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Preambule
Tato „Zadávací dokumentace“ je vypracována jako podklad pro podání nabídek účastníků
zadávacího řízení v rámci otevřeného řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek (dále jen zákon). Práva, povinnosti či podmínky v této dokumentaci
neuvedené se řídí tímto zákonem.
Účastník zadávacího řízení je povinen předložit veškeré dokumenty požadované v této
textové části zadávací dokumentace. Účastník zadávacího řízení je dále povinen plně
respektovat zadávací podmínky a není oprávněn v nich provádět žádné změny. Nabídky,
které nebudou splňovat požadavky stanovené v zadávací dokumentaci, budou ze
zadávacího řízení vyloučeny.
Pokud zadávací dokumentace obsahuje požadavky na určité obchodní názvy nebo odkazy
na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení nebo jsou pro jeho organizační složku
příznačné, např. patenty a vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky
nebo označení původu, účastník zadávacího řízení to při zpracování nabídky bude chápat
jako vymezení kvalitativního standardu. V tomto případě je účastník zadávacího řízení
oprávněn v nabídce uvést i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které splňuje
minimálně požadované standardy a odpovídá uvedeným parametrům.
Vítězný účastník zadávacího řízení je povinen před uzavřením smlouvy předložit zadavateli
na základě jeho žádosti doklady k výrobkům a materiálům včetně jejich technických
parametrů a vlastností (zejména se bude jednat o technické listy, obsahující popis výrobků a
materiálů – konkretizace bude uvedena v rámci žádosti zadavatele). V nich účastník
zadávacího řízení uvede výrobce, typové označení, případně výrobní název. Tyto informace
budou sloužit zadavateli pro kontrolu dodržení požadovaných technických parametrů
nabídky a následné realizace veřejné zakázky. Všechny uvedené dokumenty budou
předloženy v prosté kopii.
Zadavatel umožňuje neomezený přístup k zadávací dokumentaci a veškerým dalším
informacím k veřejné zakázce na svém profilu zadavatele https://www.vhodneuverejneni.cz/profil/vojensky-vyzkumny-ustav-s-p.
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1.

Informace o zadavateli

1.1
Základní údaje
název:
sídlo:
IČ:
DIČ:

Vojenský výzkumný ústav, s. p.
Veslařská 230, 637 00 Brno
29372259
CZ 29372259

1.2
Oprávněné osoby zadavatele
Osobou oprávněnou k činění právních úkonů souvisejících s touto veřejnou zakázkou je:
RNDr. Bohuslav ŠAFÁŘ, CSc., ředitel.
1.3
Kontaktní osoba
Kontaktní osobou této veřejné zakázky je Ing. Josef HRNČIŘÍK, tel. +420 543562124, e-mail:
hrncirik@vvubrno.cz a Mgr. Petr Mikš, tel. +420 543 562 119, e-mail: miks@vvubrno.cz
Osoba pověřená činnostmi zadavatele:
WebSport & Consulting service s. r. o.
Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 70398.
IČ:
292 778 25
DIČ:
CZ 292 778 25
Se sídlem/korespondenční adresa:
Dr. Svěráka 13, 680 01 Boskovice
Jednající:
Mgr. Martin Budiš
Telefon:
+420 775 337 535
E-mail:
info@wscs.cz

2.

Předmět plnění veřejné zakázky

2.1

Klasifikace předmětu veřejné zakázky

2.2

Dodávka

CPV

Měrná jednotka

Rozsah

CNC stroje

42621100-6

Soubor

1

Popis předmětu plnění veřejné zakázky

Předmětem zakázky je dodávka nového a nepoužitého CNC frézovacího stroje pro obrábění
hliníku, slitin hliníku, případně i jiných materiálů spolu s přepravou, instalací a zaškolením 3
pracovníků.
Podrobněji je předmět zakázky specifikován v příloze č. 4 této zadávací dokumentace.
Dodávkou zařízení se rozumí pro účely veřejné zakázky dodávka všech požadovaných
prvků, jejich doprava na místo určení, osazení nebo montáž, jejich zapojení včetně všech
případných montážních prací nezbytných pro řádné dokončení dodávky a dále provedení
všech činností souvisejících s dodávkou, zejména:
•

zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných
právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání dodávky,
kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů;

