Výzva k podání nabídek veřejné zakázky malého rozsahu
v souladu s Příručkou pro žadatele Operačního programu
Výzkum a vývoj pro inovace 2007 - 2013

Zadavatel:
Název zadavatele:

Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy, s.r.o.;
zapsán v Obchodním rejstříku Krajského soudu Hradec Králové, oddíl C,
vloţka 11778

Sídlo zadavatele:

Holovousy 1, 508 01 Hořice

IČ:

25271121

DIČ:

CZ25271121

Osoba oprávněná jednat:

Ing. Václav Ludvík, ředitel ústavu - jednatel

Kontaktní osoby:

Ing. Václav Ludvík

e-mail:

ludvik@vsuo.cz

telefon:

493 691 180

fax:

493 692 833

Název zakázky:

Zpracování projektové žádosti
do OP Výzkum a vývoj pro inovace
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Výzva k podání nabídek veřejné zakázky malého rozsahu (VZMR II):
„Zpracování projektové žádosti do OP Výzkum a vývoj pro inovace“
1. Identifikační údaje zadavatele
Název zadavatele:

Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy,
s.r.o., zapsán v Obchodním rejstříku Krajského soudu Hradec
Králové, oddíl C, vloţka 11778

Sídlo zadavatele:

Holovousy 1, 508 01 Hořice

IČ:

25271121

DIČ:

CZ25271121

Osoba oprávněná jednat:

Ing. Václav Ludvík, ředitel 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 ovocnářský (dále VŠÚO) byl zaloţen v roce 1951 a v současné
době je jediným pracovištěm řešícím komplexní výzkum komodity ovoce. Výzkumná činnost
ústavu se prakticky týká všech ovocných plodin, které se pěstují na území České republiky jako
trţní kultury.
Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování kompletní projektové ţádosti včetně povinných
příloh k ţádosti projektu „Ovocnářský výzkumný institut“. V současné době je Výzkumný a
šlechtitelský ústav ovocnářský umístěn do budovy bývalého zámku, který dále nevyhovuje
nárokům na rozvoj výzkumné činnosti v oblasti ovocnářství. Obsahem projektu je vybudování
Ovocnářského výzkumného institutu, který bude soustředit veškeré výzkumné kapacity daného
odvětví z celé ČR a zajistí transfer výsledků ovocnářského výzkumu do aplikační sféry.

3. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky
Jedná se o veřejnou zakázku na sluţbu a podle limitu plnění se jedná o zakázku malého
rozsahu.
Předmětem zakázky je:
Zpracování projektové ţádosti o dotaci včetně povinných příloh do operačního programu
Výzkum a vývoj pro inovace, v rámci výzvy 1.2. Regionální VaV centra
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Detailní rozpis zakázky
Předmětem zakázky je poradenská činnost v rámci přípravy projektu obsahující následující
činnosti:
posoudit a parametrizovat projekt pro získání vyššího bodového ohodnocení;
konzultovat průběţně projekt se zadavatelem;
monitorovat změny a zpřesnění podmínek dotačních titulů;
konzultovat projekt s Řídícím a zprostředkujícími orgány programu
účastnit se jednání se zadavatelem a dalšími poskytovateli sluţeb v projektu;
Předmětem této zakázky je dále zpracování komplexní ţádosti v nezbytně nutném rozsahu dle
Řídícího orgánu programu.

Komplexní zpracování, příprava a organizační zajištění obsahuje:
zpracovat formulář ţádosti k projektu
zpracovat podklady pro ekonomické a finanční hodnocení projektu
zpracovat povinné přílohy ţádosti (kromě dokladů vztahujících se k ţadateli
samotnému např. doklad o přidělení IČO, dluhová sluţba, stavební projektové
dokumentace)
zkompletovat ţádost a všechny přílohy
vypořádat připomínky k ţádosti ze strany Řídícího či zprostředkovatelského orgánu
Termíny provedení budou záviset na termínu výzvy pro předkládání ţádostí příslušné priority
programu.

4. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Předpokládaná maximální celková cena veřejné zakázky činí 500 000,- Kč bez DPH.

5. Termíny a místo realizace zakázky
Veřejná zakázka bude realizovaná v sídle zadavatele.
předpokládaný termín zahájení prací:

únor 2009

předpokládaný termín dokončení prací:

duben 2009

Strana 4 (celkem 10)

6. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů uchazeče
6. 1 Základní kvalifikační předpoklady
Základní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč:



který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch zločinného
spolčení, trestný čin účasti na zločinném spolčení, legalizace výnosů z trestné činnosti,
podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového
podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém
trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu;
jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo kaţdý
člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního
orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán
nebo kaţdý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či ţádost
o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační sloţky, musí
předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněţ vedoucí této
organizační sloţky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak
ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště;



který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehoţ skutková podstata souvisí
s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo
k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu,
musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo kaţdý člen statutárního orgánu
a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele
právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo kaţdý člen
statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či ţádost o účast
zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační sloţky, musí předpoklad
podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněţ vedoucí této organizační
sloţky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu
k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště;



který nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěţe formou podplácení podle
zvláštního právního předpisu;



vůči jehoţ majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němţ bylo vydáno rozhodnutí
o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, ţe majetek nepostačuje
k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurz zrušen proto, ţe majetek byl
zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů;



který není v likvidaci;



který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice,
tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele;
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který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak
v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele;



který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku
na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa
podnikání či bydliště dodavatele.

Uchazeč prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů formou čestného
prohlášení, které bude členěno dle výše uvedených požadavků.
6. 2 Profesní kvalifikační předpoklady
K prokázání

splnění

profesních

kvalifikačních

předpokladů

uchazeče

zadavatel

požaduje:
1. Uchazeč prokazuje splnění profesních kvalifikačních předpokladů předloţením výpisu
z obchodního rejstříku, či výpisu z jiné evidence, pokud je v ní zapsán v originále nebo
úředně ověřené kopii ne starší 90 dnů.
2. Uchazeč prokazuje splnění profesních kvalifikačních předpokladů předloţením dokladu o
oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícímu plnění
zakázky, zejména doklad prokazující příslušné ţivnostenské oprávnění či licence v originále
nebo úředně ověřené kopii.
6. 3 Technická kvalifikace
Uchazeč doloţí seznam minimálně 15 zakázek zpracovaných za poslední 3 roky s podobným
předmětem plnění (seznam zpracovaných projektových ţádostí o přidělení dotací z fondů EU).

7. Neprokázání kvalifikace
Pokud dodavatel ve své nabídce neprokáţe kvalifikaci dle čl. 6 zadávací dokumentace
a stanoveným způsobem, nebude jeho nabídka dále hodnocena. Zadavatel však má právo
poţadovat vyjasnění nebo doplnění kvalifikace.

