Výzva k podání nabídek ve ejné zakázky malého rozsahu
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Výzva k podání nabídek ve ejné zakázky malého rozsahu:
1. Identifika ní údaje zadavatele
Název zadavatele:

VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁ SKÝ
HOLOVOUSY, s.r.o., zapsán v Obchodním rejst íku Krajského
soudu Hradec Králové, oddíl C, vložka 11778

Sídlo zadavatele:
:

Holovousy 1, 508 01 Ho ice
25271121

DI :

CZ25271121

Osoba oprávn ná jednat:

Ing. Václav Ludvík, editel ústavu - jednatel

Kontaktní osoby:

Ing. Václav Ludvík

e-mail:

ludvik@vsuo.cz

telefon:

493 691 180

fax:

493 692 833

2. Údaje o celé zakázce
Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocná ský (dále VŠÚO) byl založen v roce 1951 a v sou asné
dob

je jediným pracovišt m ešícím komplexní výzkum komodity ovoce. Výzkumná innost

ústavu se prakticky týká všech ovocných plodin, které se p stují na území eské republiky jako
tržní kultury.
edm tem pln ní ve ejné zakázky je zpracování dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o
umíst ní stavby nového sídla zadavatele. V sou asné dob je Výzkumný a šlechtitelský ústav
ovocná ský umíst n do budovy bývalého zámku, který dále nevyhovuje nárok m na rozvoj
výzkumné

innosti v oblasti ovocná ství. Obsahem projektu je vybudování Ovocná ského

výzkumného institutu, který bude soust edit veškeré výzkumné kapacity daného odv tví z celé
R a zajistí transfer výsledk ovocná ského výzkumu do aplika ní sféry.

3. Vymezení p edm tu pln ní ve ejné zakázky

edm tem zakázky je:
-

Vyhotovení dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umíst ní stavby dle p ílohy . 4
k vyhlášce . 503/2006 Sb.

-

Zajišt ní závazných stanovisek dot ených orgán , pop . jejich rozhodnutí opat ená doložkou
právní moci, která žadatel p ipojuje k žádosti o vydání územního rozhodnutí
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-

Zajišt ní stanoviska nebo vyjád ení dot eného orgánu nebo p íslušného ú adu nebo záv r
zjiš ovacího ízení, že stavba nevyžaduje posouzení jejich vliv na životní prost edí.

Sou ástí zpracování dokumentace je i objemový propo et pro stanovení náklad stavebních prací.
Podrobn jší informace o projektu je možné získat po p edchozí telefonické domluv s kontaktní osobou
za zadavatele.

4.

edpokládaná hodnota ve ejné zakázky
P edpokládaná maximální celková cena ve ejné zakázky iní 1 200 000,-

bez DPH.

5. Termíny a místo realizace zakázky
Ve ejná zakázka bude realizovaná v sídle zadavatele.
edpokládaný termín zahájení prací:
edpokládaný termín dokon ení prací:

ezen 2009
duben 2009

6. Požadavky na prokázání kvalifika ních p edpoklad uchaze e
6. 1 Základní kvalifika ní p edpoklady
Základní kvalifika ní p edpoklady spl uje uchaze :
který nebyl pravomocn

odsouzen pro trestný in spáchaný ve prosp ch zlo inného

spol ení, trestný in ú asti na zlo inném spol ení, legalizace výnos z trestné innosti,
podílnictví, p ijímání úplatku, podplácení, nep ímého úplatká ství, podvodu, úv rového
podvodu, v etn p ípad , kdy jde o p ípravu nebo pokus nebo ú astenství na takovém
trestném inu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného inu;
jde-li o právnickou osobu, musí tento p edpoklad spl ovat statutární orgán nebo každý
len statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele i lenem statutárního
orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento p edpoklad spl ovat statutární orgán
nebo každý len statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku i žádost
o ú ast zahrani ní právnická osoba prost ednictvím své organiza ní složky, musí
edpoklad podle tohoto písmene spl ovat vedle uvedených osob rovn ž vedoucí této
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organiza ní složky; tento základní kvalifika ní p edpoklad musí dodavatel spl ovat jak
ve vztahu k území eské republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání i bydlišt ;
který nebyl pravomocn

odsouzen pro trestný

in, jehož skutková podstata souvisí

s p edm tem podnikání dodavatele podle zvláštních právních p edpis

nebo došlo

k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného inu; jde-li o právnickou osobu,
musí tuto podmínku spl ovat statutární orgán nebo každý len statutárního orgánu
a je-li statutárním orgánem dodavatele

i

lenem statutárního orgánu dodavatele

právnická osoba, musí tento p edpoklad spl ovat statutární orgán nebo každý
statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku

len

i žádost o ú ast

zahrani ní právnická osoba prost ednictvím své organiza ní složky, musí p edpoklad
podle tohoto písmene spl ovat vedle uvedených osob rovn ž vedoucí této organiza ní
složky; tento základní kvalifika ní p edpoklad musí dodavatel spl ovat jak ve vztahu
k území eské republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání i bydlišt ;
který nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé sout že formou podplácení podle
zvláštního právního p edpisu;
i jehož majetku neprobíhá insolven ní

