Zadávací dokumentace „VR 117A – Dodávka licencí softwaru pro dopravní modelování pro Dopravní VaV centrum“

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK
A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Sídlo: Líšeňská 2657/33a, 636 00 Brno - Líšeň
vyhlašuje podlimitní veřejnou zakázku na dodávky
zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s pravidly pro výběr dodavatelů v rámci Operačního programu
Výzkum a vývoj pro inovace a současně dle zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen „zákon“)

„VR 117A – Dodávka licencí softwaru pro dopravní modelování pro Dopravní VaV
centrum“

Information about subject of the contract in English are given in Annex 5
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1.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

1.1 Základní údaje
Název zadavatele :
Sídlo
IČ

:
:
:

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 2657/33a, Brno 636 00
44994575

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
prof. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D., MBA – ředitel
Kontaktní osoba zadavatele:
Mgr. František Doleček, tel.: 541 641 759, email: frantisek.dolecek@cdv.cz
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PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem výběrového řízení je dodávka licencí softwaru pro dopravní modelování pro projekt Dopravní VaV centrum –
přesná specifikace je uvedena v technické specifikaci, která tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace.
Tato veřejná zakázka bude spolufinancována z OP VaVpI (Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace).
Zadávací řízení podléhá Pravidlům pro výběr dodavatele v rámci OP VaVpI a současně zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v platném znění, (dále jen „zákon“). Aktuální verze Pravidel je zveřejněna na webových stránkách MŠMT.
Dodavatel je dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, osobou povinnou
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Dodavatel je povinen umožnit Řídicímu orgánu OP VaVpI v rámci kontroly přístup
k příslušné dokumentaci, a to do roku 2021, pokud český právní řád nestanoví lhůtu delší. Dokumentací se míní též případné
smlouvy a souvisejících dokumenty, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní tajemství,
utajované skutečnosti) za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. zák. č. 255/2012 Sb.,
kontrolní řád, v platném znění). Dodavatel je zároveň povinen zajistit plnění této povinnosti i u všech svých subdodavatelů,
kteří budou společně s dodavatelem plnit předmět veřejné zakázky dle smlouvy.

3

PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A CPV KÓDY

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 1 350 000,- Kč bez DPH
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena v souladu s § 14 zákona, jako předpokládaná výše peněžitého závazku
zadavatele za dobu účinnosti smlouvy. Uvedený předmět plnění a jeho předpokládaná cena je nejvýše přípustná, nebude dále
zvyšována a obsahuje veškeré náklady nutné ke kompletnímu a řádnému zajištění služby a to i ty, které mohl na základě svých
odborných znalostí zhotovitel předpokládat. Překročení předpokládané ceny v nabídce bude mít za následek vyřazení
uchazeče z hodnocení řádně doručených nabídek.

Kód CPV
48332000-4

Předmět plnění
Balík programů pro plánování
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JAZYK NABÍDKY

Nabídka bude zpracována v českém nebo anglickém jazyce.

5

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

5.1 Předpokládaná doba plnění
Předpokládaná doba dodávky zakázky je do 10 dnů od podpisu smlouvy.
Doba zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněna řádným ukončením zadávacího řízení a podepsáním příslušné
smlouvy. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín zahájení i ukončení plnění veřejné
zakázky. Zadavatel upozorňuje uchazeče, že podmínkou řádného ukončení zakázky je v tomto případě mimo jiné též
vydání dodatku k rozhodnutí o poskytnutí dotace ze strany poskytovatele dotace. V případě nevydání dodatku si
zadavatel vyhrazuje právo veřejnou zakázku zrušit.
5.2 Místo plnění veřejné zakázky
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., Líšeňská 33a, 636 00 Brno
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KVALIFIKACE DODAVATELŮ

