Jihomoravský kraj
Rada Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce
„Zhotovitel stavby Moravian Science Centre Brno“

ČÁST I. - Podmínky zadávacího řízení
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Podmínky zadávacího řízení
Zadávací dokumentace je zpracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů v rámci
otevřeného řízení zveřejněného podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), na nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce. Práva,
povinnosti či podmínky v této dokumentaci neuvedené se řídí zákonem a oznámením o veřejné
zakázce.
Předpokládá se, že uchazeč před podáním nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny, podmínky,
termíny a specifikace obsažené v oznámení o zakázce a v zadávací dokumentaci a bude se jimi řídit.
Údaje uvedené v jednotlivých částech zadávací dokumentace vymezují závazné požadavky zadavatele
na plnění veřejné zakázky. Těmito požadavky je uchazeč povinen se řídit při zpracování nabídky
a předkládání dokladů k prokázání kvalifikace.
Zadavatel nemůže vzít v úvahu žádnou výhradu uchazeče k zadávacím podmínkám obsaženou
v jeho nabídce.
Nabídky uchazečů, které nebudou splňovat zákonné požadavky a požadavky zadavatele uvedené
v zadávacích podmínkách, budou vyřazeny.
Vymezení některých pojmů
Pro účely zákona a této zadávací dokumentace se rozumí:
 dodavatelem - fyzická nebo právnická osoba, která dodává zboží, poskytuje služby nebo provádí
stavební práce, pokud má sídlo, místo podnikání či místo trvalého pobytu na území České
republiky, nebo zahraniční dodavatel;
 kvalifikací dodavatele - způsobilost dodavatele pro plnění veřejné zakázky;
 subdodavatelem - osoba, pomocí které má dodavatel plnit určitou část veřejné zakázky nebo která
má poskytnout dodavateli k plnění veřejné zakázky určité věci či práva;
 uchazečem - dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení;
 zadáním - rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy s vybraným
uchazečem, uskutečněné v zadávacím řízení;
 zadávacími podmínkami - veškeré požadavky zadavatele uvedené v oznámení o zahájení
zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu
veřejné zakázky;
 zadáváním - závazný postup zadavatele podle zákona v zadávacím řízení, jehož účelem je zadání
veřejné zakázky, a to až do uzavření smlouvy nebo do zrušení zadávacího řízení.
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1. Údaje o zadavateli:
Zadavatelem je:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Zastoupený:
Kontaktní osoba:
Telefon:
Fax:
E-mail:

Jihomoravský kraj
Brno, Žerotínovo nám. 3/5, PSČ 601 82
70888337
CZ70888337
Komerční banka a. s., číslo účtu: 27-7503190207/0100
JUDr. Michalem Haškem, hejtmanem Jihomoravského kraje
Ing. Jaroslav Vokál, oddělení realizace investic Odboru investic Krajského
Úřadu Jihomoravského kraje
+ 420 541 652 342
+ 420 541 651 239
vokal.jaroslav@kr-jihomoravsky.cz

2. Předmět veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy budovy bývalého výstavního pavilonu „D“,
budovy zdroje chladu, přístavba vstupního přístřešku, stavba shromažďovacího přístřešku
a inženýrské objekty pro účely stavby Moravian Science Centre Brno (dále jen „MSCB“) a poskytnutí
souvisejících plnění s charakterem služeb. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je obsažena
v obchodních podmínkách a technické specifikaci sestávající z projektové dokumentace
pro provedení stavby zpracované pro zadavatele společností K4, a.s., se sídlem Minská 326/13,
602 00 Brno, IČ 60734396, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně
v oddíle B, vložka 3645.
Kód CPV převládajícího plnění předmětu veřejné zakázky je:
45214500-5 Stavební úpravy objektů sloužících dalšímu vzdělávání
Kódy CPV hlavních souvisejících plnění předmětu veřejné zakázky jsou:
45212310-2 Stavební úpravy budov sloužících k pořádání výstav
45110000-1 Demolice a zemní práce
45233123-7 Výstavba vedlejších komunikací
71320000-7 Technické projektování

3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 200.000.000,- Kč bez DPH.

4. Doba plnění:
Termín předání prostoru staveniště:
Termín zahájení prací ke zhotovení stavby:

do 7 dnů od uzavření smlouvy.
do 3 dnů ode dne převzetí prostoru staveniště.

Termín provedení výstupní kontroly zhotovování stavby:

do 410 dnů od uzavření smlouvy.
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Termín dokončení stavby bez vad bránících užívání stavby, zahájení předání a převzetí plnění
předmětu smlouvy:
do 425 dnů od uzavření smlouvy.
Termín odstranění případných vad nebránících užívání stavby zjištěných v průběhu předávacího řízení
a vydání kolaudačního souhlasu k užívání stavby:
do 440 dnů od uzavření smlouvy.
Úplné vyklizení staveniště:

do 445 dnů od uzavření smlouvy.

Termín ukončení předání a převzetí plnění předmětu smlouvy:

do 450 dnů od uzavření smlouvy.

5. Místo plnění:
Místem plnění předmětu veřejné zakázky je budova bývalého výstavního pavilonu „D“, umístěná
na pozemku parc. č. 61, budova zdroje chladu, umístěná na pozemku parc. č. 69/2, a přilehlé
pozemky, tj. pozemek parc. č. 24/1 (nově označený jako pozemek parc. č. 24/97), pozemek
parc. č. 63/2, pozemek parc. č. 63/7, pozemek parc. č. 63/8 (nově označený jako pozemek
parc. č. 63/34), pozemek parc. č. 63/20, pozemek parc. č. 63/23, pozemek parc č. 63/21, pozemek
parc. č. 63/26, pozemek parc. č. 63/27, pozemek parc. č. 63/28, , pozemek parc. č. 63/29 (nově
označený jako pozemek parc. č. 63/37), pozemek parc. č. 63/30, pozemek parc. č. 63/31, pozemek
parc. č. 905/1 a pozemek parc. č. 1023/2, to vše v katastrálním území Pisárky, obec Brno.