•

demonstrace dosažení garantovaných provozních parametrů podle předpisu výrobce
před předáním předmětu plnění;

•

předání protokolů o verifikaci a/nebo kalibraci technických parametrů předmětu;

•

předání technické dokumentace, záručních listů a návodu k obsluze;
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•

instalace a zaškolení obsluhy v rozsahu minimálně 8 hodin (3 osoby);

•

náležité seznámení s údržbou předmětu plnění;

•

prověření bezchybné funkčnosti zařízení, doprava do sídla kupujícího, přepravné při
vrácení prázdných obalů, platby spojené s dovozem předmětu, cla, daně, dovozní a
vývozní přirážky, licenční a veškeré další poplatky spojené s dodávkou předmětu,
technickou dokumentaci, prohlášení o shodě, uživatelskou příručku v češtině, záruční
servis;

•

dodávka hardware a software, přičemž software musí být kompatibilní s dodaným
hardware.

Zařízení musí být po celou dobu dopravy z místa dodavatele do místa instalace u zadavatele
pojištěno.
2.3

Další požadavky zadavatele

•

Záruční doba minimálně 12 měsíců na stroj jako celek. Na jednotlivé komponenty bude
poskytnuta záruka minimálně ve stejném rozsahu a délce v jakém poskytuje záruku
výrobce komponent. Po tuto dobu bude veškerý záruční servis a s ním souvisejí služby
poskytovány bezplatně.

•

servisní zásah v záruční době do 15.00 hod. pracovního dne následujícího po dni
nahlášení závady (reklamace)

•

servisní zásah v pozáruční době do 48 hod. od nahlášení závady (reklamace).

•

Oprava nevyžadující náhradní díl do 7 pracovních dní.

•

Závady bude hlásit definovaná skupina oprávněných pracovníků. Definice skupiny bude
uvedena jako příloha kupní smlouvy a může být podle potřeb v době trvání smlouvy
kdykoliv aktualizována.

•

Dodavatel pro účely hlášení závad poskytne jedno telefonní číslo a jednu e-mailovou
adresu. Všechny tyto komunikační prostředky budou dosažitelné nonstop v pracovní
době v pracovní dny.

•

Poskytování služeb help-desku po dobu trvání záruky.

•

Požadované zboží musí být nové, nepoužité. Technická specifikace je uvedena v příloze
č. 4 této zadávací dokumentace.

•

Účastník zadávacího řízení musí zadavateli poskytovat neomezený informační servis a
technickou podporu.

•

Účastník zadávacího řízení ve své nabídce musí doložit, že má po dobu trvání záruky
zajištěno poskytování servisních služeb autorizovaným servisem.

•

Účastník zadávacího řízení poskytne dokumentaci k systému v češtině nebo angličtině.

2.4

Závaznost požadavků zadavatele
Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této zadávací dokumentace
a v přílohách zadávací dokumentace vymezují závazné požadavky zadavatele na
plnění veřejné zakázky. Tyto požadavky je účastník zadávacího řízení povinen plně a
bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky a ve své nabídce je akceptovat.
Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci či
změny obchodních podmínek budou považovány za nesplnění zadávacích podmínek
s následkem vyloučení účastníka zadávacího řízení z další účasti na zadávacím
řízení.
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Měl-li by se v rámci zadávacích podmínek vyskytnout nesoulad mezi uvedenými
údaji, je účastník zadávacího řízení oprávněn na tento nesoulad zadavatele
upozornit.
2.5

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám
Žádosti o dodatečné informace doručí účastník zadávacího řízení písemně na adresu
osoby pověřené výkonem zadavatelských činností - Mgr. Martin Budiš, info@wscs.cz,
Dr. Svěráka 13, 680 01 Boskovice, který zajistí odpovědi na případné dotazy
účastníků zadávacího řízení na profilu zadavatele https://www.vhodneuverejneni.cz/profil/vojensky-vyzkumny-ustav-s-p

2.6

Zadávací lhůta činí 120 dnů a začíná běžet v souladu s § 40 zákona okamžikem
skončení lhůty pro podání nabídek.