Základní kvalifikační předpoklady prokáže uchazeč splňující podmínky stanovené v § 53 odst. 1 písm. a) až k) zákona.
Profesní kvalifikační předpoklady prokáže uchazeč splňující podmínky stanovené v § 54 písm. a) a b) zákona.
K prokázání technického kvalifikačního předpokladu dodavatel předloží seznam významných dodávek realizovaných
dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění, a to ve formě čestného prohlášení. Dodavatel
splňuje tento kvalifikační předpoklad, pokud v posledních 3 letech realizoval alespoň jednu dodávku obdobného charakteru a
rozsahu. Dodávkou obdobného charakteru a rozsahu se rozumí dodávka softwaru pro dopravní plánování ve finančním rozsahu
min. 250.000,- Kč bez DPH.
Součástí nabídky musí být rovněž doklady uvedené v § 68 odst. 3 zákona.
Ve zjednodušeném podlimitním řízení je dodavatel povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek, a to ve
formě čestné prohlášení.
Zadavatel pro splnění kvalifikace uchazečům doporučuje použít Přílohu č. 3 – Prokázání kvalifikace,
Upozornění zadavatele:
Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva, je povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo
úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí
součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 82 odst. 4 zákona.
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Doklady prokazujícími kvalifikaci se v tomto případě v souladu myslí zejména:
- výpis z evidence rejstříku trestů dodavatele a jeho statutárních orgánů,
- potvrzení příslušného finančního úřadu,
- potvrzení příslušného orgánu či instituce o bezdlužnosti na sociálním zabezpečení,
- výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence,
- doklad o oprávnění k podnikání
- seznam významných dodávek včetně příloh podle § 56 odst. 1 písm. a) zákona.

7

OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
Zadavatel stanovil obchodní a platební podmínky pro realizaci veřejné zakázky formou textu smlouvy. Text návrhu smlouvy
je součástí zadávací dokumentace (příloha č. 4). Uchazeč vyplní v textu smlouvy údaje, které jsou určeny k vyplnění, aniž by
změnil či jinak přepsal obligatorní části smlouvy. Doplněný a podepsaný návrh smlouvy bude tvořit součást nabídky
uchazeče.
!!!Nabídka, která bude obsahovat nepodepsanou smlouvu, bude vyřazena a uchazeč ze zadávacího řízení vyloučen pro
nesplnění podmínek zadávacího řízení!!!
Podmínky pro překročení nabídkové ceny
 Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny vyjma změny sazby DPH.

8

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ A ČLENĚNÍ NABÍDKY

8.1
Pokyny pro zpracování nabídky
Dodavatel může podat pouze jednu nabídku, viz § 69 zákona. Dodavatel předloží nabídku v uzavřené a zalepené obálce.






Nabídka bude předložena v jednom originále a v jedné kopii v písemné formě, v českém nebo anglickém jazyce. Uchazeč
zároveň předloží úplnou elektronickou kopii nabídky v elektronické podobě (např. na CD) pro zjednodušení administrace
a kontroly příslušného výběrového řízení.
Originál i kopie nabídky bude zabezpečen proti manipulaci. Všechny listy nabídky budou navzájem pevně spojeny či
sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky.
Krycí list nabídky (příloha č. 2) bude vyplněn, podepsán a opatřen razítkem a datem podpisu.
Prohlášení o kvalifikaci (příloha č. 3) bude vyplněno, podepsáno osobou nebo osobami oprávněnými za dodavatele jednat
a opatřen razítkem a datem podpisu.
Součástí nabídky bude příloha, která prokáže a popíše způsob naplnění všech jednotlivých bodů uvedených v technické
specifikaci (příloha č. 5). Naplnění bodů technické specifikace lze prokázat odkazem na konkrétní část dokumentace
k softwaru přiložené k nabídce, příp. čestným prohlášením o způsobu naplnění technické specifikace a pozdější prezentací
deklarovaných postupů a funkcí při předání předmětu plnění na pracovišti zadavatele.

8.2
Členění nabídky
Obsah nabídky:

Vyplněný formulář – Krycí list – příloha č. 2

Vyplněný formulář – Prohlášení o kvalifikaci – příloha č. 3

Smlouva podepsaná osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče – příloha č. 4

Popis naplnění jednotlivých bodů technické specifikace

Ostatní doklady vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky (např. specifikace dodaného předmětu plnění, výrobní
listy…)
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POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

9.1
Nabídková cena
Uchazeči stanoví celkovou nabídkovou cenu v souladu se zadávací dokumentací, a to absolutní částkou za celé plnění veřejné
zakázky v českých korunách. Nabídková cena bude uvedena na krycím listu nabídky. Nabídková cena bude uvedena
v předepsané skladbě jako cena maximální. Musí zahrnovat veškeré náklady spojené s realizací dodávky (včetně dopravy
apod.).
Nabídková cena je stanovena jako nejvýše přípustná a to v členění:
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celková nabídková cena bez DPH
výše DPH……… %
celková nabídková cena včetně DPH
POSKYTOVÁNÍ DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

