Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce
dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“)
1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Název veřejné zakázky:

Dodávka expozice
vč. instalace Moravian Science Centre Brno

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE
Obchodní firma nebo název / obchodní firma
nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
pobytu (příp. doručovací adresa):
IČ:
Osoba oprávněná jednat jménem či za
zadavatele:

Jihomoravský kraj
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
708 88 337
Mgr. Václav Božek, CSc., náměstek hejtmana
Jihomoravského kraje,
na základě svěření Zastupitelstvem Jihomoravského
kraje ze dne 21. 6. 2012, usnesením č. 1962/12/Z 30

3. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OSOBY ZASTUPUJÍCÍ ZADAVATELE DLE § 151 ZÁKONA
Obchodní firma nebo název / obchodní firma
nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
pobytu (příp. doručovací adresa):
IČ:
Osoba oprávněná za osobu zastupující
zadavatele jednat:
Kontaktní osoba:
Telefon, fax, e-mail:

Advokátní kancelář Dáňa, Pergl a partneři

Na Ořechovce 580/4, Praha 6, PSČ 162 00
147 676 43
Mgr. Robert Pergl, advokát
Mgr. Jan Dáňa, advokát
+420 224 232 611,
+420 233 313 067,
jan.dana@akdpp.cz

4. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU, PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY, MÍSTO
DODÁNÍ, TERMÍN DODÁNÍ, POŽADAVEK NA VARIANTY NABÍDEK
Jedná se o nadlimitní zakázku na dodávku zadávanou v otevřeném řízení dle § 27 zákona.

Veřejná zakázka se vztahuje k projektu č. CZ.1.05/3.2.00/09.0163 s názvem Moravian Science Centre
Brno financovanému z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (dále jen „OP VaVpI“).
Cílem projektu „Moravian Science centre Brno“ je seznamovat širokou veřejnost s vědeckými
poznatky interaktivní formou z celé řady zejména přírodních oborů a dalších přírodních věd, rozvíjet
zájmové činnosti a podílet se na školním i mimoškolním vzdělávání mládeže i dospělých, organizovat
a provádět metodickou a výzkumnou činnost a její výsledky vhodným způsobem zveřejňovat.
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace exponátů Moravian Science Centre Brno a
dodávka audiovizuální techniky pro multifunkční sál, divadlo vědy, discovery rooms, dílny pro
návštěvníky, vstupní prostory vč. propojovacích koridorů a administrativní část centra včetně všech
souvisejících prostor. Jedná se o vytvoření unikátního interaktivního science centra pro širokou
veřejnost zpracovávajícího témata planeta, civilizace, člověk a mikrosvět.
Bližší informace včetně technického zadání a dalších požadavků zadavatele na předmět plnění viz.
příloha č. 6 - Projektová dokumentace.
Zakázka je rozdělena na dvě samostatné části ve smyslu ustanovení § 98 Zákona.
- Část 1 - Dodávka exponátů vč. instalace
Předpokládaná hodnota: 107 075 000,- Kč bez DPH
CPV kod: 39154000-6
Uvedená předpokládaná hodnota je maximální a nesmí být ze strany uchazeče překročena.
Zadavatel má k dispozici přesný objem finančních prostředků ve výši předpokládané hodnoty
pro Část 1 veřejné zakázky – Dodávka exponátů vč. instalace.
Cílem zadavatele je za tuto částku získat co největší počet exponátů až do jejího úplného
vyčerpání, přičemž tomu odpovídajícím způsobem nastavuje hodnotící kritéria, viz. čl. 11 této
zadávací dokumentace.

- Část 2 - Dodávka audiovizuální techniky pro multifunkční sál, divadlo vědy a administrativní
část centra
Předpokládaná hodnota: 12 725 000,- Kč bez DPH
CPV kod: 51310000-8
Uvedená předpokládaná hodnota je maximální a nesmí být ze strany uchazeče překročena.
Uchazeč je oprávněn podat nabídku na první část veřejné zakázky, nebo na druhou část
veřejné zakázky nebo na obě části veřejné zakázky.

Předpokládaná hodnota pro obě části veřejné zakázky činí:
Celkem – 119.800.000,- Kč bez DPH

Místo dodání: Budova č.p. 554 stavba občanského vybavení, zapsaná na LV 2398, postavená na
pozemku p.č. 61, zapsaném na LV 2398, vše v k.ú. Pisárky, obec Brno, Katastrální úřad pro
Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno - město.

Termín dodání: do 7 měsíců od uzavření smlouvy, nejpozději však do 30. 11. 2014.