6. Požadavky na kvalifikaci
Při prokazování splnění kvalifikace postupují uchazeči v souladu se zákonem.
Při prokazování splnění kvalifikace prostřednictvím subdodavatelů nebo při společné nabídce
několika dodavatelů postupují uchazeči v souladu se zákonem (zejména ustanovení § 51 zákona).
Pro přepočty finančních údajů v cizí měně (tedy v jiné měně než korunách českých) získaných
při prokazovaní splnění kvalifikace budou použity kurzy České národní banky pro den, kdy byla
nabídka uchazečem podána.
6.1. Rozsah požadavků na kvalifikaci, kvalifikace dodavatele:
Dodavatel je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svoji kvalifikaci.
Splněním kvalifikace se rozumí (zestručněno, úplné znění v ustanovení § 50 odst. 1 zákona):
6.1.1. - splnění základních kvalifikačních předpokladů podle ustanovení § 53 zákona;
6.1.2. - splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle ustanovení § 54 zákona;
6.1.3. - předložení čestného prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou
zakázku;
6.1.4. - splnění technických kvalifikačních předpokladů podle ustanovení § 56 zákona.
6.2. Způsob prokázání kvalifikace
Dodavatelé prokazují splnění kvalifikace doklady stanovenými zákonem a doklady požadovanými
zadavatelem v této části zadávací dokumentace.
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6.3. Prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
Dodavatelé mohou k prokázání splnění kvalifikačních předpokladů využít výpis ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů vydaný provozovatelem seznamu, který nahrazuje splnění prokázání
základních kvalifikačních předpokladů podle ustanovení § 53 odstavec 1 zákona a profesních
kvalifikačních předpokladů podle ustanovení § 54 zákona v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující
splnění těchto profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky veřejného zadavatele
na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky.
6.4. Pravost a stáří výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů předloží dodavatel v kopii ne starší než tři měsíce
od posledního dne, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace.
6.5. Prokázání kvalifikace certifikátem
Dodavatelé mohou prokázat splnění kvalifikace certifikátem vydaným v rámci systému
certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti stanovené v ustanovení § 139 zákona a údaje
v něm uvedené jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace,
nahrazuje tento certifikát splnění kvalifikace v rozsahu v něm uvedených údajů.
6.6. Požadavky na certifikát
Certifikát dodavatelé předloží ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace a certifikát musí být
platný ve smyslu ustanovení § 140 odstavec 1 zákona (tj. nesmí být starší jak jeden rok).
6.7. Prokázání kvalifikace u nabídky podané více dodavateli
Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají
či hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních
kvalifikačních předpokladů podle ustanovení § 50 odstavec 1 písmeno a) zákona a profesního
kvalifikačního předpokladu podle ustanovení § 54 písmeno a) zákona v plném rozsahu. Splnění
kvalifikace podle ustanovení § 50 odstavec 1 písmeno b) až d) zákona musí prokázat všichni
dodavatelé společně.
Podává-li nabídku více dodavatelů společně, jsou povinni předložit současně s doklady
prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito
dodavatelé budou vůči veřejnému zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých
v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné
zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky.
6.8. Prokázání kvalifikace pomocí subdodavatele
Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace podle ustanovení § 50
odstavec 1 písmeno b) a d) zákona v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím
rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen předložit:
a) doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle ustanovení § 53
odst. 1 písm. j) zákona a profesního kvalifikačního předpokladu podle ustanovení § 54 písm.
a) zákona subdodavatelem a
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b) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí
plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž
bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu,
v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle ustanovení § 50 odst. 1 písm. b) a d)
zákona.
Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle
ustanovení § 54 písmeno a) zákona.

7. Základní kvalifikační předpoklady
7.1. Prokázání základních kvalifikačních předpokladů:
Zadavatel požaduje splnění základních kvalifikačních předpokladů podle ustanovení § 53
odstavec 1 zákona, tzn., že požadavky splňuje dodavatel:
7.1.1. který 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, přijetí úplatku, podplacení, 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 jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen
statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu
dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její
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 dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak
k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště;
7.1.2. který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož 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 jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a jeli statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí
tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její 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
dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či
bydliště;
7.1.3. který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou
podplácení podle zvláštního právního předpisu
7.1.4. vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení,
v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek
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nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl
zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů;
7.1.5. který není v likvidaci;
7.1.6. který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak
v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele;
7.1.7. 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;
7.1.8. 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;
7.1.9. který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo
pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle ustanovení § 54
písm. d) zákona požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů;
pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby
odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby;
7.1.10. není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek;
7.1.11. kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu
nelegální práce podle zvláštního právního předpisu;
7.2. Způsob prokázání základních kvalifikačních předpokladů
Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů podle ustanovení § 53
odstavec 1 zákona způsobem dle ustanovení § 53 odst. 3 zákona.
7.3. Pravost dokladů, čestného prohlášení a stáří dokladů
Dodavatel může doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů, kromě
čestného prohlášení, předložit v kopiích s tím, že vítězný uchazeč předloží před podpisem smlouvy
originály nebo ověřené kopie kvalifikačních dokladů. Pokud uchazeč nedoloží uvedené originály nebo
ověřené kopie dokladů, považuje se to za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy dle
ustanovení § 82 odst. 4 zákona. Stáří dokladů prokazujících splnění základních kvalifikačních
předpokladů musí splňovat požadavky ustanovení § 57 odst. 2 zákona.