2.7

Účastníci zadávacího řízení berou na vědomí, že podle § 2 písm. e) zákona
č. 320/2011 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, bude vybraný
dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Tato
povinnost se týká rovněž těch částí nabídek, smlouvy a souvisejících dokumentů,
které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní
tajemství, utajované skutečnosti), za předpokladu, že budou splněny požadavky
kladené právními předpisy (např. § 11 písm. c) a d), § 12 odst. 2 písm. f) zákona
č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, v platném znění). Účastníci zadávacího řízení berou
na vědomí, že odbornou povinností bude vybraný účastník zadávacího řízení
povinen smluvně zavázat také své poddodavatele.

3.

Doba a místo plnění veřejné zakázky

3.1

Doba plnění veřejné zakázky
Zadavatel požaduje zahájení plnění veřejné zakázky ke dni podpisu smlouvy
s termínem ukončení plnění nejpozději do 90 dnů od podpisu kupní smlouvy. (Ve
výše uvedeném termínu musí být provedeno uvedení zařízení do provozu a musí
proběhnout zaškolení 3 pracovníků).
Veškeré činnosti spojené s realizací veřejné zakázky musí být provedeny ve výše
uvedeném termínu. Termínem dokončení (splnění) veřejné zakázky se rozumí den,
ve kterém dojde k oboustrannému podpisu protokolu o převzetí dodávky. Splněním
veřejné zakázky se tedy rozumí úplné dokončení předmětu veřejné zakázky,
vyklizení místa plnění, předání dokladů o předepsaných zkouškách a revizích,
případně dalších dokladů nutných k řádnému užívání předmětu dodávky
a podepsání protokolu o odstranění všech případných vad a nedodělků, bezvadné
provedení komplexního odzkoušení a předání veškerých dokladů.

3.2

Uvedení zařízení do provozu
Po dodání zařízení a jeho instalaci v místě realizace zakázky účastník zadávacího
řízení zajistí funkční kontrolu zařízení a jeho uvedení do provozu. Současně prokáže
splnění technických parametrů uvedených v příloze č. 4 této zadávací dokumentace.

3.3.

Místem plnění předmětu veřejné zakázky je Vojenský výzkumný ústav, s. p.,
Veslařská 230, 637 00 Brno.
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4.

Kvalifikace účastníků zadávacího řízení

4.1

Prokázání splnění kvalifikace podle požadavků zadavatele stanovených v souladu se
zákonem o zadávání veřejných zakázek je předpokladem posouzení a hodnocení
nabídky účastníka zadávacího řízení v otevřeném řízení.
Účastníci zadávacího řízení prokazují splnění kvalifikace doklady a způsobem
stanoveným zákonem a doklady požadovanými zadavatelem v oznámení zadávacího
řízení a v zadávací dokumentaci.
Účastníci zadávacího řízení zapsaní v seznamu kvalifikovaných dodavatelů (§ 226 až
§ 228 zákona) mohou prokázat splnění kvalifikace výpisem ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů ne starším tří měsíců.
Účastníci zadávacího řízení mohou k prokázání splnění kvalifikačních kritérií využít
certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů, který obsahuje
náležitosti stanovené v § 233 až § 234 zákona, v rozsahu odpovídajícím předmětu
veřejné zakázky. Součástí osvědčení musí být i příslušná příloha, z níž vyplývá,
v jakém rozsahu účastník zadávacího řízení prokazuje splnění kvalifikace.
Pokud není účastník zadávacího řízení schopen prokázat splnění určité části
kvalifikace požadované zadavatelem podle ust. § 77 a § 79 zákona (tj. profesní a
technické kvalifikační předpoklady) v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace
v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím poddodavatele (to neplatí v případě
profesního kvalifikačního předpokladu podle ust. § 77 odst. 1 zákona).
Účastník zadávacího řízení je v takovém případě povinen zadavateli předložit
doklady o tom, že poddodavatel splňuje základní kvalifikační předpoklady, doklady
prokazující splnění profesního kvalifikačního předpokladu podle ust. § 77 odst. 1
zákona (výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence je-li v ní poddodavatel
zapsán) poddodavatelem, a prohlášení poddodavatele, z něhož vyplývá závazek
poddodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky účastníkem
zadávacího řízení či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude účastník zadávacího
řízení oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v
jakém poddodavatel prokázal splnění kvalifikace podle ust. § 77 a § 79 zákona.