Požadavek na varianty nabídek:
Varianty nabídky nejsou přípustné!

5. OBCHODNÍ PODMÍNKY
Závazný návrh smlouvy o dílo pro každou část veřejné zakázky je přílohou č. 5 této zadávací dokumentace.
Uchazeč je oprávněn doplnit pouze své identifikační údaje a požadované parametry v souladu s touto zadávací
dokumentací. Návrh smlouvy o dílo bude podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem nebo za uchazeče.

Zadavatel nebude poskytovat žádné finanční zálohy. Veškeré platební podmínky jsou uvedeny
v příloze závazného návrhu smlouvy.
Všechny podmínky a požadavky zadavatele jsou součástí návrhu smlouvy o dílo. Pokud uchazeči
předloží návrh smlouvy o dílo, který bude změněn, či jinak upraven než jak je umožněno zadavatelem
(zejména žlutě podbarvená ustanovení) bude tato nabídka vyřazena a uchazeč následně vyloučen ze
zadávacího řízení.
6. POŽADAVKY NA KVALIFIKACI PRO OBĚ ČÁSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY, FORMA SPLNĚNÍ
KVALIFIKACE

POŽADAVKY NA KVALIFIKACI PRO OBĚ ČÁSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je uchazeč, který:
a) splní základní kvalifikační předpoklady dle ustanovení § 53 odst. 3 Zákona (článek 6.1 níže),
b) splní profesní kvalifikační předpoklady dle ustanovení § 54 Zákona (článek 6.2 níže),
c) předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku dle
ustanovení § 50 odst. 1 písm. c) Zákona (článek 6.3. níže) a
d) splní technické kvalifikační předpoklady dle ustanovení § 56 Zákona (článek 6.4. níže).
6.1. Základní kvalifikační předpoklady
Základní kvalifikační předpoklady dle ustanovení § 53 odst. 1 Zákona splňuje uchazeč:
a) 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,

b)

c)
d)

e)
f)
g)
h)

i)
j)
k)

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
uchazeče či členem statutárního orgánu uchazeče 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 uchazeč splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi
svého sídla, místa podnikání či bydliště,
který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s
předmětem podnikání uchazeče 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 je-li statutárním orgánem uchazeče či členem statutárního orgánu
uchazeče 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 uchazeč splňovat jak ve
vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou
podplácení podle zvláštního právního předpisu,
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 nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto,
že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních
předpisů,
který není v likvidaci,
který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v
zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče,
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 uchazeče,
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 uchazeče, a,
NERELEVANTNÍ
který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,
kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu
nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.

Uchazeč prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením:









Splnění základního kvalifikačního předpokladu dle bodu 6.1 odst. a), b) této zadávací
dokumentace prokazuje uchazeč výpisem z evidence Rejstříku trestů, a to jak
právnických tak fyzických osob!
V případě prokazování splnění základního kvalifikačního předpokladu dle bodu 6.1 odst.
a), b) této zadávací dokumentace občanem jiného členského státu EU než je Česká
republika nebo jiného státu, je požadováno předložení:
- výpisu z evidence Rejstříku trestů fyzických osob vydaného příslušným orgánem
v tomto členském nebo jiném státě
- výpisu z evidence Rejstříku trestů právnických osob vydaného příslušným
orgánem v tomto členském nebo jiném státě
- výpisu z evidence Rejstříku trestů fyzických osob vydaného příslušným orgánem
v České republice
- výpisu z evidence Rejstříku trestů právnických osob vydaného příslušným
orgánem v České republice
Splnění základního kvalifikačního předpokladu dle odst. 6.1 bodu f) této zadávací
dokumentace prokazuje uchazeč potvrzením příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke
spotřební dani formou čestného prohlášení.
V případě prokazování splnění základního kvalifikačního předpokladu dle bodu 6.1 odst. f)
této zadávací dokumentace občanem jiného členského státu EU než je Česká republika
nebo jiného státu, je požadováno předložení:
- potvrzení příslušného finančního úřadu České republiky a ve vztahu ke spotřební
dani čestného prohlášení
- potvrzení příslušného finančního úřadu jiného členského státu EU než je Česká
republika nebo jiného státu a ve vztahu ke spotřební dani čestného prohlášení
Splnění základního kvalifikačního předpokladu dle odst. 6.1 bodu h) této zadávací
dokumentace prokazuje uchazeč potvrzením příslušného orgánu či instituce.
V případě prokazování splnění základního kvalifikačního předpokladu dle bodu 6.1 odst.
h) této zadávací dokumentace občanem jiného členského státu EU než je Česká
republika nebo jiného státu, je požadováno předložení:
- potvrzení příslušného orgánu či instituce v České republice
- potvrzení příslušného orgánu či instituce v jiném členském státě EU než je Česká
republika nebo v jiném státě
Splnění základního kvalifikačního předpokladu dle odst. 6.1 bodu c) až e) a g), j) a k) této
zadávací dokumentace prokazuje uchazeč čestným prohlášením.

