídková cena bude stanovena pro celý rozsah předmětu plnění veřejné zakázky při
dodržení sjednané doby plnění. Do ceny zahrne uchazeč veškeré práce a dodávky nezbytné
pro kvalitní zhotovení díla včetně veškerých rizik a vlivů během celé doby provádění díla.
Cenová nabídka bude stanovena kalkulací pro vlastní dodávku a související náklady a bude
uvedena jak bez daně z přidané hodnoty, tak i s daní z přidané hodnoty.
Výše nabídkové ceny je pevná a není možné ji v průběhu plnění zakázky překročit.
h) Informace o podání nabídek
Lhůta pro podání nabídky:

končí dnem 06. 08. 2009 ve 14 hod.

Zadávací lhůta:

uchazeč je vázán svou nabídkou do 31. 12. 2009

Adresa pro podání nabídky:

nabídky se podávají v řádně uzavřené obálce označené
názvem veřejné zakázky doplněné pokynem NEOTEVÍRAT
na adrese zadavatele

Způsob doručení:

poštou nebo osobně proti potvrzení o převzetí na sekretariát
ředitele, a to v pracovní dny od 09:00 hod. do 14:00 hod.

Neveřejné otevírání obálek:

06. 08. 2009 ve 14 hod.

Každý zájemce může podat pouze jedinou nabídku, variantní řešení se nepovoluje. Nabídka
bude vyhotovena v českém jazyce. Nabídka bude zabezpečena takovým způsobem, který
znemožní vyjmout jednotlivé listy nebo části nabídky. Všechny listy nabídky budou
očíslovány nepřerušenou číselnou řadou.
Zadavatel požaduje následující formální členění nabídky:
1. Krycí list nabídky
2. Textová část nabídky uchazeče
3. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů
4. Doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů
5. Podepsaný návrh přiložené smlouvy dílo se všemi doplněnými údaji
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení bez udání důvodu
Očekáváme Vaši žádost o zaslání nabídky a těšíme se na další spolupráci.
S pozdravem

RNDr. Luděk Frank, DrSc.
ředitel ÚPT AV ČR, v. v. i.

č. j. ……………….
Doporučeně s dodejkou
V Brně dne …………. 2009

strana 3 z celkem 3