4.2

Základní kvalifikační předpoklady

Základní kvalifikační předpoklady
splňuje účastník zadávacího řízení:

Způsob prokázání splnění:

a)
nebyl v zemi svého sídla v posledních 5
letech před zahájením zadávacího řízení
pravomocně odsouzen pro trestný čin
uvedený v příloze č. 3 k zákonu č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, nebo
obdobný trestný čin podle právního řádu
země sídla účastníka zadávacího řízení; k
zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

Výpis z evidence Rejstříku trestů nebo jiný
odpovídající doklad ne starší než 90 dnů;
výpis z evidence Rejstříku trestů účastník
zadávacího řízení doloží, jde-li o právnickou
osobu, jak ve vztahu k samotné právnické osobě,
tak ve vztahu ke všem statutárním orgánům
(např. s.r.o.) nebo všem členům statutárního
orgánu (např. a.s.); je-li statutárním orgánem
účastníka zadávacího řízení či členem statutárního
orgánu účastníka zadávacího řízení právnická
osoba, výpis z evidence Rejstříku trestů doloží ve
vztahu ke statutárnímu orgánu ke každému členu
statutárního orgánu této právnické osoby a k osobě
zastupující tuto právnickou osobu v statutárním
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orgánu účastníka. Podává-li nabídku zahraniční
právnická osoba prostřednictvím organizační
složky, doloží účastník zadávacího řízení výpisy z
evidence Rejstříku trestů ve vztahu k vedoucímu
organizační složky, jakož i ve vztahu ke
statutárnímu orgánu nebo všem členům
statutárního orgánu zahraniční osoby.
Potvrzení příslušného finančního úřadu.

b)
nemá v České republice nebo v zemi svého Čestné prohlášení účastníka zadávacího řízení, z
něhož jednoznačně vyplývá splnění tohoto
sídla v evidenci daní zachycen splatný
kvalifikačního
předpokladu ve vztahu ke spotřební
daňový nedoplatek,
dani.
c)
Čestné prohlášení účastníka zadávacího řízení, z
nemá v České republice nebo v zemi svého
něhož jednoznačně vyplývá splnění tohoto
sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo
kvalifikačního předpokladu.
na penále na veřejné zdravotní pojištění,
d)
nemá v České republice nebo v zemi svého
Potvrzení od příslušného okresního pracoviště
sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo
České správy sociálního zabezpečení.
na penále na sociální zabezpečení a
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
e)
není v likvidaci dle § 187 občanského
zákoníku, proti němuž nebylo vydáno
rozhodnutí o úpadku dle § 136 zákona č.
182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho
řešení (insolvenční zákon), ve znění
pozdějších předpisů, vůči němuž nebyla
nařízena nucená správa podle jiného
Výpis z obchodního rejstříku, nebo předložení
právního předpisu například dle zákona č.
písemného čestného prohlášení v případě, že
21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších
účastník zadávacího řízení není v obchodním
předpisů, zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních
rejstříku zapsán.
a úvěrních družstvech a některých opatřeních
s tím souvisejících a o doplnění zákona České
národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z
příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně
některých souvisejících zákonů, nebo v
obdobné situaci podle právního řádu země
sídla účastníka zadávacího řízení
4.3