6.2. Profesní kvalifikační předpoklady

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle ustanovení § 54 Zákona uchazeč prokáže
předložením:
a. výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence,
pokud je v ní zapsán,
b. dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím
předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či
licenci.

6.3. Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku

Dodavatel pro prokázání své kvalifikace předloží rovněž čestné prohlášení o své ekonomické a
finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku.
6.4. Technické kvalifikační předpoklady
Technické kvalifikační předpoklady dle ustanovení § 56 odst. 1 písm. a) Zákona splňuje
uchazeč, který předloží seznam významných dodávek.
Rozsah požadovaných informací a dokladů:
Seznam významných dodávek realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich
rozsahu a doby plnění; přílohou tohoto seznamu musí být:
1.
osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno veřejnému
zadavateli, nebo
2.
osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému
zadavateli, nebo
3.
smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné
osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně
Způsob prokázání splnění tohoto kvalifikačního předpokladu:
Seznam významných dodávek a doklad dle bodu 1., 2. či 3 výše od každého z uvedených
objednatelů (investorů). Osvědčení musí být ve formě kladného vyjádření (reference) oprávněného
zástupce investora. Zadavatel požaduje uvést kontaktní údaje na oprávněného zástupce investora za
účelem případného ověření si poskytnutých informací.
Vymezení minimální úrovně kvalifikačního předpokladu pro část 1 veřejné zakázky:
Za významnou dodávku se považuje dodávka a instalace interaktivní vzdělávací expozice
mechanického typu – či obdobná veřejná zakázka podle zadávací dokumentace, avšak se
zachováním prvků i) interaktivity expozice a ii) spojení interaktivních prvků s mechanickým ovládáním
exponátů, jejichž celkový objem v součtu činí alespoň 50.000.000,- Kč bez DPH. Finanční rozsah
musí být z předloženého seznamu nebo osvědčení zřejmý.
Zadavatel pro splnění kritéria požaduje předložení alespoň dvou (2) osvědčení (příp. smlouva a
doklad) o poskytnutí významné dodávky.
Vymezení minimální úrovně kvalifikačního předpokladu pro část 2 veřejné zakázky:
Za významnou dodávku se považuje dodávka audiovizuální techniky pro multifunkční sál, divadlo
nebo administrativní budovu, jejichž celkový objem v součtu činí alespoň 8.000.000,- Kč bez DPH.
Finanční rozsah musí být z předloženého seznamu nebo osvědčení zřejmý.
Zadavatel pro splnění kritéria požaduje předložení alespoň dvou (2) osvědčení (příp. smlouva a
doklad) o poskytnutí významné dodávky.

FORMA SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

6.5 Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
Uchazeči zapsaní v seznamu kvalifikovaných dodavatelů (ustanovení § 125 a násl. Zákona) mohou
prokázat splnění kvalifikace dle ustanovení § 53 odst. 1 Zákona a profesních kvalifikačních
předpokladů podle ustanovení § 54 Zákona, výpisem ze seznamu kvalifikovaným dodavatelů, ne
starším než 3 měsíce.
6.6 Výpis ze seznamu zahraničních dodavatelů
Zadavatel přijme výpis ze zahraničního seznamu kvalifikovaných dodavatelů (dále jen "zahraniční
seznam"), popřípadě příslušný zahraniční certifikát, které jsou vydávány ve státě, který je součástí
Evropského hospodářského prostoru, nebo jiném státě, stanoví-li tak mezinárodní smlouva uzavřená
Evropskou unií nebo Českou republikou, pokud má zahraniční dodavatel sídlo či místo podnikání,
popřípadě bydliště, ve státě, ve kterém byl výpis ze zahraničního seznamu či zahraniční certifikát
vydán.
Pokud z výpisu ze zahraničního seznamu či zahraničního certifikátu vyplývá, že zahraniční dodavatel
prokázal splnění
a) základních kvalifikačních předpokladů, které jsou v příslušném státě obdobou kvalifikačních
předpokladů podle ustanovení § 53 odst. 1 Zákona,
b) profesních kvalifikačních předpokladů, které jsou v příslušném státě obdobou kvalifikačních
předpokladů podle ustanovení § 54 Zákona,
d) technických kvalifikačních předpokladů, které jsou v příslušném státě obdobou kvalifikačních
předpokladů podle ustanovení § 56 odst. 1,
nahrazuje výpis ze zahraničního seznamu či zahraniční certifikát, není-li starší než 3 měsíce a je-li
platný k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace, splnění kvalifikace podle výše
uvedených ustanovení tohoto článku, popřípadě splnění její příslušné části.

