Výzva k podání nabídek a k prokázání kvalifikace
k zakázce malého rozsahu na služby pod názvem

„Zpracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti
k rekonstrukci inženýrských a stavebních objektů a ubytovny pro výzkumné
pracovníky v areálu Výzkumného ústavu pro chov skotu, s.r.o.“
Výzkumný ústav pro chov skotu Rapotín, s. r. o., jako zadavatel zakázky, Vás v souladu
s ustanovením § 6, § 12, odst. 3 a § 18 odst.3 zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona“) a PRAVIDLY VÝBĚRU DODAVATELŮ
v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (dále jen „OP VaVpI“)
zpracovanými Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

vyzývá
k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace k zakázce malého rozsahu na služby pod
názvem
„Zpracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti k rekonstrukci
inženýrských a stavebních objektů a ubytovny pro výzkumné pracovníky v areálu
Výzkumného ústavu pro chov skotu, s.r.o.“
1. Identifikační údaje zadavatele zakázky spolufinancované z OP VaVpI:
Výzkumný ústav pro chov skotu, s. r. o.
Sídlo:
Rapotín, Výzkumníků 267, 788 13 Vikýřovice
Právní forma:
společnost s ručením omezeným
IČ:
49608851
DIČ:
CZ49608851
Bankovní spojení:
Komerční banka Šumperk
33709841/0100
Účet číslo:
Statutární orgán:

Ing. Ondřej Kopp - jednatel společnosti

Kontaktní osoba ve věcech zakázky: Ing. Andrea Vaníková
Tel.:+420 583 392 147, email: andrea.vanikova@vuchs.cz
dále jen „zadavatel“
2. Informace o druhu a předmětu zakázky, jeho technická specifikace a předpokládaná
hodnota zakázky
2.1. Název zakázky: „Zpracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti
k rekonstrukci inženýrských a stavebních objektů a ubytovny pro výzkumné pracovníky
v areálu Výzkumného ústavu pro chov skotu, s.r.o.“
2.2. Klasifikace předmětu zakázky (CPV): 71322000-1 (Technické projekty pro
provádění stavebně inženýrských prací)
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2.3. Vymezení a specifikace předmětu plnění zakázky:
Předmětem plnění zakázky na služby je vypracování dokumentace a výkon inženýrské
činnosti k rekonstrukci stavebních objektů v areálu Výzkumného ústavu pro skotu, s.r.o.
Předmět plnění zakázky sestává z:
2.3.1. Vypracování dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorský dozor
k rekonstrukci venkovních přístupových chodníků, komunikací včetně parkoviště, zeleně,
venkovního osvětlení, odpadového hospodářství
(dále jen „dokumentace inženýrských objektů dle studie“)
Předpokládaný investiční náklad stavby: 5 000 000 Kč
Stručný popis stavby: Základní parametry a specifikace stavby jsou uvedeny
v dokumentu „Studie“ z 12/2008; Z.Č.3010/010.
Dokumentace inženýrských objektů dle studie bude rozpracována v následujícím rozsahu:
A. Projektová dokumentace pro územní řízení (DUR) včetně dokladové části
a propočtu nákladů v detailním členění
B. Inženýrská činnost – územní rozhodnutí
C. Projektová dokumentace pro stavební řízení (DSP)
D. Inženýrská činnost – stavební povolení
E. Dopracování projektu pro provádění stavby včetně položkového rozpočtu
a výkazu výměr
F. Autorský dozor
Zpracovatel provede všechny nezbytné průzkumné práce, nutné pro zpracování dokumentace
inženýrských objektů. Požadovaný rozsah a obsah na zpracování dokumentace je dán přílohou
č. 4 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy
a územního opatření, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
Dokumentace pro územní a stavební řízení bude vyhotovena v počtu 6 paré, z toho 2 paré
budou předána objednateli, a dále bude předáno 1x elektronicky (textová část v podobě
souboru .doc nebo .xls, výkresy v podobě .dwg nebo .dgn + 1x textová část a výkresy v .pdf).
Dokumentace pro provádění stavby bude předána v počtu 10 vyhotovení a 1x elektronicky
(textová část v podobě souboru .doc nebo .xls, výkresy v podobě .dwg nebo .dgn + 1x textová
část a výkresy v .pdf + slepý rozpočet v .xls). V paré č. 1 a 2 budou kompletní položkové
rozpočty a krycí listy nákladů stavby, ve zbývajících paré budou slepé výkazy výměr pro výběr
zhotovitele stavby, zpracované v listinné i digitální podobě.
2.3.2. Vypracování dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru
k rekonstrukci objektu informační, poradenské, školící a komunikační centrum, k rekonstrukci
objektu kotelny, k rekonstrukci rozvodů tepla a teplé vody
(dále jen „dokumentace stavebních objektů dle studie“)
Předpokládaný investiční náklad stavby: 15 000 000 Kč
Stručný popis stavby: Základní parametry a specifikace stavby jsou uvedeny
v dokumentech „Studie“ z 12/2008; Z.Č.3010/010 a „Stavební záměr k rekonstrukci kotelny“
ze dne 2.2. 2009
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Dokumentace stavebních objektů dle studie bude rozpracována v následujícím rozsahu:
A. Projektová dokumentace pro stavební řízení (DSP) včetně dokladové části
a propočtu nákladů v detailním členění
B. Průkaz energetické náročnosti
C. Dokumentace interiéru Infocentra (ve dvou stupních – zjednodušená pro
stavební povolení, úplná pro realizaci stavby)
D. Dokumentace vybavení Infocentra audiovizuální technikou (ve dvou stupních –
zjednodušená pro stavební povolení, úplná pro realizaci stavby)
E. Inženýrská činnost – stavební povolení
F. Projekt pro provádění stavby (DPS) včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr
G. Autorský dozor
Dokumentace pro stavební řízení bude vyhotovena v počtu 6 paré, z toho 2 paré budou předána
objednateli, a dále bude předáno 1x elektronicky (textová část v podobě souboru .doc nebo .xls,
výkresy v podobě .dwg nebo .dgn + 1x textová část a výkresy v .pdf). Dokumentace pro
provádění stavby bude předána v počtu 10 vyhotovení a 1x elektronicky (textová část v podobě
souboru .doc nebo .xls, výkresy v podobě .dwg nebo .dgn + 1x textová část a výkresy v .pdf +
slepý rozpočet v .xls). V paré č. 1 a 2 budou kompletní položkové rozpočty a krycí listy
nákladů stavby, ve zbývajících paré budou slepé výkazy výměr pro výběr zhotovitele stavby,
zpracované v listinné i digitální podobě.
2.3.3. Vypracování dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru
k rekonstrukci objektu ubytovna pro výzkumné pracovníky a pedologická laboratoř
(dále jen „dokumentace ubytovny dle Stavebního záměru“)
Předpokládaný investiční náklad stavby: 20.000.000,-Kč
Stručný popis stavby: Základní parametry a specifikace stavby jsou uvedeny
v dokumentu „Stavební záměr pro stavbu: ubytovna pro výzkumné pracovníky a pedologická
laboratoř“ ze dne 05.01.2009;
Dokumentace dle Stavebního záměru bude rozpracována v následujícím rozsahu:
A. Projektová dokumentace pro stavební řízení (DSP) včetně dokladové části
a propočtu nákladů v detailním členění
B. Inženýrská činnost – stavební povolení
C. Projekt pro provádění stavby (DPS) včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr
D. Autorský dozor
Dokumentace pro stavební řízení bude vyhotovena počtu 6 paré, z toho 2 paré budou předána
objednateli, a dále bude předáno 1x elektronicky (textová část v podobě souboru .doc nebo .xls,
výkresy v podobě .dwg nebo .dgn + 1x textová část a výkresy v .pdf). Dokumentace pro
provádění stavby bude předána v počtu 10 vyhotovení a 1x elektronicky (textová část v podobě
souboru .doc nebo .xls, výkresy v podobě .dwg nebo .dgn + 1x textová část a výkresy v .pdf +
slepý rozpočet v .xls). V paré č. 1 a 2 budou kompletní položkové rozpočty a krycí listy
nákladů stavby, ve zbývajících paré budou slepé výkazy výměr pro výběr zhotovitele stavby,
zpracované v listinné i digitální podobě.
2.4. Předpokládaná hodnota zakázky:

do 2 000 000 Kč

3

3. Požadavky na prokázání kvalifikace dle § 50 až § 56 zákona
Zadavatel požaduje prokázání splnění kvalifikace následovně:
3.1. Základní kvalifikační předpoklady dle §53 zákona uchazeč splní:
- předložením čestného prohlášení, ze kterého vyplývá, že uchazeč splňuje v plném rozsahu
základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1 písm. a) až i) zákona.
3.2. Profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 zákona uchazeč splní:
a) dle § 54 písm. a) zákona doložením výpisu z obchodního rejstříku, nebo výpisu z jiné
obdobné evidence je-li v ní uchazeč zapsán (originál výpisu ne starší 3 měsíců nebo jeho
ověřená kopie),
b) dle § 54 písm. b) zákona doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních
předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky (příslušné živnostenské oprávnění) pro
všechny činnosti dle předmětu díla (originál nebo jeho ověřená kopie),
c) dle § 54 písm. d) zákona doklad osvědčující odbornou způsobilost uchazeče nebo
osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje (autorizace v oboru
vztahujícímu se předmětu plnění zakázky) - originál nebo ověřená kopie, s uvedením právního
vztahu této osoby k uchazeči a její souhlas s uvedením v nabídce (originál nebo ověřená kopie).
3.3. Technické kvalifikační předpoklady dle § 56 zákona uchazeč splní:
- předložením seznamu významných služeb dle § 56 odst. 2 písm. a) zákona
realizovaných uchazečem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a dobu poskytnutí.
Uchazeč splňuje technický kvalifikační předpoklad, pokud v seznamu významných služeb
poskytovaných v posledních 3 letech uvede, že realizoval alespoň 2 zakázky na služby –
zpracování stavební dokumentace ke stavbám obdobného zaměření, každá v minimálním
objemu investičních nákladů stavby 20mil. Kč.
Nestanoví – li zadávací podmínky jinak, předloží uchazeč veškeré doklady prokazující splnění
kvalifikace 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 ke dni podání nabídky (v originále nebo úředně ověřené kopii). V případě,
kdy zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení prohlášení uchazeče, musí
takové prohlášení obsahovat zadavatelem požadované údaje a musí být současně podepsáno
osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Pokud za uchazeče jedná zmocněnec
na základě plné moci, musí být v nabídce doložena plná moc v originále, nebo v úředně
ověřené kopii.
4. Doba a místo plnění zakázky:
Zadavatelem stanovené termíny plnění jsou dnem, kdy dojde k protokolárnímu předání
a převzetí hotového díla dle jednotlivých bodů. Tyto termíny jsou stanoveny jako limitní
termíny. Nabídka uchazeče může obsahovat jakýkoliv dřívější termín dokončení, ale nikoliv
termín po stanoveném termínu.
4.1. Předpoklad zahájení prací:

16.3. 2009
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4.2. Termín plnění pro jednotlivé části zakázky dle bodu 2.3.1. jsou následující:
4.2.1 projektová dokumentace pro územní řízení:
do 6.4. 2009
4.2.2. inženýrské činnosti pro zajištění územního rozhodnutí
Podání žádosti o vydání příslušného
územního rozhodnutí
do 17.4. 2009
Zajištění pravomocného územního rozhodnutí

dle správních lhůt,
nejpozději do 15.6. 2009

4.2.3. projektová dokumentace pro stavební řízení
Bude zpracována na výzvu objednatele pouze v případě zajištění finančních
prostředků na realizaci stavby. Termín zpracování bude stanoven maximálně do 60
kalendářních dní po předání písemné výzvy zhotoviteli.
4.2.4. inženýrské činnosti pro zajištění stavebního povolení
Podání žádosti o vydání příslušného
stavebního povolení
po vypracování DSP a předání
zadavateli
Zajištění pravomocného stavebního povolení

dle správních lhůt

4.2.5. dopracování projektu provádění stavby
Bude zpracována na výzvu objednatele pouze v případě zajištění finančních
prostředků na realizaci stavby. Termín zpracování bude stanoven maximálně do 90
kalendářních dní po předání písemné výzvy zhotoviteli.
4.2.6. autorský dozor
po celou dobu realizace
stavby až do kolaudace
4.3. Termín plnění pro jednotlivé části zakázky dle bodu 2.3.2. jsou následující:
4.3.1. projektová dokumentace pro stavební řízení
do 6.4. 2009
4.3.2. inženýrské činnosti pro zajištění stavebního povolení
Podání žádosti o vydání příslušného
stavebního povolení
do 17.4. 2009
Zajištění pravomocného stavebního povolení

dle správních lhůt,
nejpozději do 15.6. 2009

4.3.3. průkaz energetické náročnosti
do 6.4. 2009

4.3.4. dokumentace interiéru Infocentra
Zjednodušená verze pro stavební povolení
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do 6.4. 2009

