VÚGTK, v. v. i.
Ministerstvo kultury

Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace
Zadavatel zakázky tímto vyzývá dodavatele k podání nabídek v rámci následující veřejné zakázky ve zjednodušeném
podlimitním řízení podle § 12 odst. 2 a § 21 odst. 1(f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ ZVZ“) :

Vývoj digitalizačního zařízení pro digitalizaci glóbů
1)

Identifikační údaje zadavatele:
Obchodní firma: Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v. v. i. (VÚGTK,v.v.i.)
Sídlo: Ústecká 98, 250 66 Zdiby
Právní forma: Veřejná výzkumná instituce
IČ: 00025615, DIČ: CZ00025615

2)

Název projektu a zakázky:
Název projektu: Kartografické zdroje jako kulturní dědictví. Výzkum nových metodik a technologií
digitalizace, zpřístupnění a využití starých map, plánů, atlasů a glóbů. Projekt je hrazen z účelové podpory
„Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity“, NAKI, formou dotace z výdajů státního
rozpočtu.
Poskytovatel: Česká republika-Ministerstvo kultury.
Kód programu: DF. Identifikační kód projektu: DF11P01OVV021.
Název zakázky: Vývoj digitalizačního zařízení pro digitalizaci glóbů

3)

Dobu a místo realizace zakázky:
Předpokládaná doba realizace zakázky je do 23. 12. 2011. Místem plnění zakázky je: VÚGTK, v. v. i., Ústecká 98,
Zdiby, 250 66, Česká republika, hlavní správní budova, přízemní podlaží.

4)

5)

Zadávací dokumentace:
Zadávací dokumentace je součástí výzvy, viz Příloha č. 1., a obsahuje obchodní, platební
podmínky a přesnou specifikaci -vymezení technických parametrů předmětu veřejné zakázky.

6)

Lhůta a místo podání nabídek a prokázání kvalifikace:

7)

8)

Druh veřejné zakázky:
Jedná se o zakázku na dodávku technického zařízení pro digitalizaci glóbů.

a) Lhůta pro podání nabídek: nabídky lze podávat do 15. 11. 2011 do 13.00´ hod.
Nabídky doručené po tomto termínu budou ze zadávacího řízení vyřazeny.
b) Místo pro podání nabídek: nabídky je možné podávat osobně nebo poštou v sídle
zadavatele, viz bod 1) „ Výzvy“.
Nabídky mohou být podávány pouze písemně, a to v listinné podobě, která bude
doručena v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat
nabídkové řízení NAKI- Vývoj digitalizačního zařízení pro digitalizaci glóbů”
Kontaktní osoba zadavatele: kontaktní osobou zadavatele je pan Ing. Milan Talich, Ph.D., tel.:
226 802 324, 603 942 104, e-mail: Milan.Talich@vugtk.cz
Zadávací lhůta:
Uchazeči jsou vázáni svou nabídkou po dobu tří měsíců od podání nabídky. Zadávací
lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem oznámení
zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky.

Kvalifikační kritéria a způsob jejich prokázání:

Uchazeč prokáže splnění:
- základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 ve smyslu § 62 (odst. 2) ZVZ předložením čestného
prohlášení pro písm. a) až j) § 53, seznamu statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů pro písm. k) §
53 ZVZ a aktuálního seznamu akcionářů pro písm. l) § 53 ZVZ,
- profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 předložením výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm
dodavatel zapsán, a dokladem o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky,
- ekonomických a finančních předpokladů podle § 55 (odst. 1) písm. a) ZVZ prohlášením o platné pojistné
smlouvě s výší pojistného plnění nejméně 170 . 000,- Kč,
Prohlášení budou podepsána oprávněnou osobou uchazeče, aktuální doklady mohou být předloženy v prosté
kopii. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku
nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokazováno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních
dnů.
V případě, že dodavatel prokazuje splnění kvalifikačních kritérií prostřednictvím subdodavatele 1, je povinen
doložit smlouvu s tímto subdodavatelem, v níž bude obsažen závazek subdodavatele k poskytnutí plnění
odpovídajícího splnění kvalifikace subdodavatelem.
Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu, bude zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím
řízení.
0F

9)

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč (bez DPH):
Zadavatel stanovuje předpokládanou hodnotu zakázky na 166. 660, Kč, bez DPH.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky není hodnotou maximální. V případě, že uchazeč
nabídne hodnotu vyšší, nebude ze zadávacího řízení vyloučen z důvodu nesplnění zadávacích
podmínek.