6.7. Systém certifikovaných dodavatelů
Předloží-li dodavatel veřejnému zadavateli certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných
dodavatelů (ustanovení § 133 a násl. Zákona), který obsahuje náležitosti stanovené v ustanovení
§ 139 Zákona, ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace a údaje v certifikátu jsou platné nejméně
k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace, nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm
uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace dodavatelem.
6.8. Pokud není v Zákoně či této zadávací dokumentaci stanoveno jinak, předkládá uchazeč
doklady prokazující splnění kvalifikace v prosté kopii. Je-li zadavatelem vyžadováno čestné
prohlášení, musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. V případě
podpisu jinou osobou na základě plné moci, musí být originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění
této osoby součástí dokladů, kterými uchazeč prokazuje splnění kvalifikace.

6.9. Uchazeč je oprávněn splnit kvalifikaci podle ustanovení § 50 odst. 1 písm. b) a d) Zákona v
chybějícím rozsahu prostřednictvím subdodavatele. V takovém případě dodavatel postupuje dle
ustanovení § 51 odst. 4 písm. a) a b).
6.10. Nabídku je oprávněno podat více dodavatelů společně (společná nabídka). V takovém
případě se při splnění kvalifikace postupuje dle ustanovení § 51 odst. 5.
Podává-li nabídku více dodavatelů společně (společná nabídka), jsou povinni přiložit k nabídce
originál nebo úředně ověřenou kopii smlouvy, z níž vyplývá, že všichni tito dodavatelé budou vůči
Zadavateli a jakýmkoliv třetím osobám z jakýchkoliv závazku vzniklých v souvislosti s plněním
předmětu veřejné zakázky či vzniklých v důsledku prodlení či jiného porušení smluvních nebo jiných
povinností v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky, zavázáni společně a nerozdílně, a to po
celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky.
6.11. Nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje zahraniční dodavatel
(uchazeč) splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa
podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném Zákonem a veřejným zadavatelem. Pokud se
podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele
určitý doklad nevydává, je zahraniční dodavatel povinen prokázat splnění takové části kvalifikace
čestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi
sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele stanovena, učiní o této skutečnosti
čestné prohlášení. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v
původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud
mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak; to platí i v případě,
prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce dodavatel se sídlem, místem
podnikání nebo místem trvalého pobytu na území České republiky. Povinnost připojit k dokladům
úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.
6.12. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního
rejstříku nesmějí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky.

7. OBSAH NABÍDKY
Na každou část veřejné zakázky podává uchazeč nabídku samostatně.
Nabídka bude obsahovat zejména tyto požadované dokumenty:
 Krycí list nabídky podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče včetně
vyplnění nabídkové ceny (příloha – Krycí list nabídky - vzor).
 Originál smlouvy o sdružení (je-li nabídka podána více subjekty společně) nebo
originál smlouvy se subdodavatelem (je-li některý z kvalifikačních předpokladů
prokázán prostřednictvím subdodavatele).
 Doklady k prokázání splnění kvalifikace.
 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 (dle ustanovení § 68 odst. 3 písm. a) Zákona)
(příloha – prohlášení dle § 68 ZVZ - vzor).
Má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná
jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro
podání nabídek (dle ustanovení § 68 odst. 3 písm. b) Zákona) (příloha – prohlášení
dle § 68 ZVZ - vzor).
Prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle
zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou (dle
ustanovení § 68 odst. 3 písm. c) Zákona) (příloha – prohlášení dle § 68 ZVZ - vzor).
Návrh smlouvy o dílo podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.
Závazný Návrh smlouvy je přílohou zadávací dokumentace a doplněny mohou být
pouze údaje vyplývající ze zadávací dokumentace.
Doklad prokazující složení jistoty.
CD s elektronickou verzí nabídky ve formátu pdf. včetně návrhu smlouvy ve formátu
.doc (doporučení zadavatele)
Prohlášení o počtu listů nabídky.