10.1
Dodatečné informace
Veškeré zadávací podmínky jsou obsaženy v této výzvě a na profilu zadavatele:
http://sluzby.e-zakazky.cz/ProfilZadavatele/DetailZadavatele.aspx?IDZ=5e88782d-168d-48e0-b908-d1b43e446f20
Kontaktní osoba pro případné dotazy:
Adresa:
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Mgr. František Doleček, tel. 541 641 759, mail: frantisek.dolecek@cdv.cz
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., Líšeňská 33a, Brno 636 00

LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK

11.1
Způsob a místo podání nabídek
Nabídku lze podat osobně v pracovních dnech Po – Pá v době od 8.00 – 16.00 hod v sídle zadavatele, nebo zaslat na totožnou
adresu tak, aby byla doručena do skončení lhůty pro podání nabídek.
Nabídku, která byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek, komise neotevře. Zadavatel si takovou nabídku ponechá a
uchazeče vyrozumí o tom, že nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.
11.2
Lhůta pro podání nabídky
Nabídku doručte nejpozději do:
Datum: 3. 10. 2014 do 11:00 hod.
11.3
Další podmínky k předložení nabídky
Nabídka musí být podaná v řádně uzavřené obálce, označené nápisem „VR 117A – Dodávka licencí softwaru pro dopravní
modelování pro Dopravní VaV centrum – NABÍDKA NEOTEVÍRAT“, která bude na uzavření opatřena razítkem a
podpisem uchazeče. Obálka musí být viditelně označena adresou, na kterou je možné oznámit uchazeči nepřijetí nabídky z
důvodu jejího podání po uplynutí lhůty pro podání nabídek.
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OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK

Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 3. 10. 2014 od 11.00 hod v sídle zadavatele: Centrum dopravního výzkumu, v. v.
i., Líšeňská 2657/33a, Brno 636 00.

13

ZADÁVACÍ LHŮTA DLE § 43 ZÁKONA

Uchazeč je svou nabídkou vázán po dobu 90 kalendářních dnů.

14
14.1

KRITÉRIA A ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK
Kritéria hodnocení

Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena
Hodnotící kritérium
Celková cena

váha kritéria

100%

Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady spojené s realizací dodávky (včetně dopravy apod.).
14.2

Způsob hodnocení nabídek

Hodnocení nabídek provede hodnotící komise podle hodnotícího kritéria. Nejvýhodnější nabídkou bude nabídka s nejnižší
nabídkovou cenou.
15

DALŠÍ PRÁVA A PODMÍNKY VYHRAZENÉ ZADAVATELEM

Zadavatel vylučuje možnost podání variantních nabídek.
Uchazeči sami nesou veškeré náklady spojené s účastí v zadávacím řízení.
Zadavatel si v souladu s ustanovením § 60 odst. 2 a § 76 odst. 6 zákona o veřejných zakázkách vyhrazuje právo oznámit
rozhodnutí o vyloučení uchazeče jeho uveřejněním na profilu zadavatele. Zadavatel si v souladu s ustanovením § 81 odst. 4
zákona o veřejných zakázkách vyhrazuje právo oznámit rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na profilu zadavatele.
Dodavatel je povinen dodržet požadavky na povinnou publicitu v rámci programů strukturálních fondů stanovené v čl. 9
nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 a v Pravidlech pro publicitu v rámci OP VaVpI (viz Příloha č. 3 Příručky pro žadatele OP
VaVpI), a to ve všech relevantních dokumentech týkajících se daného výběrového řízení či postupu, tj. zejména v zadávací
dokumentaci a dalších dokumentech vztahující se k zakázce. Zadavatel požaduje, aby uchazeči postupovali v souladu s těmito
pravidly, a aby zajistili dodržování výše uvedených pravidel i svými subdodavateli.
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POSKYTOVÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zveřejnění bude provedeno také na profilu zadavatele:
http://sluzby.e-zakazky.cz/ProfilZadavatele/DetailZadavatele.aspx?IDZ=5e88782d-168d-48e0-b908-d1b43e446f20
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ČÁSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadávací dokumentace obsahuje přílohy:
1. Technická specifikace předmětu plnění
2. Krycí list nabídky (vzor)
3. Prohlášení o kvalifikaci (vzor)
4. Návrh smlouvy
5. Technická specifikace předmětu plnění v angličtině
V Brně dne 17. 9. 2014
............................................................
prof. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D., MBA
ředitel CDV
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