Výzva k podání nabídky
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Sídlo: Líšeňská 2657/33a, 636 00 Brno - Líšeň
Vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu na služby

Výzva k podání nabídek pro „VŘ: Poskytnutí bankovního úvěru“

1)

Identifikační údaje zadavatele:
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:
Ing. Jiří Kudláček, tel.: 548423723, email: jiri.kudlacek@cdv.cz
2) Název veřejné zakázky:
„Poskytnutí bankovního úvěru“
3) Předmět a popis zakázky:
Předmětem zakázky bude poskytnutí bankovního úvěru ve výši 18.000.000,- Kč (slovem
osmnáctmilionů korun českých) zadavateli.
Účelem služby je financování provozních a investičních výdajů zadavatele v souvislosti s
plněním Zmluvy o dielo uzavřené dne 4. dubna 2014 s objednatelem Hlavním městem Slovenské
republiky Bratislava (číslo smlouvy zadavatele SML/4304/2014. Předmětem plnění Zmluvy o
dielo je kompletace Územního generelu dopravy hlavního města Slovenské republiky Bratislavy
zadavatelem jako jediným zhotovitelem.
Zadavatel požaduje v souvislosti s výše uvedenou smlouvou poskytnutí střednědobého
provozně-investičního úvěru, případně revolvingového úvěru a s tím spojených nákladů na
zpracování úvěru, úroků z čerpání a dalších nákladů, které bude nutné v souvislosti s čerpáním
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úvěru vynaložit.
4) Dobu a místo realizace zakázky:
Předpokládané období pro poskytnutí úvěru je od 1. června 2014 až do 31. prosince 2015.
Doba zahájení plnění je podmíněna řádným ukončením výběrového řízení a podepsáním
příslušné smlouvy o poskytnutí bankovního úvěru. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit
předpokládaný termín zahájení i ukončení plnění veřejné zakázky.
Místem plnění zakázky je Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., Líšeňská 2657/33a, 636 00
Brno – Líšeň.
5) Zadávací dokumentace
Veškeré zadávací podmínky jsou obsaženy v této výzvě, případně v sídle zadavatele dle
podmínek této Výzvy.
Výzvu k podání nabídek včetně příloh lze v elektronické podobě získat na adrese www.cdv.cz
6) Druh veřejné zakázky:
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na služby.
7) Lhůta a místo podání nabídek:
a) Lhůta pro podání nabídek
Nabídky lze podávat do 30. dubna 2014 do 11.00 hod.
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.
b) Místo pro podání nabídek
Nabídky je možné podávat osobně nebo poštou v sídle zadavatele Nabídky mohou být
podávány pouze písemně, a to v listinné podobě, nabídka musí být doručena v řádně uzavřené
obálce označené názvem zakázky „Poskytnutí bankovního úvěru“ a nápisem NABÍDKA –
NEOTEVÍRAT. Obálky musí být viditelně označeny adresou, na kterou je možné oznámit
uchazeči nepřijetí nabídky z důvodu jejího podání po uplynutí lhůty pro podání nabídek.
Nabídka bude předložena v jednom originále v písemné formě, v českém jazyce. Součástí
nabídky bude i její prostá kopie v elektronické podobě (např. skenovaná) pro zjednodušení
administrace a kontroly příslušného výběrového řízení.
8) Zadávací lhůta:
Uchazeči jsou vázáni svou nabídkou po dobu 90 kalendářních dnů od data podání nabídek.
9) Kvalifikační předpoklady a způsob jejich prokázání:
K prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů požaduje zadavatel předložit výpis z
obchodního rejstříku nebo jiné evidence, pokud je v ní uchazeč zapsán.
10) Předpokládaná hodnota zakázky v Kč (bez DPH):
Předpokládaná hodnota zakázky 730.000,- Kč bez DPH
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Cena bude uvedena v korunách českých a bude ji možné překročit pouze v případě změny sazby
DPH, a to o částku odpovídající této změně sazby DPH. Takto stanovená cena bude označena
jako nejvýše přípustná a platná po celou dobu plnění veřejné zakázky. V ceně budou obsaženy
veškeré části potřebné pro řádné splnění předmětu veřejné zakázky.
Překročení předpokládané hodnoty ceny zakázky je důvodem k vyřazení uchazeče z dalšího
hodnocení předložené nabídky a k jeho následnému vyloučení.
11) Způsob zpracování nabídkové ceny:

-

Uchazeč zpracuje nabídkovou cenu za celý předmět plnění v tomto členění:
nabídková cena v Kč bez daně z přidané hodnoty,
samostatně příslušná sazba DPH,
nabídková cena v Kč včetně DPH.
Nabídková cena bude uvedena na Krycím listu nabídky, který tvoří Přílohu č.2 této výzvy a bude
odpovídat nabídkové ceně uvedené ve smlouvě.
Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady na plnění zakázky a musí být stanovena jako
cena maximální a nepřekročitelná. Zadavatel připouští překročení nabídkové ceny pouze
z důvodů změny sazby DPH.

12) Variantní řešení:
Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.
13) Hodnotící kritéria:
Hodnotící kritéria pro hodnocení nabídek jsou stanoveny takto:
Cena (v Kč bez DPH)

váha kritéria
100%

Zvítězí nabídka soutěžitele, který nabídne nejlepší cenu a zajištění na řešení níže uvedeného
předmětu zakázky při současném respektování všech zmíněných podmínek požadované služby
14) Zakázka je zadávána v souladu s ustanovení § 18 odst. 3 ZVZ mimo režim zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.
15) Jazyk nabídky:
Nabídka bude zpracována v českém jazyce.
16) Platební podmínky:
 Zadavatel bude splácet úvěr dle harmonogramu ve stanovených termínech 11/2014, 5/2015,
9/2015 a 10/2015, nejpozději však do 31. 12. 2015.
 Zadavatel nebude poskytovat zálohy
 Pro účel dodržení termínu splatnosti je platba považována za uhrazenou v den, kdy byla
odepsána z účtu zadavatele a poukázána ve prospěch účtu dodavatele.
 Poskytovatel 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 kontrolnímu subjektu v rámci kontroly přístup k příslušné dokumentaci, a to
do roku 2022. Dokumentací se míní též případné smlouvy a souvisejících dokumenty, které
podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní tajemství,
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utajované skutečnosti) za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními
předpisy (např. § 11 písm. c) a d), § 12 odst. 2 písm. f) zákona č. 552/1991 Sb., o státní
kontrole, v platném znění).
17) Návrh smlouvy:
Návrh smlouvy na plnění této zakázky bude vložen do nabídky a podepsán statutárním
zástupcem uchazeče nebo osobou pověřenou uchazečem k zastupování uchazeče k
uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru.
18) Jeden dodavatel může podat pouze jednu nabídku.
Uchazeč rovněž nesmí participovat ve výběrovém řízení vícekrát než jednou, např. při společné
nabídce více uchazečů předkládajících jinou nabídku.
19) Otevírání obálek s nabídkami:
Otevírání obálek proběhne 30. dubna 2014 v 11.30 hod. v sídle zadavatele. Uchazeči, jejichž
nabídka byla řádně a včas doručena, mají právo se otevírání obálek s předloženými nabídkami
zúčastnit. Hodnocení nabídek provede tříčlenná komise určená zadavatelem.
20) Pokyny pro zpracování nabídky
-

-

Nabídka bude předložena v jednom originále a v jedné kopii v písemné formě, v českém
jazyce.
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. Nebude obsahovat žádné volné listy. V případě
podání nabídky v kroužkovém pořadači bude nabídka včetně příloh zabezpečena proti
neoprávněnému nakládání s jednotlivými listy pomocí „pečetě“.
Zadavatel doporučuje, aby všechny stránky nabídky byly očíslovány vzestupnou kontinuální
řadou.
Nabídka nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
Krycí list nabídky je v příloze č. 2 zadávací dokumentace. Krycí list bude vyplněn, podepsán
osobou nebo osobami oprávněnými za dodavatele jednat a opatřen razítkem a datem podpisu.
Součástí nabídky bude i její prostá kopie v elektronické podobě (např. skenovaná) pro
zjednodušení administrace a kontroly příslušného výběrového řízení.