Profesní kvalifikační předpoklady
Zadavatel požaduje ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek, aby účastník
zadávacího řízení prokázal splnění profesních kvalifikačních předpokladů. Splnění
profesních kvalifikačních předpokladů prokáže účastník zadávacího řízení, který
předloží listiny požadované v § 77 zákona o zadávání veřejných zakázek:
1. dle odst. 1) zákona o zadávání veřejných zakázek – výpis z obchodního
rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní
zapsán, ne starší jak 90 kalendářních dnů;
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2. dle odst. 2 písm. a) zákona o zadávání veřejných zakázek – doklad o oprávnění
k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím
předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské
oprávnění či licenci pro oblast pro předmět činnosti „Zprostředkování obchodu
a služeb“ nebo „Velkoobchod a maloobchod“.
4.4

Technické kvalifikační předpoklady
K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů účastníka zadávacího
řízení pro plnění této veřejné zakázky na dodávky zadavatel požaduje předložení
následujících dokladů:
Splnění technických kvalifikačních předpokladů podle § 79 odst. 2 písm. b) zákona
prokáže účastník zadávacího řízení předložením seznamu významných dodávek
realizovaných účastníkem zadávacího řízení v posledních třech letech. Z textu
seznamu bude patrný název akce, doba plnění, finanční objem prací, kontaktní osoba,
u které lze uvedené skutečnosti ověřit. Seznam bude podepsán osobou oprávněnou
jednat za objednatele. Za osobu oprávněnou jednat za objednatele se považuje osoba
statutárního orgánu u právnické osoby, popř. jeho zmocněného zástupce, za osobu
oprávněnou jednat za fyzickou osobu se považuje tato fyzická osoba, popř. její
zmocněný zástupce. V případě zmocnění musí být součástí nabídky plná moc
v prosté kopii.
Z předloženého seznamu musí vyplývat, že účastník zadávacího řízení v posledních
třech letech realizoval minimálně 2 dodávky, jejímž předmětem byla dodávka CNC
frézovacího stroje o objemu min. 2.000.000,- Kč bez DPH za jeden stroj.
Doklad o prokázání technické způsobilosti dodávaného zařízení formou Prohlášení o
shodě nebo osvědčení vystaveného příslušným orgánem pro kontrolu jakosti nebo
uznávanými institucemi potvrzujícími doklady prokazující způsobilost tohoto
zařízení pro použití na trhu v ČR.

4.5

Forma splnění kvalifikace

4.5.1

Není-li v zadávacích podmínkách stanoveno jinak, předkládá účastník zadávacího
řízení doklady prokazující kvalifikaci v prosté kopii. Zadavatel neumožňuje
prokázání kvalifikace formou čestného prohlášení. Zadavatel má právo před
uzavřením smlouvy požadovat doložení originálů nebo ověřených kopií dokladů
prokazujících splnění kvalifikace, a účastník zadávacího řízení, se kterým má být
uzavřená smlouva podle § 122 odst. 3 písm. a) zákona, je povinen tyto doklady
předložit.

4.5.2

Tam, kde účastník zadávacího řízení dokládá čestné prohlášení, bude čestné
prohlášení podepsáno statutárním orgánem nebo osobou k tomu výslovně
zmocněnou statutárním orgánem. Pro tyto účely zadavatel stanoví, že podpis takové
osoby nemusí být úředně ověřen. V případě podpisu zmocněnou osobou musí být
prostá kopie zmocnění součástí dokladů, kterými je splnění kvalifikace prokazováno.

4.5.3

Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis
z obchodního rejstříku nesmějí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky.

4.5.4

Nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, zahraniční osoba prokazuje
splnění základních kvalifikačních kritérií doklady podle právního řádu platného
v zemi jejího sídla, případně bydliště nebo výpisem ze seznamu kvalifikovaných
účastníků zadávacího řízení. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá
zahraniční účastník zadávacího řízení v původním jazyce s připojením jejich úředně
ověřeného překladu do českého jazyka. Povinnost připojit k dokladům úředně
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ověřený předklad se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.
4.5.5

Ostatní záležitosti týkající se kvalifikace jsou upraveny v § 73 a násl. zákona.