8. Profesní kvalifikační předpoklady
8.1. Prokázání profesních kvalifikačních předpokladů:
Zadavatel požaduje splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona, tzn., že
požadavky splňuje dodavatel, který předloží:
8.1.1. dle ustanovení § 54 písm. a) zákona výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či
výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán;
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8.1.2. dle ustanovení § 54 písm. b) zákona doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních
právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující
příslušné živnostenské oprávnění či licenci.
Dodavatel jako doklad prokazující jeho oprávnění k podnikání předloží kopie výpisů
z živnostenského rejstříku (ustanovení § 10 odst. 3 zák. č. 455/1991 Sb., ve znění pozdějších
předpisů), nebo živnostenského listu (popřípadě listů) v rozsahu odpovídajícím předmětu plnění
veřejné zakázky, a to na předmět podnikání:
a) Provádění staveb, jejich změn a odstraňování,
b) Výkon zeměměřičských činností,
c) Projektová činnost ve výstavbě;
8.1.3. dle ustanovení § 54 písm. c) a d) zákona doklad osvědčující splnění odborné způsobilosti.
Dodavatel jako doklad prokazující jeho odbornou způsobilost předloží Osvědčení o autorizaci
podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů pro obor
Pozemní stavby pro osobu hlavního stavbyvedoucího ve smyslu stavebního zákona.
Současně dodavatel jako doklad prokazující jeho odbornou způsobilost předloží úřední oprávnění
podle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících
s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, pro osobu ověřující výsledky zeměměřičských
činností.
Dodavatel doloží k uvedeným osvědčením/oprávněním čestná prohlášení o postavení příslušných
odborně způsobilých fyzických osob vůči uchazeči; z čestného prohlášení musí vyplývat závazek
odborně způsobilé osoby zabezpečit pro uchazeče výkon odborné činnosti; v případě, že příslušná
odborně způsobilá fyzická osoba není sama uchazečem nebo není vůči uchazeči v pracovním či
obdobném poměru, bude vztah mezi touto odborně způsobilou fyzickou osobou a uchazečem
posuzován jako subdodávka.
8.2. Pravost a stáří dokladů
Dodavatel může doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložit
v kopii. Zadavatel má právo požadovat, aby vybraný uchazeč předložil před podpisem smlouvy
originály nebo ověřené kopie kvalifikačních dokladů. Pokud uchazeč nedoloží uvedené originály nebo
ověřené kopie dokladů, považuje se to za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy dle
ustanovení § 82 odst. 4 zákona o VZ.
Veškeré doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního
rejstříku nesmějí být starší 90 dnů ke dni podání nabídek (ustanovení § 57 odst. 2 zákona).

9. Technické kvalifikační předpoklady
9.1. Prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů
9.1.1. Zadavatel požaduje ve smyslu ustanovení § 51 odst. 1 zákona splnění technických
kvalifikačních předpokladů uvedených v ustanovení § 56 odst. 3 písm. a) zákona. Technické
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kvalifikační předpoklady podle ustanovení § 56 odst. 3 písm. a) zákona se prokazují seznamem
nejvýznamnějších stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let a osvědčeními
objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto stavebních prací; tato osvědčení musí
zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto
stavební práce provedeny řádně a odborně. Limit pro splnění kvalifikačního předpokladu je stanoven
doložením:
9.1.1.1. seznamu nejvýznamnějších stavebních prací provedených dodavatelem za posledních
5 let. Za nejvýznamnější ze stavebních prací provedených dodavatelem se s ohledem
na předmět veřejné zakázky dle zadávacích podmínek považuje provedení stavebních prací
spočívající v novostavbě či rekonstrukci budovy železobetonové monolitické konstrukce a
dále i budovy s ocelovou nosnou konstrukcí vč. ocelové konstrukce střechy,
9.1.1.2. minimálně 2 zakázky spočívající v provedení stavebních prací k realizaci novostavby
či rekonstrukce (nosných konstrukcí) objektu železobetonové monolitické konstrukce
pro společenské a kulturní účely, vzdělávání nebo výzkum a zdravotnictví s náklady na
realizaci stavby ve výši minimálně 100 mil. Kč bez DPH/stavba,
9.1.1.3. minimálně 1 zakázka spočívající v provedení stavebních prací k realizaci budovy
s ocelovou nosnou konstrukcí vč. ocelové konstrukce střechy s náklady na realizaci stavby
ve výši minimálně 50 mil. Kč bez DPH/stavba,
9.1.1.4. minimálně 1 zakázka spočívající v provedení stavebních prací k realizaci novostavby
či rekonstrukce (nosných konstrukcí) objektu s náklady na realizaci stavby ve výši minimálně
50 mil. Kč bez DPH/stavba.
Pro posouzení rozhodného období provádění nejvýznamnějších stavebních prací je podstatný
termín dokončení stavby a termín převzetí objednatelem. V případě, že termín dokončení
nebude spadat do rozhodného období, má se za to, že stavební práce nebyla provedena
v posledních 5-ti letech.
Pokud z dokládaných osvědčení nebude jednoznačně patrné naplnění požadovaných parametrů
(vydefinované požadované stavby a jejich finanční objemy), přiloží dodavatel k příslušnému
osvědčení čestné prohlášení, popř. jiný doklad (smlouva, předávací protokol stavby, část projektové
dokumentace apod.), v němž budou deklarovány požadované údaje. Čestné prohlášení bude
podepsáno oprávněnou osobou.
9.2. Požadované doklady k prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů
Požadovaný údaj o splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatel prokáže:
9.2.1. uvedením seznamu nejvýznamnějších stavebních prací vč. doložení osvědčení objednatelů
dle bodů 9.1.1.1., 9.1.1.2., 9.1.1.3. a 9.1.1.4.
9.3. Pravost dokladů
Dodavatel může doklady prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladů předložit
v kopii. Zadavatel má právo požadovat, aby vybraný uchazeč předložil před podpisem smlouvy
originály nebo ověřené kopie kvalifikačních dokladů. Pokud uchazeč nedoloží uvedené originály nebo
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ověřené kopie dokladů, považuje se to za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy
dle ustanovení § 82 odst. 4 zákona.