21) Zrušení výběrového řízení a práva vyhrazená zadavatelem:
Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit bez uvedení důvodu.
V takovém případě zadavatel bude o zrušení výběrového řízení informovat všechny uchazeče,
stejnou formou zveřejnění jako je uveřejněna tato výzva.
Zadavatel si vyhrazuje právo v případě nesrovnalostí v nabídce uchazeče, nebo odůvodněných
pochybách o věrohodnosti uchazeče, nebo v případě uvedení neobvykle nízké nabídkové ceny
výrobku, vyzvat (e-mailem na kontaktní adresu uvedenou v nabídce uchazeče) uchazeče k
odstranění těchto pochybností a nesrovnalostí. Uchazeč je povinen svou nabídku doplnit ve smyslu
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vytýkaných pochyb a nesrovnalostí nejpozději do tří pracovních dnů ode dne otevření obálek. V
případě, že uchazeč svou nabídku nedoplní nebo doplní nedostatečně, nebo poskytne nevěrohodné
vysvětlení ohledně neobvykle nízké ceny, je zadavatel oprávněn jeho nabídku ze soutěže vyřadit.
22) Poskytování dodatečných informací
Zadávací podmínky jsou obsaženy v této výzvě a další jsou vzhledem ke svému charakteru
uchazečům k dispozici proti podpisu oprávněného zástupce uchazeče v sídle zadavatele.
Zájemci o zakázku mohou prostřednictvím kontaktní osoby zadavatele požadovat dodatečné
informace k zadávacím podmínkám.
Požadované informace k zadávací dokumentaci vyřídí zadavatel zájemci do 5 pracovních dnů ode
dne doručení žádosti, a to písemně poštou. Dodatečné informace, včetně přesného znění požadavku
odešle zadavatel současně všem zájemcům, kteří si vyžádali další doklady v sídle zadavatele, nebo
kterým byla výzva k podání nabídky s dalším informacemi poskytnuta. Zároveň budou dodatečné
informace zveřejněny na webové stránce a profilu zadavatele.
Komu:
Adresa:

Ing, Jiří Kudláček, ředitel pro ekonomiku a správu
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., Líšeňská 33a, Brno 636 00

23) Ostatní podmínky
-

zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace o uchazeči z veřejně dostupných zdrojů.
Náklady na vypracování nabídky zadavatel nehradí. Nesplnění podmínek výběrového řízení
má za následek vyřazení nabídky uchazeče z hodnocení.
zadavatel nepřipouští pro realizaci této zakázky využít subdodavatele
uchazeči sami nesou veškeré náklady spojené s účastí ve výběrovém řízení;
jednotliví uchazeči jsou povinni zdržet se jakýchkoli jednání, která by mohla narušit
transparentní a nediskriminační průběh zadávacího řízení, zejména pak jednání, v jejichž
důsledku by mohlo dojít k narušení soutěže mezi uchazeči v rámci zadání veřejné zakázky
zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín zahájení plnění veřejné zakázky;
zadavatel si vyhrazuje právo změnit nebo upravit zadávací podmínky v průběhu výběrového
řízení, a to buď na základě žádosti uchazečů o vyjasnění zadávacích podmínek, nebo
z vlastního podnětu.

Přílohy:
Příloha č. 1 – Krycí list nabídky
V Brně dne …………………………….

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