4.6

Důsledek nesplnění kvalifikace
Neprokáže-li účastník zadávacího řízení splnění kvalifikace v plném rozsahu, bude
vyloučen z výběrového řízení. Zadavatel bezodkladně písemně oznámí účastníkovi
zadávacího řízení své rozhodnutí o jeho vyloučení z účasti v zadávacím řízení
s uvedením důvodu.

5.

Způsob zpracování nabídkové ceny

5.1

Požadavky na zpracování ceny
Účastníci zadávacího řízení stanoví nabídkovou cenu za provedení veřejné zakázky
v souladu s podmínkami uveřejněnými v oznámení veřejné zakázky a zadávací
dokumentací, a to absolutní částkou v českých korunách v členění cena bez DPH,
DPH a cena včetně DPH.
Nabídková cena bude stanovena v Kč.
Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná.
Nabídková cena bude stanovena pro celý rozsah předmětu plnění veřejné zakázky
při dodržení doby plnění podle požadavků zadavatele. Účastník zadávacího řízení
odpovídá za to, že jeho nabídka, a tedy nabídková cena zahrnuje všechny náklady
související s dodávkou a uvedením zařízení do provozu tak, jak je zakázka vymezena
v oznámení zadávacího řízení a v zadávací dokumentaci.
Nabídková cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kursu
české koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs
a stabilitu měny.
Veškeré platby budou provedeny v českých korunách na základě daňových dokladů
vystavených dle obecně platných právních předpisů platných v době uskutečnění
zdanitelného plnění. Daňové doklady podléhají kontrole zadavatele. Při zjištění
chyby bude daňový doklad vrácen zhotoviteli k opravě a bude běžet nová lhůta
splatnosti.

6.

Platební podmínky

6.1

Platební podmínky
Úhrada bude provedena v české měně po splnění veřejné zakázky na základě
příslušného účetního dokladu vystaveného vybraným účastníkem zadávacího řízení;
splatnost dokladu bude nejméně 30 dnů. Účastník zadávacího řízení může účetní
doklad vystavit až po řádném předání zařízení do provozu. Doklad o řádném
předání zařízení bude přílohou účetního dokladu.
Platba bude realizována na základě faktury, která musí obsahovat náležitosti
daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů. V případě, že účetní doklad nebude mít odpovídající náležitosti,
je zadavatel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění, aniž se tak
dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného
zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu.
„CNC frézovací stroj pro obrábění hliníku, slitin hliníku, případně i jiné materiály“

Str. 9 /17

6.2

Podmínky, za kterých je možné nabídkovou cenu překročit
Změna (překročení) nabídkové ceny je možné pouze v případě, že v průběhu
realizace veřejné zakázky dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude
celková nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku
zdanitelného plnění.

6.3

Dodatečné dodávky nebo služby
V případě, že se při plnění veřejné zakázky vyskytnou dodatečné požadavky
zadavatele na další dodávky nebo služby nezahrnuté v podkladech pro zpracování
nabídky, které bude nezbytné dodat pro řádné splnění účelu dodávky, bude jejich
zadání řešeno v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.

7.

Obchodní podmínky

7.1

Obchodní podmínky
Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá obchodní podmínky, viz
Příloha č. 3. Obchodní podmínky vymezují budoucí rámec smluvního vztahu.
Účastník zadávacího řízení je povinen respektovat obchodní podmínky, jež jsou
součástí zadávací dokumentace, a žádná část návrhu smlouvy nesmí obsahovat
ustanovení, které by bylo v rozporu s obchodními podmínkami a které by
znevýhodňovalo zadavatele.

7.2

Dodávka díla bude realizována při splnění všeobecných dodacích podmínek ve
smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

7.3

Účastník zadávacího řízení je povinen předem se seznámit se všemi okolnostmi a
podmínkami, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu nabídky.