ízení, v n mž bylo vydáno rozhodnutí

o úpadku nebo insolven ní návrh nebyl zamítnut proto, že majetek neposta uje
k úhrad náklad insolven ního ízení, nebo nebyl konkurz zrušen proto, že majetek byl
zcela neposta ující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních p edpis ;
který není v likvidaci;
který nemá v evidenci daní zachyceny da ové nedoplatky, a to jak v eské republice,
tak v zemi sídla, místa podnikání i bydlišt dodavatele;
který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na ve ejné zdravotní pojišt ní, a to jak
v eské republice, tak v zemi sídla, místa podnikání i bydlišt dodavatele;
který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpe ení a p ísp vku
na státní politiku zam stnanosti, a to jak v

eské republice, tak v zemi sídla, místa

podnikání i bydlišt dodavatele.

Uchaze prokazuje spln ní základních kvalifika ních p edpoklad

formou estného

prohlášení, které bude len no dle výše uvedených požadavk .

6. 2 Profesní kvalifika ní p edpoklady
K prokázání

spln ní

profesních

kvalifika ních

p edpoklad

uchaze e

zadavatel

požaduje:
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1. Uchaze

prokazuje spln ní profesních kvalifika ních p edpoklad

z obchodního rejst íku,

p edložením výpisu

i výpisu z jiné evidence, pokud je v ní zapsán v originále nebo

edn ov ené kopii ne starší 90 dn .
2. Uchaze

prokazuje spln ní profesních kvalifika ních p edpoklad

p edložením dokladu o

oprávn ní k podnikání podle zvláštních právních p edpis v rozsahu odpovídajícímu pln ní
zakázky, zejména doklad prokazující p íslušné živnostenské oprávn ní i licence v originále
nebo ú edn ov ené kopii.

7. Neprokázání kvalifikace
Pokud dodavatel ve své nabídce neprokáže kvalifikaci dle

l. 6 zadávací dokumentace

stanoveným zp sobem, nebude jeho nabídka dále hodnocena. Zadavatel však má právo
požadovat vyjasn ní nebo dopln ní kvalifikace.

8. Zadávací podklady
Zadávacím podkladem pro vypracování nabídky je tato výzva.
ípadné dotazy pro p ípravu nabídky zodpoví na uvedených kontaktech Ing. Václav Ludvík (tel:
493 691 180, e-mail: ludvik@vsuo.cz)

9. Požadavky na jednotný zp sob zpracování nabídky
Nabídka bude p edložena v jednom originále a v jedné kopii, v písemné form , v eském jazyce,
strany nabídek budou o íslovány a se azeny vzestupn . Originál i kopie nabídky budou sešity a
opat eny podpisy uchaze e tak, aby bylo zabrán no neoprávn né manipulaci s nimi.
Nabídky budou zpracovány a azeny do jednotlivých oddíl v následujícím len ní:
9. 1 Krycí list nabídky
Pro zpracování Krycího listu nabídky uchaze závazn použije vzor Krycího listu nabídky (p íloha
této výzvy) a chyb jící požadované údaje do n j doplní. Takto vypln ný Krycí list nabídky
podepíše a vloží do nabídky.
9. 2 estné prohlášení uchaze e o vázanosti nabídky
Uchaze doloží estné prohlášení, že je vázán svou nabídkou po dobu b hu zadávací lh ty
do 31. 3. 2009.
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9. 3 Doklady prokazující spln ní kvalifika ních kritérií dle bodu 6 zadávací dokumentace
9.4 Nabídková cena
Nabídková cena bude vy íslena i bez DPH a v etn DPH.
Cena bude uvedena v korunách eských a bude ji možné p ekro it pouze v p ípad
(zvýšení, snížení) sazby DPH, a to o ástku odpovídající této zm

zm ny

(zvýšení, snížení) sazby

DPH.
Takto stanovená cena bude ozna ena jako nejvýše p ípustná a platná po celou dobu pln ní
ve ejné zakázky. V cen budou obsaženy veškeré práce a innosti pot ebné pro ádné spln ní
edm tu ve ejné zakázky.