10. Obchodní podmínky
10.1. Obchodní podmínky pro dodávku stavebních prací
Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá obchodní podmínky ve smyslu
ustanovení § 44 odstavec 3 písmeno a) zákona. Obchodní podmínky stanovené pro veřejnou zakázku
jsou vymezeny Obchodními podmínkami pro dodávku stavebních prací.
Obchodní podmínky jsou vypracovány ve struktuře odpovídající návrhu smlouvy o dílo. Uchazeči
tyto obchodní podmínky pouze doplní o údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména
identifikační údaje dodavatele, cenové údaje a popřípadě jiné údaje, které zadavatel požaduje)
a takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy o dílo. Obsah obchodních
podmínek může uchazeč při zpracování návrhu smlouvy doplnit pouze v těch částech, kde to vyplývá
z textu obchodních podmínek nebo jiné části zadávací dokumentace, k provádění jiných změn není
uchazeč oprávněn.
10.2. Závaznost obchodních podmínek
Obchodní podmínky vymezují budoucí rámec smluvního vztahu. Nabídka dodavatele musí
respektovat stanovené obchodní podmínky a v žádné části nesmí obsahovat ustanovení, které by
bylo v rozporu s obchodními podmínkami a které by znevýhodňovalo zadavatele.
10.3. Vyjasnění obsahu obchodních podmínek
V případě nejasností v obsahu obchodních podmínek mají dodavatelé možnost si případné
nejasnosti vyjasnit ještě v průběhu lhůty pro podání nabídek v souladu s ustanovením § 49 zákona.

11. Technické podmínky
11.1. Dokumenty pro vymezení technických podmínek
Technické podmínky stanoví zadavatel odkazem na následující dokumenty podle uvedeného
pořadí:
11.1.1. české technické normy přejímající evropské normy nebo jiné národní technické normy
přejímající evropské normy,
11.1.2. evropská technická schválení,
11.1.3. obecné technické specifikace stanovené v souladu s postupem uznaným členskými státy
Evropské unie a uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie,
11.1.4. mezinárodní normy, nebo
11.1.5. jiné typy technických dokumentů než normy, vydané evropskými normalizačními orgány.
11.2. Podklady obsahující vymezení technických podmínek
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Veškeré odkazy na výše uvedené dokumenty jsou uvedeny v projektové dokumentaci, a to bez
ohledu na to zda jsou uvedeny v její textové nebo výkresové části. Technické podmínky mohou být
v projektové dokumentaci vymezeny rovněž odkazem na:
11.2.1. české technické normy,
11.2.2. stavební technická osvědčení, nebo
11.2.3. národní technické podmínky vztahující se k navrhování, posuzování a provádění staveb
a stavebních prací a použití výrobků.
11.3. Záměna technických podmínek
U každého odkazu podle odstavce 11.1 nebo 11.2 zadavatel připouští použití i jiných, kvalitativně
a technicky obdobných podmínek používaných v zemích EU.
Za soulad nabídnutých cen materiálů a dodávek se stanovenými technickými a uživatelskými
standardy v projektové dokumentaci stavby odpovídá uchazeč.