8. Zadávací podklady
Zadávacím podkladem pro vypracování nabídky je tato výzva.
Případné dotazy pro přípravu nabídky zodpoví na uvedených kontaktech Ing. Václav Ludvík (tel:
493 691 180, e-mail: ludvik@vsuo.cz)
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9. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídky
Nabídka bude předloţena v jednom originále a v jedné kopii, v písemné formě, v českém jazyce,
strany nabídek budou očíslovány a seřazeny vzestupně. Originál i kopie nabídky budou sešity a
opatřeny podpisy uchazeče tak, aby bylo zabráněno neoprávněné manipulaci s nimi.
Nabídky budou zpracovány a řazeny do jednotlivých oddílů v následujícím členění:
9. 1 Krycí list nabídky
Pro zpracování Krycího listu nabídky uchazeč závazně pouţije vzor Krycího listu nabídky (příloha
této výzvy) a chybějící poţadované údaje do něj doplní. Takto vyplněný Krycí list nabídky
podepíše a vloţí do nabídky.
9. 2 Čestné prohlášení uchazeče o vázanosti nabídky
Uchazeč doloţí čestné prohlášení, ţe je vázán svou nabídkou po dobu běhu zadávací lhůty
do 28.2. 2009.
9. 3 Doklady prokazující splnění kvalifikačních kritérií dle bodu 6 zadávací dokumentace
9.4 Nabídková cena
Nabídková cena bude vyčíslena i bez DPH a včetně DPH.
Cena bude uvedena v korunách českých a bude ji moţné překročit pouze v případě změny
(zvýšení, sníţení) sazby DPH, a to o částku odpovídající této změně (zvýšení, sníţení) sazby
DPH.
Takto stanovená cena bude označena jako nejvýše přípustná a platná po celou dobu plnění
veřejné zakázky. V ceně budou obsaţeny veškeré práce a činnosti potřebné pro řádné splnění
předmětu veřejné zakázky.
9. 5 Návrh smlouvy
Uchazeč k nabídce připojí v jednom vyhotovení návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou
jednat za uchazeče.

10. Místo a doba pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek končí dnem 16.2.2009. ve 12.00 hodin. Všechny nabídky musí být
doručeny zadavateli do skončení lhůty pro podání nabídky.
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Nabídky se podávají na doručovací adrese zadavatele:
Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o.
Holovousy 1, 508 01 Hořice
Nabídky lze podávat písemně prostřednictvím drţitele poštovní licence nebo osobně v pracovní
dny od 8:00 do 14:00 hodin, nejpozději do 16.2.2009 do 12:00 hodin.
Nabídky budou doručeny v řádně uzavřené obálce opatřené názvem/jménem uchazeče,
adresou, jménem kontaktní osoby a na přelepu opatřené razítkem uchazeče. Na obálce bude
uvedeno velkými písmeny:
„NEOTVÍRAT – Ovocnářský výzkumný institut“
Nabídky doručené zadavateli po uplynutí stanovené lhůty nebudou otevírány. Opoţděně podané
nabídky zadavatel nevrací a ponechává je přiloţené k dokumentaci o zadání veřejné zakázky.
Při podání nabídky poštou nebo jiným veřejným přepravcem se za okamţik podání nabídky
povaţuje její fyzické převzetí zástupcem zadavatele na adrese výše uvedené s tím, ţe nabídka
musí být zadavateli doručena 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 16.2.2009 ve 13:00 hodin.

12. Dodatečné informace k zadání
Vyzvaný dodavatel je oprávněn poţadovat od zadavatele dodatečné informace k zadání.
Ţádost se podává zástupci zadavatele písemně nebo e-mailem nebo faxem a musí být zástupci
zadavatele (výše uvedeným kontaktním osobám) doručena nejpozději 3 dny před uplynutím
lhůty pro podání nabídek.
Na základě ţádosti o dodatečné informace k zadání doručené ve stanovené lhůtě zástupce
zadavatele poskytne uchazeči nebo zájemci dodatečné informace k zadávací dokumentaci,
a to nejpozději do 2 dnů před uplynutím lhůty stanovené pro obdrţení nabídek. Tyto dodatečné
informace, včetně přesného znění ţádosti, poskytne zástupce zadavatele i všem ostatním
uchazečům nebo zájemcům, kteří byli k podání nabídky vyzváni.
Zadávací řízení nepodléhá zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, ale
dle Příručky pro ţadatele Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace 2007
(zvláště přílohy č. 2).
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- 2013

13. Změna podmínek zadávací dokumentace
Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených v zadání, a to buď
na základě ţádostí zájemců o vyjasnění zadání, nebo z vlastního podnětu. Změnu obsahu zadání
zástupce zadavatele oznámí všem osloveným dodavatelům, kteří podali své nabídky v řádném
termínu. Změna bude oznámena písemně, eventuálně elektronicky, spolu s oznámením
prodlouţení lhůty na podání příslušně přepracovaných nabídek. Uchazečům v takovém případě
nenáleţí ţádná úhrada takto vzniklých nákladů.

