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vyhlašuje výběrové řízení na uzavření rámcové smlouvy o dodávkách zboží z oblasti IT.
Výběrové řízení je dle druhu dodávaného zboží rozděleno na 4 samostatné kategorie, každý
soutěžitel se může přihlásit do jedné až všech kategorií, pokud splňuje podmínky uvedené v
nabídkovém listě a ve vzorové smlouvě a pokud zboží vymezené v konkrétní kategorii
dodává.
Kompletní zadávací dokumentaci lze v elektronické podobě získat na těchto adresách:
http://www.cdv.cz/vyberova-rizeni.
Postup soutěžitele

Zájemce vyplní nabídkový list a jeho přílohu/přílohy v jednotlivých kategoriích, v nichž
se chce soutěže zúčastnit. Přílohu dané kategorie vyplní tak, že ke každému
předepsanému typu výrobku přiřadí konkrétní nabízený výrobek, který bude splňovat
minimální specifikaci v tabulce uvedenou. U jednotlivých výrobků uvede nabídkovou
cenu, jejíž výši garantuje za podmínek uvedených v Rámcové smlouvě o dodávkách
zboží z oblastí IT (viz příloha zadávacího řízení). U každého typu výrobku je možno
uvést pouze jeden konkrétní výrobek. Nabídková cena za jednotlivý konkrétní
nabízený výrobek se automaticky vynásobí váhou uvedenou zadavatelem v tabulce
u jednotlivých výrobků (sloupec „váha“) v příloze nabídkového listu a výsledkem bude
vážená cena výrobku. Výsledná celková cena za kategorii (součet vážených cen
jednotlivých výrobků) je pak soutěžní nabídkovou cenou v dané kategorii. Tato
cena bude rovněž uvedena v Rámcové smlouvě, jež bude přílohou nabídky.
Všechny ceny budou uváděny bez DPH.
Ve zvolené kategorii je nutné nabídnout všechny tam uvedené výrobky, jinak bude
nabídka jako neúplná ze soutěže vyřazena. Stejně tak bude vyřazena nabídka
soutěžitele v dané kategorii v případě, že byť i jeden z nabízených výrobků nesplní
minimální požadovanou specifikaci. Váha jednotlivých výrobků je stanovena
zadavatelem s ohledem na poměr nakupovaných výrobků v minulosti, ale není
závazným počtem výrobků, které budou od dodavatele odebrány.
Uchazeči jsou přitom povinni toto vzít na vědomí, že z jakýchkoliv případných odchylek jim
nemůže vzniknout za žádných okolností právo k účtování smluvních pokut, náhrad škod či
jakýchkoliv dalších dodatečných odměn.
Zadavatel stanoví, že rámcovou smlouvu, jež je přílohou této zadávací dokumentace,
uzavře pouze s jedním uchazečem v každé poptávané kategorii.
Zadavatel zadá jednotlivé veřejné zakázky na základě rámcové smlouvy tak, že vždy nejprve
uchazeči, se kterým je uzavřena rámcová smlouva zašle „výzvu k poskytnutí plnění“ (ve
smyslu § 92 odst. 1 písm. a) zákona. 137/2006 Sb. v platném znění). Touto výzvou k
poskytnutí plnění se přitom rozumí běžná objednávka. Tuto výzvu k plnění je uchazeč
povinen vždy písemně potvrdit, což se považuje za přijetí návrhu smlouvy.

Kvalifikační kritéria
Kvalifikační kritéria jsou:
1) oprávnění podnikat v oblasti prodeje zboží v oblasti IT
2) skutečnost, že soutěžitel splňuje tyto podmínky:
a) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované
zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, 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 každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem soutěžitele či členem
statutárního orgánu soutěžitele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární
orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost
o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad
podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační
složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí soutěžitel splňovat jak ve vztahu k území
České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
b) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s
předmětem podnikání soutěžitele 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 každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním
orgánem soutěžitele či členem statutárního orgánu soutěžitele právnická osoba, musí tento
předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické
osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své
organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob
rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí
soutěžitel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa
podnikání či bydliště,
c) nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního
právního předpisu,
d) vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku
nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů
insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující
nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
e) není v likvidaci,
f) nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi
sídla, místa podnikání či bydliště soutěžitele,
g) 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 soutěžitele,
h) 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 soutěžitele,
i) nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně
uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů v oblasti prodeje zboží v oblasti
IT; pokud soutěžitel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné
osoby odpovídající za činnost soutěžitele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby a
j) není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek k) který předloží seznam
statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech pracovali u
zadavatele a
l) který, má-li formu akciové společnosti, předloží aktuální seznam akcionářů s podílem akcií
vyšším než 10 %.