12. Platební podmínky
12.1. Platební podmínky
Platební podmínky jsou uvedeny v obchodních podmínkách. Uchazeč je povinen stanovené
platební podmínky respektovat.
13. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny
13.1. Nabídková cena:
Nabídkovou cenou je cena za splnění předmětu veřejné zakázky dle zadávacích podmínek bez
daně z přidané hodnoty dle čl. VI. Obchodních podmínek (část II. – Obchodní podmínky této zadávací
dokumentace).
Nabídková cena bude zpracována jako cena se započtením veškerých nákladů uchazeče
na splnění předmětu veřejné zakázky dle zadávacích podmínek, rizik a zisku uchazeče.
Nabídková cena bude uvedena v korunách českých.
13.2. Podmínky pro zpracování nabídkové ceny
Nabídková cena za provedení stavby bude zpracována podle věcného členění stavby obsaženého
v projektové dokumentaci stavby. Nabídková cena i dílčí ceny jednotlivých stavebních objektů budou
uvedeny v české měně v členění na cenu celkem bez DPH, výši DPH a cenu celkem včetně DPH.
13.3. Položkové rozpočty
Zadavatel jako součást zadávací dokumentaci předkládá výkaz výměr požadovaných prací
a konstrukcí v elektronické podobě. Dodavatel je povinen prokázat cenu jednotlivých stavebních
objektů předložením položkových rozpočtů (oceněných výkazů výměr). Jednotkové ceny uvedené
v položkových rozpočtech jsou cenami pevnými po celou dobu provádění stavby v případě, že
nenastala žádná z podmínek pro možné překročení nabídkové ceny. Položkové rozpočty musí být
součástí návrhu smlouvy.
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13.4. Položkové rozpočty a výkaz výměr
Za soulad položkového rozpočtu a výkazu výměr je odpovědný dodavatel (má se na mysli soulad
jak v množství, tak v definované kvalitě). V případě jakéhokoliv nesouladu může hodnotící komise
vyžadovat vysvětlení nabídky ve smyslu ustanovení § 76 odstavec 3 zákona.
13.4.1. Povinností dodavatele související s položkovými rozpočty je zejména:
- dodržet strukturu a členění stavby na jednotlivé stavební objekty
- dodržet obsahovou náplň výkazu výměr.
13.4.2. V případě jakéhokoliv nesouladu mezi výkazem výměr a položkovými rozpočty (např.
chybějící položky, přebývající položky, nesprávné množství měrných jednotek apod.) může hodnotící
komise vyřadit nabídku z dalšího posuzování.
13.4.3. Nastavenou hodnotu v případech, kdy je položka stanovena procentuálně z hodnoty jiné
položky či položek oceněných uchazečem, je možné měnit v návaznosti na nákladovost a zvyklosti
uchazeče.
13.4.4. V případě, že uchazeč uvede do sloupce „celkem (Kč)“ hodnotu „0“, přičemž ve sloupci
„množství“ bude u položky uvedena hodnota vyšší než „0“, má se za to, že uchazeč dodá práce či
dodávky v uvedeném množství a náklady na poskytnutí těchto prací nebo dodávek jsou považovány
za slevu poskytnutou uchazečem v rámci jeho obchodní politiky. Za slevu poskytnutou uchazečem
v rámci jeho obchodní politiky se rovněž považuje případ, kdy uchazeč ve sloupci „celkem (Kč)“ uvede
hodnotu vyšší než „0“, ale tato nebude započtena do nabídkové ceny.
13.4.5. Prokáže-li se v budoucnu, že položkové rozpočty neobsahují všechny položky, které byly
obsahem výkazu výměr, má se vždy za to, že práce a dodávky definované těmito položkami jsou
zahrnuty v ceně ostatních položek položkových rozpočtů.
13.4.6. Výkaz výměr předložený zadavatelem obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou,
popřípadě s vybouranými hmotami položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovný
nebo svislý přesun hmot. Místo pro uložení vytěžené zeminy (není-li zemina umístěna do konstrukcí
v rámci stavby) i místo pro uložení vybouraných hmot si zajišťuje uchazeč podle svého
technologického plánu. Do nabídkové ceny pak musí uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle
skutečné odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedena v popise položky. Totéž se
týká vnitrostaveništního přesunu stavebního materiálu.
13.4.7. Pokud při provádění stavebních prací, které jsou předmětem veřejné zakázky, vznikne
potřeba uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot a za toto uložení je nezbytné hradit
příslušné poplatky, je povinností uchazeče zakalkulovat do své nabídkové ceny i tyto poplatky, a to
bez ohledu na to, zda výkaz výměr obsahuje nebo neobsahuje položku „poplatek za skládku“.
Zadavatel v době sestavení výkazu výměr nezná a znát nemůže, jaký technologický postup zhotovitel
zvolí a jaké místo pro uložení zeminy nebo vybouraných hmot zajistí a z tohoto důvodu nemůže
přesně určit ani nutnost poplatku za uložení těchto hmot.
13.5. Změna výkazu výměr
Pokud zadavatel na základě žádosti dodavatele(ů) upřesní obsah výkazu výměr, např. upřesněním
množství měrných jednotek, vyloučením položek výkazu výměr apod., je dodavatel povinen tuto
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změnu oznámenou v zákonem stanovené lhůtě a způsobem stanoveným zákonem (ve smyslu
ustanovení § 49 zákona) zahrnout do svých položkových rozpočtů. Takovéto upřesnění se nepovažuje
za změnu podmínek zadávacího řízení.
13.6. Sleva z ceny
Pokud dodavatel hodlá nabídnout zadavateli slevu z ceny, musí tuto slevu promítnout do
jednotkových cen jednotlivých položek v položkových rozpočtech. Jiná forma slevy z nabídkové ceny
(např. paušální částkou za celou stavbu) není přípustná.

14. Objektivní podmínky, za nichž je možno změnit výši nabídkové ceny
14.1. Podmínky změny nabídkové ceny
Překročení nabídkové ceny je možné za podmínek definovaných v obchodních podmínkách.
14.2. Dodatečné práce a dodávky, Vícepráce a Méněpráce
Pokud se při realizaci díla vyskytnou nepředvídatelné náklady, které nejsou zahrnuté v předmětu
díla (nezahrnuté v projektové zadávací dokumentaci a ani nezahrnuté v projektové dokumentaci pro
provedení stavby) a zadavatel ani uchazeč je nemohl předvídat a jsou nutné pro realizaci díla a tedy
vedoucí k naplnění cílů a parametrů projektu, lze tyto realizovat pouze v souladu s obchodními
podmínkami, v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek a po předchozím odsouhlasení
orgánem OP VaVpl.
Vícepráce a méněpráce jsou řešeny v obchodních podmínkách.