Nabídka musí být předložena v českém jazyce.
Nabídku včetně dokladů k prokázání splnění kvalifikace je uchazeč povinen podat v listinné podobě
(zadavatel uvítá i kopii na elektronickém nosiči CD) v souladu se zadávacími podmínkami, a to včetně
požadovaného řazení nabídky i dokladů k prokázání splnění kvalifikace. Listinná nabídka včetně
dokladů k prokázání splnění kvalifikace musí být, včetně veškerých požadovaných dokladů a příloh,
svázána do jednoho samostatného svazku. Svazek musí být na první straně označen názvem veřejné
zakázky a obchodní firmou a sídlem uchazeče.
Svazek včetně veškerých případných příloh by měl být dostatečným způsobem zajištěn proti
manipulaci s jednotlivými listy. Za dostatečné zabezpečení svazku proti manipulaci s jednotlivými listy
považuje zadavatel opatření každého svazku takovými bezpečnostními prvky, které zabezpečí své
spolehlivé sebepoškození v případě výše uvedené manipulace. Použité bezpečnostní prvky by měly
být dále dostatečně jedinečné tak, aby byla vyloučena možnost jejich neoprávněného nahrazení.
Zadavatel doporučuje jako jeden z možných bezpečnostních prvků použití provázku a přelepek
opatřených podpisem statutárního orgánu uchazeče a jeho razítkem.
8. JISTOTA
Zadavatel v souladu s § 67 ZVZ požaduje poskytnutí jistoty:
Pro část 1 veřejné zakázky: ve výši 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých).
Pro část 2 veřejné zakázky: ve výši 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých).
Jistotu je uchazeč povinen ve smyslu § 67 odst. 1 ZVZ poskytnout formou složení peněžní částky na
účet zadavatele nebo formou bankovní záruky či pojištění záruky s platností po celou dobu zadávací
lhůty podle § 43 ZVZ.

Pro poskytnutí jistoty formou složení peněžní částky je stanoven účet u Komerční banky, č. ú.: 277489830297, kód banky 0100, variabilním symbolem je IČ uchazeče, specifickým symbolem je
evidenční číslo veřejné zakázky dle oznámení o zakázce.
Peněžní částka odpovídající výši jistoty musí být připsána na účet zadavatele nejpozději v den
otevírání obálek.
Dokladem o poskytnutí jistoty se rozumí
 originál nebo úředně ověřená kopie výpisu z účtu uchazeče, na kterém je celá částka
odpovídající výši požadované jistoty prokazatelně odečtena ve prospěch účtu zadavatele
nebo
 originál potvrzení banky, že příslušný převod uskutečnila nebo
 originál potvrzení banky, že přijala příslušný převodní příkaz, že uskuteční převod
v příslušném termínu a že převodní příkaz je neodvolatelný, případně
 originál nebo úředně ověřená kopie příslušné pokladní složenky, pokud uchazeč poskytne
jistotu složením peněžní částky na účet zadavatele v hotovosti.
nebo dále
 originál nebo úředně ověřená kopie bankovní záruky
 originál nebo úředně ověřená kopie pojistné smlouvy, která musí být uzavřena tak, že
pojištěným je uchazeč a oprávněnou osobou, která má právo na pojistné plnění, je zadavatel.
Není-li doklad o poskytnutí jistoty v českém jazyce, musí být přiložen jeho úřední překlad.
Uvolnění jistoty proběhne v souladu s ustanovením § 67 odst. 2 ZVZ takto:
Zadavatel uvolní jistotu uchazeči, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější nebo s nímž bylo
možno uzavřít smlouvu podle § 82 odst. 4 ZVZ jako s uchazečem vybraným v druhém, příp. třetím
pořadí, do 5 pracovních dnů po uzavření smlouvy.
Zadavatel uvolní jistotu uchazeči, jehož nabídka nebyla vybrána jako nejvhodnější a nebylo s ním
možno uzavřít smlouvu podle § 82 odst. 4 ZVZ, do 5 pracovních dnů po odeslání oznámení o výběru
nejvhodnější nabídky podle § 81 odst. 3 či jeho uveřejnění podle § 81 odst. 4 ZVZ.
Zadavatel uvolní jistotu uchazeči, který byl ze zadávacího řízení vyloučen, do 5 pracovních dnů po
odeslání oznámení o vyloučení.
Pokud bylo zadávací řízení zrušeno, zadavatel uvolní jistoty všem uchazečům do 5 - pracovních dnů
po odeslání oznámení o zrušení zadávacího řízení podle § 84 odst. 8.
Peněžní jistotu zadavatel uvolní včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem ve smyslu § 67 odst. 3
ZVZ.
Uchazeč, jehož námitce zadavatel vyhoví, je povinen do 5 pracovních dnů od doručení sdělení
zadavatele, že jeho námitce vyhovuje, požadovanou jistotu opětovně složit.
Uchazeč, který podá návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, musí uvolněnou
jistotu opětovně složit a k návrhu připojit doklad o složení této jistoty.
V případě jistoty poskytnuté složením peněžité částky na účet zadavatele uvede uchazeč v nabídce
číslo účtu včetně směrového kódu banky, na který vyžaduje provést uvolnění jistoty.