Kvalifikační předpoklady dle odstavce 1) doloží uchazeč výpisem z obchodního rejstříku
(nebo jiným obdobným dokladem o právní subjektivitě) živnostenským oprávněním (nebo
jiným dokladem o oprávnění podnikat v této oblasti), a to v prosté kopii. Uvedené doklady
nesmí být ke dni podání nabídky starší než 90 dní.
Kvalifikační předpoklady dle odst. 2 písm. a) – j) doloží uchazeč čestným prohlášením
uvedeným v nabídkovém listě a kvalifikační předpoklady dle odstavce 2 písm. k) a l) doloží
uchazeč požadovanými seznamy.
Nabídku soutěžitele lze doplnit ve stejné lhůtě, v jaké lze podat nabídku. Nabídka, která
nebude obsahovat doložení kvalifikačních předpokladů nebo bude obsahovat
nesprávně či v rozporu se zadáním vyplněnou Rámcovou smlouvu, nabídkový list či
jeho přílohu, bude ze soutěže vyřazena.
Hodnotící kritéria:
- Nabídková cena

100%

V každé kategorii bude pouze jeden vítěz.
Zvítězí nabídka soutěžitele, který doložil kvalifikační kritéria, správně a úplně vyplněné
dokumenty zadávací dokumentace (nabídkový list včetně přílohy a smlouva/smlouvy)
a zároveň nabídne nejnižší soutěžní nabídkovou cenu v dané kategorii. V případě, že
dva nebo více soutěžitelů splní všechna kritéria a zároveň dosáhnou stejné nejnižší soutěžní
nabídkové ceny v dané kategorii, rozhodne se mezi nimi losem. S vítězem v každé kategorii
zvlášť uzavře zadavatel Rámcovou smlouvu o dodávkách zboží z oblasti IT, která je součástí
zadávací dokumentace. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou, a to 24 měsíců ode dne
jejího podpisu oběma smluvními stranami. Zadavatel si vymiňuje právo dále jednat o obsahu
smlouvy s vybraným uchazečem.
Předpokládaná hodnota celé zakázky (všech kategorií dohromady) je 1 500 000,- Kč bez
DPH, tedy 1 800 000,- Kč včetně DPH. Výběrové řízení není zadávacím řízením ve smyslu
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákona“), a to v souladu s ustanovením § 18 odst. 3. Soutěžitelé předloží nabídku ve formě
vytištěného vyplněného nabídkového listu a Rámcové smlouvy nebo Rámcových smluv v
jednotlivých kategoriích, jejíchž vzory jsou součástí této zadávací dokumentace, podepsané
oprávněnou osobou soutěžitele. Přílohu nabídkového listu, Rámcovou smlouvu doplněnou o
vlastní identifikaci uchazeče a všech příloh přiloží uchazeč také v elektronické podobě.
Soutěžitel není oprávněn obsah smlouvy měnit, s výjimkou uvedení vlastní identifikace,
vybrání kategorie a doplnění data podpisu této smlouvy. Zvolená/zvolené kategorie musí být
shodně vyplněna v první tabulce nabídkového listu a v tabulce příslušné k této zvolené
kategorii/kategoriím. Dle počtu kategorií předloží soutěžitel shodný počet řádně vyplněných
smluv (především s vyznačenou shodnou kategorií v čl. 1 smlouvy).
Soutěžitel je povinen rovněž předložit krycí list nabídkové ceny, kde uvede následující
způsob zpracování nabídkové ceny v jednotlivých kategoriích:
- nabídková cena v Kč bez daně z přidané hodnoty,
-samostatně příslušná sazba DPH,
-nabídková cena v Kč včetně DPH.
Všechny dokumenty (nabídku) zašle soutěžitel na adresu Centrum dopravního výzkumu,
v.v.i., Líšeňská 33a, 636 00 Brno, k rukám Ing. Josefa Marka. Obálku zřetelně označí
„Dodávka zboží z oblasti IT – soutěž NEOTVÍRAT“. Soutěžitel je povinen v nabídce uvést
svou kontaktní osobu pro účel výběrového řízení, a to včetně telefonního čísla a e-mailové
adresy. Nabídky se zasílají v českém jazyce.
Zadavatel připouští varianty řešení, pouze pokud navrhované varianty budou ve stejné, nebo
lepší konfiguraci, než zadavatelem naformulované konfigurace.