14. Zrušení zadávacího řízení
Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení do uzavření smlouvy bez udání důvodu.
Pokud zadavatel toto právo uplatní, nevzniká vyzvaným uchazečům vůči zadavateli jakýkoliv
nárok.

15. Platební podmínky
Zadavatel neposkytuje zálohy.
Cena bude sjednána jako nejvýše přípustná v rámci vyhlášené veřejné zakázky, vybraný
uchazeč nesmí překročit její výši. Cena bude uhrazena vybranému uchazeči po předání díla. O
tomto předání bude vyhotoven předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Po
podpisu protokolu bude vystavena dodavatelem faktura.
Faktura bude mít náleţitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a její splatnost
bude 30 dnů od doručení zadavateli. Nebude-li mít faktura tyto náleţitosti, její splatnost po
doručení zadavateli nenastane. Zadavatel v tomto případě bez odkladu písemně vytkne
vybranému uchazeči vady faktury; vybraný uchazeč na základě oprávněné výzvy zadavatele
vystaví novou fakturu splňující všechny poţadované náleţitost; splatnost faktury počne běţet
dnem následujícím po jejím doručení zadavateli.

16. Způsob a kriteria hodnocení nabídek
Posouzení formální správnosti a úplnosti nabídky: ANO – NE


nabídka byla předána zadavateli ve stanovené lhůtě a stanoveným způsobem, je úplná
z hlediska poţadavků zadavatele



nabídka (krycí list) a smlouva byla podepsána oprávněnou osobou



nabídka obsahuje kompletní identifikaci uchazeče



nabídka obsahuje doklady o způsobilosti uchazeče dle podmínek stanovených ve výzvě
k podání nabídek (splnění kvalifikačních předpokladů)
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Hodnocení věcného obsahu nabídky
Zadavatel vybere nabídku s nejniţší cenovou nabídkou.
Hodnocení nabídek
Hodnocení nabídek provede komise ustavená zadavatelem a na základě jejího doporučení
bude zadavatel rozhodovat o přidělení zakázky. Své rozhodnutí oznámí zadavatel písemně
všem uchazečům, kteří podali nabídku a jejichţ nabídka byla hodnocena.

17. Obchodní podmínky


Předmět veřejné zakázky vymezený v čl. II této výzvy se bude realizovat na základě
smlouvy uzavřené mezi zadavatelem a vybraným/i/ uchazečem/či o veřejnou zakázku
malého rozsahu.



V případě, ţe vybraný uchazeč nedodrţí sjednané podmínky, uvedené a specifikované
ve výzvě, si zadavatel veřejné zakázky vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit. V případě
odstoupení od smlouvy je zadavatel povinen uvést důvody odstoupení. Vybraný uchazeč
nemá právo na náhradu nákladů, které mu vznikly při plnění předmětu veřejné zakázky.

18. Ostatní podmínky zakázky
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace o uchazeči z veřejně dostupných zdrojů.
Náklady na vypracování nabídky zadavatel nehradí.
Nesplnění podmínek zadávacího řízení má za následek vyřazení nabídky uchazeče z hodnocení.
Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
V případě, ţe bude uchazeč vyuţívat pro plnění předmětu zakázky subdodavatele je povinen
toto uvést v rámci předloţené nabídky. Uchazeč, který podal nabídku v tomto zadávacím řízení,
nesmí být současně subdodavatelem jiného uchazeče, který rovněţ podal nabídku v rámci
tohoto zadávacího řízení, jinak bude zadavatelem vyřazen. Dodavatel, který nepodal nabídku v
tomto zadávacím řízení, můţe být subdodavatelem více uchazečů v tomto zadávacím řízení.

V Holovousích dne 26.1.2009

…………………………………………
Ing. Václav Ludvík

Příloha: Krycí list nabídky
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