Zadavatel má právo na plnění z bankovní záruky nebo na pojistné plnění z pojištění záruky nebo mu
připadne poskytnutá peněžní jistota včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem v souladu s § 67
odst. 7 ZVZ v případech, kdy uchazeč:
 v rozporu se ZVZ nebo zadávacími podmínkami zrušil nebo změnil nabídku nebo
 odmítl uzavřít smlouvu podle § 82 odst. 2 a 4 nebo
 nesplnil povinnost poskytnout zadavateli řádnou součinnost k uzavření smlouvy podle § 82
odst. 4 ZVZ.
Vyjímatelný originál záruční listiny bude vložen na začátku nabídky uchazeče a současně bude kopie
téhož dokladu v nabídce svázaná.

9. DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM
Žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám je možno doručit písemně (e-mail, pošta)
nejpozději 6 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek, kontaktní osoba: Mgr. Jan
Dáňa, e-mail: jan.dana@akdpp.cz.
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám včetně přesného znění požadavku budou odeslány
nejpozději do 4 pracovních dnů ode dne doručení požadavku dodavatele dle § 49 odst. 1 zákona.
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám včetně přesného znění požadavku budou uveřejněny
stejným způsobem, jakým uveřejnil textovou část zadávací dokumentace nebo kvalifikační
dokumentaci.

10. PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ
Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 12. 12. 2013 v 10h. Místo srazu zájemců je před budovou
č.p. 554 stavba občanského vybavení, zapsaná na LV 2398, postavená na pozemku p.č. 61,
zapsaném na LV 2398, vše v k.ú. Pisárky, obec Brno, Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj,
Katastrální pracoviště Brno - město. Kontaktní osoba zadavatele ve věci prohlídky je Ing. Miloš
Pydych, tel. +420 541 651 333. Za každého zájemce se prohlídky místa plnění mohou zúčastnit
nejvýše 2 zástupci.

11. HODNOCENÍ NABÍDEK
Pro část 1 veřejné zakázky:
S odkazem na cíl zadavatele stanovený v čl. 4 této Zadávací dokumentace, zadavatel stanovuje
následující základní hodnotící kritérium:
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je dle ustanovení § 78 odst. 1, písm. b)
zákona o veřejných zakázkách nejnižší nabídková cena.