7.4

Účastník zadávacího řízení je povinen podat jediný návrh smlouvy pokrývající celý
předmět plnění veřejné zakázky.

7.5

Návrh smlouvy nesmí vyloučit či žádným způsobem omezovat oprávnění
zadavatele, uvedená v této zadávací dokumentaci; v opačném případě nabídka
nesplňuje zadávací podmínky a bude vyřazena

7.6

Účastník zadávacího řízení doplní do návrhu kupní smlouvy identifikační a
kontaktní údaje v požadovaném rozsahu a další údaje stanovené zadavatelem (údaje
v textu vyznačené údajem „*****“). Pokud nabídku podává více osob společně
(sdružení), příslušným způsobem tuto skutečnost zohlední v úvodu (identifikace
smluvních stran) a v závěru (podpisy smluvních stran) návrhu smlouvy.

7.7

Zadavatel umožňuje, aby zakázka byla realizována formou poddodávky. V případě,
že část zakázky bude plněna formou poddodávky (prostřednictvím třetí osoby),
požaduje zadavatel uvést v nabídce účastníka zadávacího řízení (v příloze návrhu
smlouvy), které osoby budou poddodávku provádět (u poddodavatele je účastník
zadávacího řízení povinen uvést jeho identifikační údaje dle § 28 odst. 1 písm. g)
zákona). Tím není dotčena výlučná odpovědnost účastníka zadávacího řízení za
poskytování řádného plnění. Úprava či doplnění seznamu poddodavatelů v průběhu
plnění veřejné zakázky jsou možné pouze na základě písemné dohody smluvních
stran.

7.8

Návrh smlouvy musí být ze strany účastníka zadávacího řízení podepsán statutárním
orgánem účastníka zadávacího řízení nebo jinou osobou k tomu oprávněnou, přičemž
toto oprávnění musí vyplývat z nabídky. Pokud návrh smlouvy nebude řádně
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Str. 10 /17

podepsán, bude nabídka považována za neúplnou.
7.9

Účastník zadávacího řízení předloží vlastní návrh smlouvy o záručním a pozáručním
servisu, který však musí obsahovat požadavky zadavatele stanovené v článku „Další
požadavky zadavatele“.

8.

Způsob hodnocení nabídek

Hodnocení nabídek bude prováděno dle § 114 odst. 1 zákona podle hodnotícího kritéria,
kterým je ekonomická výhodnost nabídek.
V rámci ekonomické výhodnosti bude hodnocena nejnižší nabídková cena bez DPH.
Do hodnocení budou zařazeny pouze nabídky, které splňují jednak požadované technické
specifikace dodávky a jsou podány v souladu se zákonem a se zadávací dokumentací.
Hodnocení nabídek bude provedeno dle § 78 odst. 1 písm. a) a § 79 zákona podle základního
hodnotícího kritéria ekonomická výhodnost nabídky, a to bodovací metodou.
Nabídky budou hodnoceny podle následujících hodnotících kritérií:

Celková nabídková cena bez DPH
váha 40 %

Technické a funkční parametry předmětu zakázky
váha 60 %
Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100.
Každé jednotlivé nabídce je dle dílčího hodnotícího kritéria přidělena bodová hodnota, která
odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího hodnotícího kritéria.
Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu
kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru
hodnoty nabídky k hodnotě nejvhodnější nabídky.
Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu
kritéria, například nabídková cena, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která
vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce.
Počty bodů v rámci jednotlivých hodnotících kritérií jsou následně násobeny příslušnou
procentní vahou daného hodnotícího kritéria.
1. kritérium: Celková nabídková cena bez DPH
Hodnotí se celková nabídková cena bez DPH za realizaci celého předmětu veřejné zakázky,
a to tak, že nejvhodnější nabídka je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Nejvhodnější
nabídka má minimální hodnotu.
Údaje k tomuto dílčímu kritériu uvede účastník zadávacího řízení do Přílohy č. 1 – Krycí list
nabídky a zároveň Přílohy č. 3 Návrh kupní smlouvy.
2. kritérium: Technické a funkční parametry předmětu zakázky
Budou hodnoceny technické parametry předmětu zakázky, které jsou definovány v Příloze
č. 4 – Technické a funkční parametry dodávaného zařízení „CNC frézovací stroj pro obrábění
hliníku, slitin hliníku, případně i jiné materiály“. Uvedené technické požadavky, které
zadavatel stanovil v příloze č. 4, musí být ze strany účastníka zadávacího řízení splněny.
Nabídky účastníků zadávacího řízení budou hodnoceny podle skutečně nabídnutých
parametrů, které účastník zadávacího řízení uvede do své nabídky.
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Při posuzování technických parametrů bude komise hodnotit následující parametry:
Číslo
j