4.3.5. dokumentace vybavení Infocentra audiovizuální technikou
Zjednodušená verze pro stavební povolení

do 6.4. 2009

4.3.6. dopracování projektu pro provádění stavby
Bude zpracován na výzvu objednatele pouze v případě zajištění finančních prostředků
na realizaci stavby. Termín zpracování bude stanoven maximálně do 90 kalendářních
dní po předání písemné výzvy zhotoviteli.
4.3.7. autorský dozor
po celou dobu realizace
stavby až do kolaudace
4.4. Termín plnění pro jednotlivé části zakázky dle bodu 2.3.3
4.4.1. projektová dokumentace pro stavební řízení
do 6.4. 2009
4.4.2. inženýrské činnosti pro zajištění stavebního povolení
Podání žádosti o vydání příslušného
stavebního povolení
do 17.4. 2009
4.4.3. dopracování projektu pro provádění stavby
Bude zpracována na výzvu objednatele pouze v případě zajištění finančních
prostředků na realizaci stavby. Termín zpracování bude stanoven maximálně do 90
kalendářních dní po předání písemné výzvy zhotoviteli.
4.4.4. autorský dozor
po celou dobu realizace
stavby až do kolaudace

-

4.5. Místo plnění:
místo budoucí stavby: Areál Výzkumného ústavu pro chov skotu, s.r.o., Rapotín,
Výzkumníků 267, 788 13
místo předání zpracovaného díla: Výzkumný ústav pro chov skotu, s. r. o., Rapotín,
Výzkumníků 267, 788 13.

5. Zadávací lhůta
Zadávací lhůta tj. lhůta, po kterou je uchazeč vázán svou nabídkou, začíná běžet
okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek 26.2. 2009 a končí 30.4.2009.
6. Zadávací dokumentace:
6.1. Zadávací dokumentaci tvoří tyto části:
- text výzvy
- obchodní a platební podmínky (návrh smlouvy o dílo)
- studie z 12/2008 Z.Č.3010/010
- Stavební záměr k rekonstrukci kotelny ze dne 2.2.2009
- Stavební záměr pro stavbu: ubytovna pro výzkumné pracovníky ze dne 5.1.2009
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V souladu s ustanovením § 48 odst. 1 zákona bude zadávací dokumentace poskytnuta
zájemcům do 2 dnů ode dne doručení písemné žádosti uchazeče o poskytnutí zadávací
dokumentace. Písemná žádost musí být doručena nejpozději 5 dnů před uplynutím lhůty pro
podání nabídek.
6.2. Adresa pro vyžádání zadávací dokumentace:
Výzkumný ústav pro chov skotu, s. r. o., Rapotín, Výzkumníků 267, 788 13 Vikýřovice
Zadavatel nepožaduje
dokumentace.