15. Jiné požadavky pro realizaci veřejné zakázky
15.1. Obsah jiných požadavků
Jiné požadavky pro realizaci veřejné zakázky jsou takové požadavky, které zadavatel stanoví jako
další závazné a jinde neuvedené podmínky pro podání nabídky. Tyto podmínky musí dodavatelé
zahrnout do svých nabídek (návrhů smluv), pokud již nejsou obsaženy v obchodních podmínkách.
15.2. Podmínky publicity projektu
Zhotovitel je povinen zabezpečit publicitu projektu dle požadavků uvedených v obchodních
podmínkách.
15.3. Povinnosti uchazeče související s kontrolou čerpání finančních prostředků
Uchazeči musí vzít na vědomí povinnost zavázat se k spolupůsobení při kontrolách poskytovatele
dotace a jiných kontrolních orgánů. Stejně tak jsou povinni uchovávat veškerou dokumentaci
a doklady týkající se této stavby po stanovenou dobu. Ostatní podmínky vztahující se k případné
kontrole jsou uvedeny v obchodních podmínkách.
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16. Podmínky a požadavky na poskytnutí jistoty
16.1. Požadavek jistoty
Zadavatel požaduje ve smyslu ustanovení § 67 odst. 1 zákona, aby uchazeč k zajištění svých
povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení poskytl jistotu. Jistota se poskytuje nejpozději ke
dni podání nabídky.
16.2. Forma jistoty
Jistota se poskytuje formou složení peněžité částky ve výši 1 000 000,-Kč na účet zadavatele u
Komerční banky, a. s., č. ú. 27-7503190207/0100 s variabilním symbolem ve tvaru 01........................
(uchazeči doplní své IČ).
Jistotu lze poskytnout též formou bankovní záruky ve smyslu ustanovení § 313 a násl. zákona
č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, která bude v záruční listině
obsahovat písemné prohlášení banky, že tato banka uspokojí objednatele do částky 1.000.000,- Kč,
pokud dodavatel jako vybraný uchazeč nesplní svou povinnost ve smyslu ustanovení § 82 zákona
a odmítne se zadavatelem uzavřít smlouvu k realizaci předmětu veřejné zakázky dle těchto
zadávacích podmínek nebo neposkytne zadavateli řádnou součinnost, aby zadavatel uzavřel
s dodavatelem jako vybraným uchazečem smlouvu k realizaci předmětu veřejné zakázky dle těchto
zadávacích podmínek ve lhůtě podle ustanovení § 82 odst. 2 zákona. Záruční listina nebude
obsahovat další podmínky banky. Bankovní záruka bude neodvolatelná, splatná na první vyžádání.
Bankovní záruku předloží zhotovitel objednateli v originále. Bankovní záruka musí být platná po celou
dobu běhu zadávací lhůty dle zadávacích podmínek.
Jistotu lze rovněž poskytnout formou pojištění záruky, kdy v pojistné smlouvě musí být sjednán
závazek pojišťovny poskytnout zadavateli za dodavatele jako pojištěného pojistné plnění do částky
1.000.000,- Kč v případě, že dodavatel jako vybraný uchazeč nesplní svou povinnost ve smyslu
ustanovení § 82 zákona a odmítne se zadavatelem uzavřít smlouvu k realizaci předmětu veřejné
zakázky dle těchto zadávacích podmínek nebo neposkytne zadavateli řádnou součinnost, aby
zadavatel uzavřel s dodavatelem jako vybraným uchazečem smlouvu k realizaci předmětu veřejné
zakázky dle těchto zadávacích podmínek ve lhůtě podle ustanovení § 82 odst. 2 zákona.

17. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky
17. 1. Nabídka uchazeče
Pod pojmem nabídka se rozumí návrh smlouvy předložený uchazečem v zadávacím řízení včetně
dokumentů a dokladů požadovaných zákonem nebo zadavatelem v zadávacích podmínkách. Součástí
nabídky jsou i doklady a informace prokazující splnění kvalifikace.
Nabídka a veškeré ostatní doklady a údaje budou uvedeny v českém jazyku (listiny v jiném než
českém jazyku budou doplněny úředním překladem do českého jazyka - kromě dokladů
ve slovenském jazyku) v písemné formě a nabídka bude podepsána osobou oprávněnou za uchazeče
jednat a podepisovat podle výpisu z Obchodního rejstříku popřípadě statutárním orgánem
zmocněnou osobou, jejíž plná moc musí být součástí nabídky.
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17.2. Podání nabídky
Uchazeči nabídku podají v písemné formě v listinné podobě v řádně uzavřené obálce. Nabídka
uchazeče bude podána v jednom vyhotovení - originále.
Obálka s nabídkou bude označena názvem veřejné zakázky „Zhotovitel stavby Moravian Science
Centre Brno“ a bude na ni uvedena adresa, na níž je možné zaslat uchazeči případné oznámení
o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek (ustanovení § 71 odst. 6
zákona).
Zadavatel doporučuje uchazečům, aby na obálce provedli označení slovem „NEOTVÍRAT“
a obálku s nabídkou na uzávěru opatřili razítkem, pokud jej uchazeč používá, případně podpisem
uchazeče, je-li fyzickou osobou, či podpisem osoby vykonávající funkci statutárního orgánu uchazeče
nebo člena statutárního orgánu oprávněného jednat jménem uchazeče, je-li uchazeč právnickou
osobou, případně podpisem jiné osoby jednající za uchazeče při podání nabídky.
Nabídka musí být zadavateli doručena (nikoliv tedy pouze podána k poštovní přepravě) do konce
lhůty pro podání nabídek. Nabídky, které budou zadavateli doručeny po uplynutí této lhůty,
zadavatel nebude posuzovat a hodnotit.
Nabídka bude obsahovat:
-