9. 5 Návrh smlouvy
Uchaze k nabídce p ipojí v jednom vyhotovení návrh smlouvy podepsanou osobou oprávn nou
jednat za uchaze e.

10. Místo a doba pro podání nabídek
Lh ta pro podání nabídek kon í dnem 23. 3. 2009 ve 13:00 hodin. Všechny nabídky musí být
doru eny zadavateli do skon ení lh ty pro podání nabídky.
Nabídky se podávají na doru ovací adrese zadavatele:
Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocná ský Holovousy s.r.o.
Holovousy 1, 508 01 Ho ice
Nabídky lze podávat písemn prost ednictvím držitele poštovní licence nebo osobn v pracovní
dny od 8:00 do 14:00 hodin, nejpozd ji do 23. 3. 2009 do 13:00 hodin.
Nabídky budou doru eny v

ádn

uzav ené obálce opat ené názvem/jménem uchaze e,

adresou, jménem kontaktní osoby a na p elepu opat ené razítkem uchaze e. Na obálce bude
uvedeno velkými písmeny:
NEOTVÍRAT – „Dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umíst ní stavby:
Ovocná ský výzkumný institut“
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Nabídky doru ené

zadavateli po uplynutí stanovené lh ty nebudou otevírány. Opožd

podané nabídky zadavatel nevrací a ponechává je p iložené k dokumentaci o zadání ve ejné
zakázky.
i podání nabídky poštou nebo jiným ve ejným p epravcem se za okamžik podání nabídky
považuje její fyzické p evzetí zástupcem zadavatele na adrese výše uvedené s tím, že nabídka
musí být zadavateli doru ena v souladu s termínem stanoveným zadávací dokumentací
pro podání nabídek.

11. Otevírání obálek
Jednání komise pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a hodnotící komise bude probíhat
dne 23. 3. 2009 ve 14:00 hodin.

12. Dodate né informace k zadání
Vyzvaný dodavatel je oprávn n požadovat od zadavatele dodate né informace k zadání.
Žádost se podává zástupci zadavatele písemn nebo e-mailem nebo faxem a musí být zástupci
zadavatele (výše uvedeným kontaktním osobám) doru ena nejpozd ji 3 dny p ed uplynutím
lh ty pro podání nabídek.
Na základ

žádosti o dodate né informace k zadání doru ené ve stanovené lh

zástupce

zadavatele poskytne uchaze i nebo zájemci dodate né informace k zadávací dokumentaci,
a to nejpozd ji do 2 dn p ed uplynutím lh ty stanovené pro obdržení nabídek. Tyto dodate né
informace, v etn
uchaze

p esného zn ní žádosti, poskytne zástupce zadavatele i všem ostatním

m nebo zájemc m, kte í byli k podání nabídky vyzváni.

Zadávací ízení nepodléhá zákonu . 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách v platném zn ní, ale
dle P íru ky pro žadatele Opera ního programu Výzkum a vývoj pro inovace 2007

- 2013

(zvlášt p ílohy . 2).

13. Zm na podmínek zadávací dokumentace
Zadavatel si vyhrazuje právo na zm nu nebo úpravu podmínek stanovených v zadání, a to bu
na základ žádostí zájemc o vyjasn ní zadání, nebo z vlastního podn tu. Zm nu obsahu zadání
zástupce zadavatele oznámí všem osloveným dodavatel m, kte í podali své nabídky v ádném
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termínu. Zm na bude oznámena písemn , eventuáln

elektronicky, spolu s oznámením

prodloužení lh ty na podání p íslušn p epracovaných nabídek. Uchaze

m v takovém p ípad

nenáleží žádná úhrada takto vzniklých náklad .

14. Zrušení zadávacího ízení
Zadavatel je oprávn n zrušit zadávací ízení do uzav ení smlouvy bez udání d vodu.
Pokud zadavatel toto právo uplatní, nevzniká vyzvaným uchaze m v i zadavateli jakýkoliv
nárok.

15. Platební podmínky
Zadavatel neposkytuje zálohy.
Cena bude sjednána jako nejvýše p ípustná v rámci vyhlášené ve ejné zakázky, vybraný
uchaze nesmí p ekro it její výši. Po podpisu protokolu bude vystavena dodavatelem faktura.
Faktura bude mít náležitosti da ového dokladu ve smyslu zákona . 563/1991 Sb., o ú etnictví a
zákona . 235/2004 Sb., o dani z p idané hodnoty, ve zn ní pozd jších p edpis a její splatnost
bude 30 dn

od doru ení zadavateli. Nebude-li mít faktura tyto náležitosti, její splatnost po

doru ení zadavateli nenastane. Zadavatel v tomto p ípad

bez odkladu písemn

vybranému uchaze i vady faktury; vybraný uchaze na základ

vytkne

oprávn né výzvy zadavatele

vystaví novou fakturu spl ující všechny požadované náležitosti. Splatnost faktury po ne b žet
dnem následujícím po jejím doru ení zadavateli.