úhradu

nákladů

souvisejících

s poskytnutím

zadávací

7. Obchodní podmínky
7.1. Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá obchodní a platební
podmínky, a to ve formě návrhu Smlouvy o dílo. Uchazeč tento návrh doplní o údaje nezbytné
pro vznik smlouvy a dále doplní další údaje požadované zadavatelem a předloží jej jako
součást nabídky.
7.2. Tento návrh Smlouvy o dílo uchazeč předloží podepsaný osobou oprávněnou jednat
jménem či za uchazeče či osobou zmocněnou k takovému úkonu. (V případě zmocnění musí
být originál nebo úředně ověřená kopie příslušné plné moci součástí nabídky).
8. Platební podmínky
8.1. Úhrada za plnění zakázky bude prováděna v české měně.
8.2. Zadavatel neposkytuje žádnou zálohu. Cena za plnění zakázky bude uhrazena
po úplném dokončení díla, na základě faktury vystavené zhotovitelem.
8.3. Fakturace bude probíhat postupně po dokončení jednotlivých částí zakázky,
za jednotlivé stavby. Jednotlivé stupně projektové dokumentace, průkaz energetické náročnosti,
dokumentace interiéru Infocentra a dokumentace vybavení Infocentra audiovizuální technikou
budou fakturovány jednotlivě vždy po jejich předání zadavateli. Inženýrská činnost pro územní
rozhodnutí bude fakturována po nabytí právní moci územního rozhodnutí. Inženýrská činnost
pro stavební povolení bude fakturována po nabytí právní moci stavebního povolení.
Dopracování projektu pro provádění stavby bude fakturováno po jeho předání zadavateli.
Autorský dozor bude fakturován po kolaudaci. Splatnost všech faktur bude nejméně 60 dní ode
dne vystavení daňového dokladu – faktury.
8.4. Z celkové fakturované ceny bude provedena pozastávka ve výši 10 % ceny díla
na případné náhrady za vady projektu. Pozastávka bude uvolněna do 7 dnů po kolaudaci.
V případě, že stavba nebude zahájena do 31.8. 2011, bude pozastávka po tomto termínu
objednatelem uvolněna.
8.5. Platební podmínky jsou zadavatelem stanoveny jako minimální a uchazeči mohou
nabídnout zadavateli obchodní podmínky výhodnější.
9. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny
9.1. Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí celková cena za splnění
předmětu zakázky. Cena uvedená v nabídce bude stanovena absolutní částkou v CZK.
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9.2. Nabídková cena bude uvedena jako cena pevná, konečná a nejvýše přípustná po celou
dobu plnění zakázky. Cena díla může být zvýšena pouze v případě, dojde-li během provádění
díla ke změně rozsahu a druhu prací nebo jiných dodávek na základě předchozího písemného
požadavku objednatele.
9.3. Nabídková cena bude uvedena v členění:
- cena za služby bez DPH
- cena za služby včetně DPH
V návrhu Smlouvy o dílo uvede uchazeč podrobné členění nabídkové ceny dle jednotlivých
objektů a činností.
10. Požadavky na zpracování nabídky
10.1. Nabídky musí plně respektovat podmínky stanovené ve výzvě a 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 nebo úředně ověřená kopie příslušné plné moci součástí
nabídky).
10.3. Nabídku podá uchazeč písemně v 1 originále v souladu s formálními, technickými
a smluvními podmínkami zadavatele uvedenými v podmínkách zadávací dokumentace.
10.4. Nabídka bude obsahovat návrh Smlouvy o dílo, podepsaný osobou oprávněnou jednat
jménem či za uchazeče či osobou zmocněnou k takovému úkonu. (V případě zmocnění musí
být originál nebo úředně ověřená kopie příslušné plné moci součástí nabídky.)
10.5. Nabídka včetně veškerých dokumentů a příloh, bude zpracována v českém jazyce.
10.6. Nabídka bude kvalitním způsobem vytištěna tak, aby byla dobře čitelná, nesmí
obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl.
10.7. Pro právní jistotu obou stran bude nabídka včetně veškerých požadovaných dokladů
a příloh pevně svázána do jednoho svazku.
10.8. Požaduje-li zadavatel předložení prohlášení uchazeče, musí takové prohlášení
obsahovat zadavatelem požadované údaje a musí být současně podepsáno osobou oprávněnou
jednat jménem či za uchazeče. Pokud za uchazeče jedná zmocněnec na základě plné moci,
musí být v nabídce doložena plná moc v originále nebo v úředně ověřené kopii.
10.9. Obsah nabídek:
- Krycí list nabídky, obsahující název akce, základní identifikační údaje uchazeče (název,
sídlo, právní forma, IČ, DIČ, statutární zástupce) včetně kontaktu, např. telefon, e-mail,
nabídkovou cenu v členění dle bodu 9.3, smluvní pokutu za nedodržení termínů
provedení díla a za v případě dodání vadných prací za každý den odstraňování těchto
vad ode dne jejich ohlášení v Kč/den, datum, jméno a podpis oprávněné osoby.
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-

Požadované prokázaní kvalifikace.

-

Návrh Smlouvy o dílo podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče či
osobou zmocněnou k tomuto úkonu. (V případě zmocnění musí být originál nebo
úředně ověřená kopie příslušné plné moci součástí nabídky.)

-

Prohlášení o tom, které dílčí části zakázky má uchazeč v úmyslu zadat jiným osobám,
tj. uvést subdodavatele a předpokládaný rozsah prací řešených subdodavatelsky. Část
zakázky řešená subdodavatelsky nesmí překročit 30 % z celkové nabídkové ceny.
Toto prohlášení uchazeč nepředkládá, pokud bude celou zakázku realizovat sám – bez
subdodavatelů.

-

Prohlášení uchazeče dle § 68, odst. 2 zákona, 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 plná moc v originále nebo v úředně
ověřené kopii.