-

-

Návrh na uzavření smlouvy o výstavbě Moravian Science Centre Brno včetně přílohy č. 2,
kterou je oceněný výkaz výměr zpracovaný podle obchodních podmínek obsažených v části
II. - Obchodní podmínky této zadávací dokumentace podepsaný uchazečem, je-li fyzickou
osobou, nebo osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče, je-li právnickou osobou,
případně osobou jednající za uchazeče;
doklady prokazující splnění kvalifikace uchazeče;
doklad o oprávnění osoby jednat za uchazeče (např. plná moc), pokud právní úkony
za uchazeče činí jiná osoba než uchazeč - fyzická osoba, nebo osoba oprávněná jednat
jménem uchazeče - právnické osoby zapsaná v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci, je-li
v ní uchazeč zapsán;
informaci a doklad (např. plná moc, smlouva o sdružení) o tom, která osoba je zmocněna
k jednání jménem uchazeče, pokud nabídku podává více osob společně;
doklad o poskytnutí jistoty v souladu s požadavky zadavatele dle zadávacích podmínek;
kopie nabídky v elektronické podobě na CD, jejíž součástí bude i elektronická podoba
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve formátu XLS nebo XLSX.

Součástí nabídky musí být rovněž:
-

Seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech
od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru
u zadavatele;

-

má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná
hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek;

-

prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního
předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou;
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-

další dokumenty, je-li to požadováno zákonem nebo zadávacími podmínkami.

Tuto část nabídky předkládají pouze dodavatelé podávající společnou nabídku:
-

smlouva, z níž musí vyplývat podmínka definovaná v ustanovení § 51 odstavec 6 zákona.

17.3. Zabezpečení nabídky
Zadavatel doporučuje uchazeči, aby jeho nabídka byla zabezpečena proti manipulaci
s jednotlivými listy provázáním nabídky provázkem, jehož volný konec bude zapečetěn nebo
přelepen nebo jinak ukončen tak, aby bez násilného porušení provázání nebylo možno žádný list
volně vyjmout.
17.4. Způsob označení jednotlivých listů
Pro právní jistotu obou stran doporučuje zadavatel i následné očíslování všech listů nabídky
pořadovými čísly vzestupnou, nepřerušenou číselnou řadou. Úřední doklady a listy nebo vkládané
díly oddělující jednotlivé části číslovány být nemusí.

18. Ostatní podmínky zadávacího řízení
18.1. Změna podmínek zadávací dokumentace
Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených zadávací
dokumentací, a to buď na základě žádostí uchazečů o vyjasnění zadávací dokumentace, nebo
z vlastního podnětu. Změnu obsahu zadávací dokumentace zadavatel oznámí všem uchazečům o
veřejnou zakázku, kteří si vyzvedli zadávací dokumentaci. Změna bude provedena písemnou formou
v souladu se zákonem.
18.2. Požadavky na varianty nabídek podle ustanovení § 70 zákona
Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.
18.3. Zadávání částí veřejných zakázek
Zadavatel nepřipouští rozdělení veřejné zakázky na části.

19. Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií
19.1. Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je dle ustanovení § 78 odst. 1
písm. b) zákona nejnižší nabídková cena. Při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její výše bez
daně z přidané hodnoty.
19.2. V případě mimořádně nízké nabídkové ceny se postupuje dle § 77 zákona.

20. Prohlídka místa plnění
20.1. Doba a místo prohlídky místa budoucí stavby
Zadavatel považuje pro plnění veřejné zakázky a pro zpracování nabídek ve smyslu ustanovení §
49 odst. 4 zákona za nezbytné provedení prohlídky místa plnění. Prohlídka místa plnění proběhne
dne 15. 1. 2013 v 9.00 hod. Sraz účastníků prohlídky místa plnění bude před hlavním vstupem do
areálu BVV při adrese Výstaviště 1, 647 00 Brno (Kongresové centrum).
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21. Zadávací dokumentace
21.1. Obsah zadávací dokumentace
Zadávací dokumentaci tvoří souhrn údajů a dokumentů nezbytných pro zpracování nabídky.
Součástí zadávací dokumentace jsou:
- Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky - dálkovým přístupem;
- obchodní podmínky formou textu návrhu smlouvy – dálkovým přístupem;
- dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby (DPS) včetně příloh - dálkovým
přístupem;
- soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr – dálkovým přístupem.
21.2. Dodatečné informace k zadávací dokumentaci
Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávací dokumentaci.
Žádost musí být doručena v zákonné lhůtě na adresu zadavatele. . Bude-li žádost o dodatečné
informace učiněna telegraficky, dálnopisem nebo elektronickými prostředky, musí splňovat
požadavky stanovené pro písemnou formu občanským zákoníkem.
21.3. Poskytování dodatečných informací
Na základě žádosti o dodatečné informace k zadávací dokumentaci doručené zadavateli sdělí
zadavatel v souladu se zákonem dodavateli dodatečné informace k zadávací dokumentaci. Zadavatel
vždy uveřejní dodatečné informace včetně přesného znění žádosti stejným způsobem, jakým
uveřejnil textovou část zadávací dokumentace nebo kvalifikační dokumentaci.
21.4. Poskytování dodatečných informací bez předchozí žádosti dodavatele
Zadavatel má právo poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i
bez předchozí žádosti dodavatele. Zadavatel vždy uveřejní dodatečné informace včetně přesného
znění žádosti stejným způsobem, jakým uveřejnil textovou část zadávací dokumentace nebo
kvalifikační dokumentaci.
21.5. Obchodní názvy obsažené v zadávací dokumentaci
Pokud zadávací dokumentace v souladu s ustanovení § 44 odst. 11 zákona, obsahuje požadavky
nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb,
které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy,
užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel v
takovém případě použít pro plnění veřejné zakázky i jiných, kvalitativně a technicky obdobných
řešení.