S ohledem na předmět zakázky není nutná prohlídka místa plnění.
Soutěžitelé mohou pokládat dotazy k zadání výběrového řízení nebo s ním související
formou e-mailu na adresy josef.marek@cdv.cz, a to nejpozději do 30.5. 2011 do 16.00 hod.
Odpovědi na všechny dotazy nebudou poskytovány průběžně, ale budou zveřejněny na
webových stránkách zadavatele http://www.cdv.cz/ nejpozději do dvou pracovních dnů ode
dne obdržení dotazu. Kontaktní osobou zadavatele pro účely tohoto výběrového řízení je Ing.
Josef Marek, tel. 548 423 733, e-mailová adresa viz výše.
Nabídky je možné předkládat tak, aby byly fyzicky doručeny nejpozději dne 30.5.2011
o 16.00 hod, v sídle zadavatele na adrese uvedené v záhlaví. Otevření obálek proběhne
dne 31.5.2011 v 11.00 hodin v sídle zadavatele na adrese uvedené v záhlaví. Soutěžitelé
mají právo se otevření obálek zúčastnit. Hodnocení nabídek provede tříčlenná komise
určená zadavatelem. Vítěz bude mimo jiné vyhlášen na webových stránkách zadavatele (
http://www.cdv.cz/ ) a všichni uchazeči, jejichž nabídka byla řádně doručena dle podmínek
této Zadávací dokumentace, budou informováni písemně o výsledku řízení nejpozději do
15.6.2011.
Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení nebo jeho kategorii zrušit pokud:
a) nebyly ve stanovené lhůtě podány žádné nabídky,
b) byly ve stanovené lhůtě podány pouze neúplné nabídky nebo nabídky, které jsou v
rozporu s požadavkem neúčasti zaměstnanců zadavatele na zpracování a podání nabídky zaměstnanci zadavatele nesmí být uchazečem o zakázku či uchazečem ve sdružení ani
působit jako subdodavatel, a to platí i pro osoby, které se ve prospěch zadavatele podílely na
přípravě nebo zadávání předmětné zakázky.
c) byly zjištěny vážné nesrovnalosti nebo chyby ve výzvě nebo zadávací dokumentaci, nebo
d) smlouvu se zadavatelem odmítl uzavřít i třetí uchazeč v pořadí, s nímž bylo možné
smlouvu uzavřít, resp. tento uchazeč neposkytl potřebnou součinnost k uzavření smlouvy.
Dále může zadavatel zrušit zadávací řízení pokud:
a) v průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody zvláštního zřetele, pro které nelze na
zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval,
b) vybraný uchazeč, popřípadě uchazeč druhý v pořadí, odmítl uzavřít smlouvu nebo
neposkytl zadavateli k jejímu uzavření dostatečnou součinnost, nebo
c) zadavateli byla doručena pouze jedna nabídka.
V takovém případě je zadavatel povinen o zrušení výběrového řízení nebo jednotlivé
kategorie/kategorií informovat všechny soutěžitele, kteří doručili své nabídky, a dále o něm
informovat stejnou formou zveřejnění jako je uveřejněna tato výzva. V případě, že by
zadavatel zrušil z výše uvedených důvodů všechny jednotlivé kategorie, má se za to, že je
tím zrušeno celé výběrové řízení jako celek.
Zadavatel si vyhrazuje právo v případě nesrovnalostí v nabídce soutěžitele, nebo
odůvodněných pochybách o věrohodnosti soutěžitele, nebo v případě uvedení neobvykle
nízké nabídkové ceny výrobku, nebo pochybností o ohledně nabízené úrovně poskytování
záručního plnění, vyzvat (e-mailem na kontaktní adresu uvedenou v nabídce soutěžitele)
soutěžitele k odstranění těchto pochybností a nesrovnalostí. Soutěžitel je povinen svou
nabídku doplnit ve smyslu vytýkaných pochyb a nesrovnalostí nejpozději do tří pracovních
dnů ode dne otevření obálek. V případě, že soutěžitel svou nabídku nedoplní nebo doplní
nedostatečně, nebo poskytne nevěrohodné vysvětlení ohledně neobvykle nízké ceny, příp.
ohledně úrovně poskytování záručního plnění, je zadavatel oprávněn jeho nabídku ze
soutěže vyřadit.
V případě, že se v období 6 měsíců po uzavření smlouvy s vítězným dodavatelem ukáže
některé z prohlášení vítězného soutěžitele nepravdivým nebo dojde k ukončení poskytování
dodávek z důvodů na straně soutěžitele (dodavatele), může zadavatel bez nutnosti nového

výběrového řízení uzavřít smlouvu o dodávkách za stejných podmínek a ve stejném znění
jako je součástí tohoto výběrového řízení se soutěžitelem, který v soutěži podal druhou
nejlepší nabídku (dle pořadí nabídek stanoveného hodnotící komisí).
Zadavatel požaduje, aby veškeré dokumenty, jež jsou součástí nabídky, byly podepsány
statutárním zástupce uchazeče. Tuto skutečnost je uchazeč povinen doložit (např. výpisem
z OŘ). V případě, že předložená nabídka a související dokumenty nebudou podepsány
oprávněnou osobou, uchazeč je povinen k nabídce doložit úředně ověřenou plnou moc pro
takové oprávnění k zastupování. Pokud nebude úředně ověřená plná moc řádně doplněna,
má zadavatel právo takovou nabídku vyřadit z dalšího hodnocení jako neúplnou.
Soutěžitelé nemají v žádném případě právo na náhradu výdajů spjatých s účastí ve
výběrovém řízení.
Seznam dokumentů, které je soutěžitel povinen předložit, v tištěné i elektronické
podobě:
- řádně vyplněný nabídkový list podepsaný oprávněným orgánem/zástupcem soutěžitele
včetně jeho přílohy
- krycí list nabídky
- doklady o splnění kvalifikačních předpokladů
-vzorovou
Rámcovou
smlouvu/smlouvy
podepsanou/podepsané
oprávněným
orgánem/zástupcem soutěžitele
Za zadavatele:

……………………………………..
prof.Ing. Karel Pospíšil, Ph.D., MBA