16. Zp sob a kriteria hodnocení nabídek
Posouzení formální správnosti a úplnosti nabídky: ANO – NE
nabídka byla p edána zadavateli ve stanovené lh

a stanoveným zp sobem, je úplná

z hlediska požadavk zadavatele
nabídka (krycí list) a smlouva byla podepsána oprávn nou osobou
nabídka obsahuje kompletní identifikaci uchaze e
nabídka obsahuje doklady o zp sobilosti uchaze e dle podmínek stanovených ve výzv
k podání nabídek (spln ní kvalifika ních p edpoklad )
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Hodnocení v cného obsahu nabídky

Zadavatel vybere nabídku s nejnižší cenovou nabídkou.
Hodnocení nabídek
Hodnocení nabídek provede komise ustavená zadavatelem a na základ jejího doporu ení
bude zadavatel rozhodovat o p id lení zakázky. Své rozhodnutí oznámí zadavatel písemn
všem uchaze

m, kte í podali nabídku a jejichž nabídka byla hodnocena.

17. Obchodní podmínky

edm t ve ejné zakázky vymezený v l. II této výzvy se bude realizovat na základ
smlouvy uzav ené mezi zadavatelem a vybraným/i/ uchaze em/ i o ve ejnou zakázku
malého rozsahu.
V p ípad , že vybraný uchaze nedodrží sjednané podmínky, uvedené a specifikované
v výzv a návrhu smlouvy, si zadavatel ve ejné zakázky vyhrazuje právo od smlouvy
odstoupit. V p ípad

odstoupení od smlouvy je zadavatel povinen uvést d vody

odstoupení. Vybraný uchaze nemá právo na náhradu náklad , které mu vznikly p i
pln ní p edm tu ve ejné zakázky.

18. Ostatní podmínky zakázky

Zadavatel požaduje, aby v rámci pln ní této zakázky dodavatel p edal do 29. 4. 2009
žádost o územní rozhodnutí v etn všech p íloh.
Zadavatel si vyhrazuje právo ov it informace o uchaze i z ve ejn dostupných zdroj .
Náklady na vypracování nabídky zadavatel nehradí.
Nespln ní podmínek zadávacího ízení má za následek vy azení nabídky uchaze e z hodnocení.
Zadavatel nep ipouští variantní ešení.
V p ípad , že bude uchaze využívat pro pln ní p edm tu zakázky subdodavatele je povinen
toto uvést v rámci p edložené nabídky. Uchaze , který podal nabídku v tomto zadávacím ízení,
nesmí být sou asn

subdodavatelem jiného uchaze e, který rovn ž podal nabídku v rámci
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tohoto zadávacího ízení, jinak bude zadavatelem vy azen. Dodavatel, který nepodal nabídku v
tomto zadávacím ízení, m že být subdodavatelem více uchaze

V Holovousích dne 2. b ezna 2009

v tomto zadávacím ízení.

…………………………………….
Ing. Václav Ludvík

ílohy:
1. Krycí list nabídky
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KRYCÍ LIST NABÍDKY
Ve ejná zakázka
v souladu s P íru kou pro žadatele Opera ního programu Výzkum a vývoj pro inovace 2007 - 2013

Název:

„ Dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umíst ní stavby:
Ovocná ský výzkumný institut“
Základní identifika ní údaje

Zadavatel
Název:

VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV
OVOCNÁ SKÝ HOLOVOUSY s.r.o.

Sídlo:

Holovousy 1, 508 01 Ho ice
25271121

:
DI :

CZ25271121

Osoba oprávn ná jednat jménem zadavatele:

Ing. Václav Ludvík, editel ústavu - jednatel

Kontaktní osoba:

Ing. Václav Ludvík
493 691 180/493 692 833

Tel./fax:

ludvik@vsuo.cz

E-mail:
Uchaze
Název:
Sídlo/místo podnikání:
Tel./fax:
E-mail:
:
DI :
Osoba oprávn ná za uchaze e jednat:
Kontaktní osoba:
Tel./fax:
E-mail:

Nabídková cena za celé pln ní zakázky v CZK
Cena celkem bez
Samostatn DPH
Samostatn DPH
Cena celkem v etn
DPH:
(sazba 5 %):
(sazba 19 %):
DPH:

Osoba oprávn ná za uchaze e jednat
Podpis oprávn né osoby

........................................

razítko

Titul, jméno, p íjmení
Funkce
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