22. Lhůta, po kterou jsou dodavatelé svou nabídkou vázáni
22.1. Lhůta, po kterou jsou dodavatelé svou nabídkou vázáni
Zadávací lhůta (ustanovení § 43 zákona) začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání
nabídek a končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Délka zadávací
lhůty činí 8 měsíců. Pro běh zadávací lhůty platí ustanovení zákona.
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22.2. Prodloužení zadávací lhůty
Uchazečům, s nimiž může zadavatel v souladu se zákonem uzavřít smlouvu, se zadávací lhůta
prodlužuje až do uzavření smlouvy nebo do zrušení zadávacího řízení.

23. Otevírání obálek s nabídkami
23.1. Průběh otevírání obálek s nabídkami
Otevírání obálek s nabídkami provede komise ustavená zadavatelem, která zkontroluje podané
nabídky (jejich označení a neporušenost) a následně po otevření obálky s nabídkou provede kontrolu
ve smyslu ustanovení § 71 odst. 9 zákona a přítomným zástupcům uchazečů sdělí identifikační údaje
uchazeče, který nabídku podal, informaci o tom, zda nabídka splňuje požadavky dle ustanovení § 71
odst. 9 zákona a údaje dle ustanovení § 71 odst. 10 zákona.
23.2. Lhůta pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídky počíná běžet dnem následujícím po dni odeslání oznámení o zakázce
a končí dne 11. 3. 2013 v 9:30 hod.
Nabídka musí být zadavateli doručena (nikoliv tedy pouze podána k poštovní přepravě) do konce
lhůty pro podání nabídek. Nabídky, které budou zadavateli doručeny po uplynutí této lhůty,
zadavatel nebude posuzovat a hodnotit.
23.3. Místo a způsob podání nabídky
Poštou se nabídka podává zadavateli na adresu: Jihomoravský kraj, Krajský úřad Jihomoravského
kraje, Odbor investic, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno.
Osobně se nabídka podává zadavateli v sídle zadavatele na adrese Jihomoravský kraj, Krajský úřad
Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, na jeho podatelnu nebo na sekretariát
odboru investic v kanceláři č. 123, a to v pracovních dnech od 8 hodin do 14 hodin.
Při podání nabídky je třeba dodržet postup stanovený ustanovením § 69 zákona.
23.4. Otevírání obálek
Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 11. 3. 2013 od 10:00 hod. v budově Krajského úřadu
Jihomoravského kraje v Brně, Žerotínovo nám. 3/5, zasedací místnost č. 240. Otevírání obálek se
účastní členové komise pro otevírání obálek, zástupce zadavatele, zástupce ŘO OP VaVpI se statusem
pozorovatele a osoba zajišťující administrativu komise. Za každého uchazeče, který podal nabídku ve
lhůtě pro podání nabídek, je oprávněna účastnit se otevírání obálek s nabídkami maximálně jedna
osoba. V případě zahraničního dodavatele se má právo účastnit tlumočník.
Nabídky budou otevírány v tomtéž pořadí, v jakém byly zadavateli doručeny. Nabídky, které
budou zadavateli doručeny po uplynutí lhůty pro podání nabídek, komise neotevře a zadavatel
oznámí uchazeči, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

24. Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem
24.1. Písemná forma styku
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Veškeré úkony zadavatele vůči dodavatelům nebo úkony dodavatelů vůči zadavateli v zadávacím
řízení musí mít formu v souladu se zákonem.
24.2. Doručování písemností účastníkům společné nabídky
Podá-li nabídku více dodavatelů společně, jsou povinni ve své nabídce uvést adresu pro
doručování písemností zadavatele. Odesláním písemností na tuto adresu se má za to, že ji zadavatel
odeslal všem účastníkům společné nabídky. Zadavatel má však právo odeslat písemnost i každému
účastníkovi společné nabídky samostatně.

25. Právo zadavatele zrušit zadávací řízení
25.1. Uchazeč bere na vědomí, že zadavatel může zrušit zadávací řízení v souladu s ustanovením §
84 zákona. Učiní-li tak zadavatel, nevzniknou v této souvislosti uchazeči žádné nároky.
25.2. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit veřejnou zakázku za podmínek stanovených v ustanovení
§ 84 zákona.
25.3. Zadavatel není odpovědný za majetkovou či nemajetkovou újmu uchazeče související se
zrušením zadávacího řízení, i když byl zadavatel na možnost vzniku takových škod upozorněn.

26. Další podmínky zadavatele:
26.1. Uchazeč podáním nabídky uděluje zadavateli svůj výslovný souhlas se zveřejněním
podmínek jeho nabídky v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů
(zejména zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění).
26.2. Uchazeč může podat pouze jednu nabídku.
26.3. Zadavatel nehradí uchazečům náklady vzniklé z účasti v řízení.
26.4. Nabídky nebudou uchazečům vráceny, pokud tyto zadávací podmínky nestanoví
pro konkrétní případy jinak.
26.5. Pokud v přijatých nabídkách zjistí zadavatel při jejich kontrole a hodnocení rozpory mezi
číselnými a slovními údaji anebo chyby ve výpočtech, bude v případě rozporu mezi údaji v číslech
a slovech rozhodný údaj vyjádřený slovy s výjimkou zřejmé početní chyby. V případě zjištění početní
chyby, která nemá vliv na výši nabídkové ceny, bude chyba opravena tak, aby výsledek odpovídal
správně provedenému početnímu úkonu.

V Brně, dne

……..………………………………………………..
JUDr. Michal Hašek
hejtman Jihomoravského kraje
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