Zadavatel stanovil maximální (nepřekročitelnou) cenu za dodávku plnění odpovídajícího části 1
veřejné zakázky ve výši 107 075 000 Kč bez DPH.
Do výše maximální (nepřekročitelné) ceny uchazeč nabídne počet exponátů, který za příslušnou cenu
zadavateli dodá.
V příloze č. 7 je stanoven celkový počet exponátů a jejich seznam, které uchazeč musí povinně
zadavateli dodat (celkem 150 exponátů, z toho 37 exponátů z oblasti Planeta, 37 exponátů z oblasti
Civilizace, 37 exponátů z oblasti Člověk, 24 exponátů z oblasti Mikrosvět a 15 exponátů z oblasti
Dětské Centrum) a dále seznam za sebou řazených dalších exponátů (celkem 97 exponátů) začínající
exponátem č. 1 s názvem: Dětský vodní svět: Splavy, kdy každý uchazeč stanoví ve své nabídce, jaké
množství exponátů zadavateli nabídne dle seznamu začínajícího exponátem č. 1 s názvem: Dětský
vodní svět: Splavy. Uchazeč nebude oprávněn měnit pořadí exponátů v seznamu.
Způsob hodnocení:
Hodnotícím kritériem bude maximální počet nabízených exponátů (nejvyšší pořadové číslo exponátu
dle seznamu).
Uchazeč v rámci své nabídky nabídne:
1. počet jím nabízených exponátů, a současně
2. nabídkovou cenu za jednotlivé exponáty a celkovou nabídkovou cenu za kompletní dodávku
všech jím nabízených exponátů, která nesmí převýšit maximální (nepřekročitelnou) cenu za
dodávku.
Nejvýhodněji bude hodnocena nabídka uchazeče, který nabídne nejvyšší počet exponátů (nejvyšší
pořadové číslo exponátu dle seznamu).
Pořadí uchazečů bude stanoveno dle počtu uchazeči nabízených exponátů, kdy nabídka uchazeče,
který nabídne vyšší počet exponátů, bude hodnocena lépe než nabídka uchazeče s nižším počtem
exponátů bez ohledu na celkovou nabídkovou cenu.
V případě shodného počtu nabízených exponátů více uchazeči rozhoduje a lépe bude hodnocena
nabídka uchazeče, jehož celková nabídková cena bude nižší než celková nabídková cena jiného
uchazeče, který nabídl stejný počet exponátů.
Nabídková cena uchazeče při nabídce povinně nabízených exponátů (celkem 150 exponátů, z toho
37 exponátů z oblasti Planeta, 37 exponátů z oblasti Civilizace, 37 exponátů z oblasti Člověk, 24
exponátů z oblasti Mikrosvět a 15 exponátů z oblasti Dětské Centrum) a za sebou řazených dalších
exponátů začínajících exponátem č. 1 s názvem: Dětský vodní svět: Splavy, popř. nabídková cena
uchazeče při nabídce pouze povinně nabízených exponátů, nesmí překročit maximální
(nepřekročitelnou) cenu za dodávku plnění odpovídajícího části 1 veřejné zakázky ve výši 107 075
000 Kč bez DPH. V případě jejího překročení bude nabídka uchazeče vyřazena a nebude dále
hodnocena.
Příklad hodnocení nabídek:
Uchazeč A – počet nabízených exponátů: 150 povinně nabízených exponátů, nabídková cena
107 000 000 Kč bez DPH.
Uchazeč B - počet nabízených exponátů: 150 povinně nabízených exponátů + dalších 10 za sebou
řazených exponátů dle seznamu nepovinných exponátů, nabídková cena 107 075 000 Kč
bez DPH.
Uchazeč C - počet nabízených exponátů: 150 povinně nabízených exponátů + dalších 5 za sebou
řazených exponátů dle seznamu nepovinných exponátů, nabídková cena 107 050 000 Kč
bez DPH.
Uchazeč D - počet nabízených exponátů: 150 povinně nabízených exponátů + dalších 5 za sebou
řazených exponátů dle seznamu nepovinných exponátů, nabídková cena 107 070 000 Kč
bez DPH.
Hodnocení:
Nejlépe je hodnocena nabídka uchazeče B, který nabídl nejvyšší počet exponátů (150 povinných +
dalších 10 za sebou řazených exponátů dle seznamu nepovinných exponátů).

Na 2. místě je hodnocena nabídka uchazeče C, který nabídl 2. nejvyšší počet exponátů (150
povinných + dalších 5 za sebou řazených exponátů dle seznamu nepovinných exponátů) a jehož
nabídková cena je nižší než nabídková cena uchazeče D, který nabídl stejný počet exponátů jako
uchazeč C.
Na 3. místě je hodnocena nabídka uchazeče D, který nabídl 2. nejvyšší počet exponátů (150
povinných + dalších 5 za sebou řazených exponátů dle seznamu nepovinných exponátů) a jehož
nabídková cena je vyšší než nabídková cena uchazeče C, který nabídl stejný počet exponátů jako
uchazeč D.
Na 4. místě je hodnocena nabídka uchazeče A, který nabídl nejnižší počet exponátů (150 povinně
nabízených exponátů).

Uchazeč závazně vyplní přílohu č. 7 – Seznam exponátů pro účely hodnocení nabídky.
Tato příloha bude rovněž nedílnou přílohou smlouvy o dílo.

Pro část 2 veřejné zakázky:
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je dle ustanovení § 78 odst. 1, písm. b)
zákona o veřejných zakázkách nejnižší nabídková cena.
Způsob hodnocení:
Jako nejvýhodnější nabídka bude vybrána nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH.
Zadavatel stanovil maximální (nepřekročitelnou) cenu za dodávku plnění odpovídajícího části 2
veřejné zakázky ve výši 12 725 000 Kč bez DPH.

12. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
Pro část 1 veřejné zakázky:
Uchazeč je povinen stanovit celkovou nabídkovou cenu za celý vymezený předmět ČÁSTI zakázky,
do které podává nabídku výše uvedenou absolutní částkou v českých korunách v členění cena bez
DPH, DPH a cena s DPH.
Nabídková cena za plnění veřejné zakázky musí obsahovat veškeré položky (exponáty, které uvede
ve své nabídce) a musí se jednat o cenu konečnou. Jedná se o cenu základní v Kč, clo, dopravu do
místa určení, instalaci, uvedení do provozu včetně zajištění všech potřebných měření umožňující
řádné užívání exponátů. Cena je závazná a nejvýše přípustná, a to i při změně výše DPH.
Nabídková cena uchazeče je stanovena jako cena nejvýše přípustná a obsahující veškeré náklady
uchazeče nutné pro plnění předmětu veřejné zakázky ke dni zahájení plnění této zakázky, a to po
celou dobu plnění veřejné zakázky.

Pro část 2 veřejné zakázky:
Uchazeč je povinen stanovit celkovou nabídkovou cenu za celý vymezený předmět ČÁSTI zakázky,
absolutní částkou v českých korunách v členění cena bez DPH, DPH a cena s DPH.
Nabídková cena za plnění veřejné zakázky musí být cenou konečnou. Jedná se o cenu základní v Kč,
clo, dopravu do místa určení, instalaci, uvedení do provozu včetně zajištění všech potřebných měření
umožňující řádné užívání díla. Cena je závazná a nejvýše přípustná, a to i při změně výše DPH.
Nabídková cena uchazeče je stanovena jako cena nejvýše přípustná a obsahující veškeré náklady
uchazeče nutné pro plnění předmětu veřejné zakázky ke dni zahájení plnění této zakázky, a to po
celou dobu plnění veřejné zakázky.

13. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK
Lhůta pro podání nabídek je zadavatelem stanovena do 13. 2. 2014, do 12:00 hod.
V této lhůtě musí být nabídka zadavateli doručena, nikoliv pouze předána k poštovnímu doručení.
Nabídky mohou být zaslány poštou na adresu zadavatele nebo mohou být osobně doručeny v tištěné
podobě na podatelnu v sídle zadavatele. Nabídka bude předložena v originále. Z důvodu usnadnění
vyhodnocování zadavatel uvítá pokud uchazeč přiloží k nabídce také její kompletní verzi na
elektronickém nosiči, např. CD, DVD s obsahem naskenovaných dokumentů a návrhu smlouvy i ve
formátu .doc nebo docx.
Nabídka pro každou část veřejné zakázky musí být podána v jedné, uzavřené a neporušené obálce či
jiném vhodném obalu. Obálka či jiný obal musí být označen plným názvem konkrétní části veřejné
zakázky a názvem a sídlem uchazeče, dále je nutno uvést „Neotvírat“.

14. LHŮTA, PO KTEROU JSOU UCHAZEČI NABÍDKAMI VÁZÁNÍ
Lhůta, po kterou jsou uchazeči nabídkami vázáni, činí 180 kalendářních dnů ode dne následujícího po
skončení lhůty pro podání nabídek.

15. MÍSTO A DOBA OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční ihned po skončení lhůty pro podání nabídek, tj. dne 13. 2.
2014 ve 12:30 hod. v sídle zadavatele Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, m. č. 240.

Otevírání obálek se uskuteční za účasti uchazečů o veřejnou zakázku, kteří podali nabídku, mají-li
zájem se otevírání obálek zúčastnit. Za uchazeče se zúčastní nejvýše 1 zástupce, který prokáže
příslušnost k uchazeči dokladem totožnosti a plnou mocí.
Při otevírání obálek budou kontrolovány náležitosti dle § 71 odst. 9 zákona, tedy zda je nabídka
zpracovaná v požadovaném jazyku a zda je návrh smlouvy podepsán oprávněnou osobou. Komise
přítomným uchazečům sdělí rovněž informaci o nabídkové ceně a informace o údajích z nabídek
odpovídající číselně vyjádřitelným hodnotícím kritériím.

16. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ
Přílohou této zadávací dokumentace je:








Příloha č. 1 – Krycí list (pro obě části VZ)
Příloha č. 2 – Čestné prohlášení k základním kvalifikačním předpokladům (pro obě části VZ)
Příloha č. 3 – Čestné prohlášení k ekonomickým a finančním předpokladům (pro obě části VZ)
Příloha č. 4 – Čestné prohlášení dle § 68 zákona (pro obě části VZ)
Příloha č. 5 – Závazný návrh smlouvy o dílo (pro obě části VZ)
Příloha č. 6 – Projektová dokumentace
Příloha č. 7 – Seznam stanovených exponátů – pro účely hodnocení

V Brně dne 21. 11. 2013
……………………………………………………………………………………
(podpis osoby jednající jménem zadavatele)