10)

Způsob zpracování nabídkové ceny:
Uchazeč je povinen doložit způsob zpracování nabídkové ceny celkové, ve struktuře: cena bez DPH, DPH a
cena s DPH. Uchazeč je povinen použít pro uvedení nabídkové ceny níže uvedenou tabulku.
Počet kusů
nebo
úkonu

1B

Položka

0B

2B

Cena
bez DPH
/v Kč/
3B

4B

Cena s DPH
/v Kč/

5B

Cena
včetně DPH
/v Kč/
6B

7B

Nabídková cena celkem

Celková nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady spojené s plněním zakázky.

11)

Variantní řešení: Zadavatel připouští varianty nabídek.

12)

Hodnoticí kritéria: Nabídky budou hodnoceny v souladu § 78 odst. 1 písm. a) ZVZ.
Hodnotící kritéria jsou dvě:
A/ Cena nabídky od uchazeče v Kč,- bez DPH, tvoří 30 % z celkového hodnocení dané nabídky
B/ Technická úroveň navrženého řešení, tvoří 70% z celkového hodnocení dané nabídky.

13) Zakázka je zadávána podle zákona ZVZ a to v souladu s ust. § 7 odst. 3 ZVZ jako podlimitní a v souladu s ust. §
21 odst. 1 (f) ZVZ ve zjednodušeném podlimitním řízení.
14) Jazyk nabídky: Nabídka bude podána v českém jazyce.
15) Návrh smlouvy:
Součástí nabídky uchazeče musí být i návrh kupní smlouvy. Návrh smlouvy musí být ze
strany uchazeče podepsán oprávněnou osobou nebo osobou k tomu zmocněnou či
1

Dodavatel nesmí působit zároveň jako subdodavatel jiného dodavatele. Jeden subdodavatel však může být subdodavatelem více
dodavatelů. V případě porušení této podmínky bude tento dodavatel vyřazen.

pověřenou; originál či úředně ověřená kopie zmocnění či pověření musí být v takovém
případě součástí návrhu smlouvy uchazeče; v opačném případě je nabídka uchazeče
neúplná.
Smluvní a platební podmínky zadavatele jsou vymezeny v Zadávací dokumentaci,
Příloha č. 1, této výzvy.
Návrh smlouvy nesmí vyloučit či žádným způsobem omezovat oprávnění či požadavky
zadavatele, uvedené v této výzvě a musí obsahovat požadavky zadavatele vyplývající z této
výzvy vč. jejích příloh. Smluvní cena za předmět plnění a platební podmínky musí být
v návrhu smlouvy uvedeny v souladu s touto výzvou.
Smlouva se bude řídit českým právem, zejména zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní
zákoník, v platném znění a případné spory budou řešit české soudy. Rozhodčí řízení je
vyloučeno.
16) Další požadavky a podmínky zadavatele:
16.1 Uchazeč je povinen ve své nabídce specifikovat části veřejné zakázky, které má
v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům a je povinen uvést identifikační údaje
všech těchto subdodavatelů.
16.2 Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si informace poskytnuté uchazečem u třetích osob
a uchazeč je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost.
16.3 Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu se žádným uchazečem.
16.4 Uchazeč nemá právo na úhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení této
veřejné zakázky. Originál nabídky ani její jednotlivé části se uchazečům nevracejí.
16.5 Zadavatel si vyhrazuje právo předmět veřejné zakázky zrušit, změnit nebo doplnit
podmínky této výzvy a současně si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené
nabídky, a to vše bez udání důvodů. Tuto skutečnost oznámí písemně všem uchazečům,
kteří nabídku podali.
16.6 Jeden dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Dodavatel rovněž nesmí
participovat ve výběrovém řízení vícekrát než jednou, např. při společné nabídce více
dodavatelů předkládajících jinou nabídku či jako subdodavatel jiného dodavatele.
Jeden subdodavatel však může být subdodavatelem více dodavatelů.
17)

Zadavatel je oprávněn před uzavřením smlouvy zrušit zadávací řízení za předpokladu, že:
a) nastanou skutečnosti, za kterých nelze požadovat, aby v řízení pokračoval, např. zadavateli nebudou
přiznány prostředky z výše vymezeného projektu NAKI č. projektu: DF11P01OVV021, na výdaje spojené
se zakázkou.
b) vybraný dodavatel, popř. dodavatel druhý v pořadí, odmítl uzavřít smlouvu nebo neposkytl zadavateli k
jejímu uzavření dostatečnou součinnost.
c) zadavatel obdrží nabídku jen od jediného dodavatele.
V Zdibech dne: 3. listopadu 2011

Seznam příloh: 1) Zadávací dokumentace

…………………………
Ing. Karel Raděj, CSc. - ředitel