11. Hodnotící kritéria
Základním hodnotícím kritériem pro zadání zakázky je ekonomická výhodnost nabídky, dle
dílčích níže uvedených kritérií a jejich vah.
11.1. Hodnotící kritéria, na základě kterých budou nabídky hodnoceny:
Kritérium č. 1 – Výše nabídkové ceny bez DPH
Váha kritéria 90 %
Kritérium č. 2 – Smluvní pokuta za nedodržení termínů provedení díla a v případě dodání
vadných prací za každý den odstraňování těchto vad ode dne jejich ohlášení
Váha kritéria 10 %.
(Smluvní pokuta bude uvedena v Kč/den)
11.2. Způsob hodnocení:
Nabídky budou hodnoceny bodovací metodou takto:
1. Dílčí hodnotící kritérium, u kterého je nejvýhodnější minimální hodnota (Kritérium
č. 1) se hodnotí tak, že nejnižší hodnotě je přiřazeno 100 bodů. Ostatní hodnocené
nabídky získají bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty
nejvýhodnější nabídky k hodnotě hodnocené nabídky.
2. Dílčí hodnotící kritérium, u kterého je nejvýhodnější maximální hodnota (Kritérium
č. 2) se hodnotí tak, že nejvyšší hodnotě je přiřazeno 100 bodů. Ostatní hodnocené
nabídky získají bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty
hodnocené nabídky k hodnotě nejvýhodnější nabídky.
3. Bodová hodnota nabídky vypočtená podle výše popsaného způsobu bude násobena
vahou kritéria a v každém dílčím kritériu bude takto vypočtena vážená bodová hodnota
kritéria pro každou nabídku.
4. Součet vážených bodových hodnot ze všech dílčích kritérií určí výslednou bodovou
hodnotu nabídky. Celkové pořadí nabídek je dáno absolutní hodnotou bodové hodnoty
nabídky tak, že nejvýhodnější je nabídka, která získala nejvyšší celkový počet bodů.
V případě rovnosti bodových hodnot dvou či více nabídek, rozhodne o celkovém pořadí
dle kritéria s nejvyšším stupněm významu.
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12. Lhůta a místo podání nabídek
12.1. Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem následujícím po dni odeslání textu
výzvy. tj. dne 10.2. 2009. Lhůta pro podání nabídek končí dne 25.2. 2009, v 11:00 hodin.
12.2. Nabídku doručí zájemce poštou nebo osobně.
12.2.1. Adresa pro doručení nabídky poštou: Výzkumný ústav pro chov skotu, s. r. o.,
Rapotín, Výzkumníků 267, 788 13 Vikýřovice. (Rozhodující je datum doručení, nikoliv
odeslání.)
12.2.2. Osobní doručení nabídky je možné po celou dobu lhůty pro podání nabídek
v době od 8:00 hodin do 14:00 hodin, poslední den lhůty do 10:00 hodin, a to v sídle zadavatele
na adrese: Výzkumný ústav pro chov skotu, s. r. o., Rapotín, Výzkumníků 267, 788 13
Vikýřovice, druhé NP, kancelář č. 51.
13. Upřesňující údaje pro podání nabídky
Nabídka bude doručena v listinné podobě, v řádně uzavřené obálce. Na obálce bude uvedena
adresa, na niž je možno zaslat vyrozumění dle § 71 zákona, že nabídka byla podána po uplynutí
lhůty pro podání nabídek. Současně bude obálka opatřena nápisem:
NEOTEVÍRAT – NABÍDKA
„Zpracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti k rekonstrukci
inženýrských a stavebních a objektů a ubytovny pro výzkumné pracovníky v areálu
Výzkumného ústavu pro chov skotu, s.r.o.“
14. Otevírání obálek s nabídkami
14.1. Termín a místo otevírání obálek s nabídkami
Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 26.2.2009 v 9:00hodin v sídle zadavatele:
Výzkumný ústav pro chov skotu, s. r. o., Rapotín, Výzkumníků 267, 788 13 Vikýřovice.
14.2. Osoby, které jsou oprávněny být přítomné při otevírání obálek s nabídkami (§ 71 odst.
7 zákona):
- zástupci zadavatele,
- členové (nebo jejich zástupci) komise jmenované zadavatelem,
- za každého uchazeče, který podal nabídku ve lhůtě pro podání nabídek jeden zástupce.
15. Závěrečná ustanovení
15.1. Zakázka bude přidělena uchazeči, jehož nabídka bude podle hodnotících kritérií
vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
15.2. Uchazeč, jemuž byla zakázka přidělena, je povinen poskytnout součinnost k uzavření
smlouvy tak, aby smlouva mohla být uzavřena 15 dnů od doručení oznámení o přidělení
zakázky.
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