váha parametru
Vj

Parametr

1

Rozsah pojezdů v ose x minimálně - 900 mm

10

2

Rozsah pojezdů v ose y minimálně – 600 mm

10

3

Rozsah pojezdů v ose z minimálně – 250 mm

10

4

Světlá výška obrábění v ose Z min 200 mm při splnění
podmínky, že stroj musí umožnit obrobení a upnutí
součástí krabicového typu o min. rozměrech 460 x 250
x 80 mm ze všech stran

20

5

Rychloposuv – min. 18 m/min

5

6

Výkon vřetene – min. 3 kW

5

7

Otáčky vřetene - max. 40 000 ot./min

5

8

Systém minimálního mazání a chlazení pro obrábění
hliníku

5

9

Vakuové upínání obrobků

5

10

Automatická výměna nástrojů

10

11

4. CNC osa – otočný stůl

15

Instalační rozměry
a. šířka x hloubka - max. 2400 x 2400 mm
b. výška
- max. 2500 mm
c. hmotnost
- do 2000 kg

5
5
5

Základní nástrojové vybavení

10

12

13

celkem bodů

13

V
j 1

j

:

125

Pro každou jednotlivou nabídku i-tého účastníka zadávacího řízení se počty bodů za každý
z parametrů určí následovně:
Bodové hodnocení pro parametry číslo 1 až 6 v tabulce bude následující: účastník zadávacího
řízení, který nesplňuje kriterium, nedostane bod. Z ostatních k-nabídek se zjistí max. hodnota
příslušného parametru max N i i 1k . Účastník zadávacího řízení, který splňuje kriterium,
Ni
dostane takto vypočtený počet bodů Bi  j  pro j-tý parametr: Bi  j   V j .
, kde
max N i  i 1k
V j je váha j-tého parametru podle tabulky.
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Bodové hodnocení pro parametr číslo 7 v tabulce bude následující: účastník zadávacího
řízení, který překračuje kriterium, dostane plný počet bodů V j podle tabulky. Pro ostatní
účastníky zadávacího řízení bude počet bodů Bi  j  vypočten takto:

Bi  j   V j .

Ni
, kde K j je hodnota j-tého parametru – kriteria z tabulky, kterému odpovídá
Kj

počet bodů V j .
Bodové hodnocení pro parametr číslo 8 v tabulce stanoví zadavatel podle nabídnutého
systému minimálního mazání a chlazení pro obrábění hliníku. Zadavatel bude posuzovat
účastníkem zadávacího řízení navržený materiál, který bude použit pro mazání a chlazení
stroje pro obrábění hliníku. Bude porovnávána výhodnost použitého materiálu, kdy nejvyšší
počet bodů obdrží pro zadavatele nejvýhodnější navržené řešení.
Bodové hodnocení pro parametr číslo 9 v tabulce bude buď 5 bodů (nabídka účastníka
zadávacího řízení obsahuje vakuové upínání obrobků) nebo 0 bodů v opačném případě.
Bodové hodnocení pro parametr číslo 10 v tabulce bude buď 0 bodů (nabídka účastníka
zadávacího řízení neobsahuje automatickou výměnu nástrojů) nebo analogicky podle počtu
pozic automatické výměny nástrojů postupem popsaným u parametru číslo 1 v tabulce.
Bodové hodnocení pro parametr číslo 11 v tabulce bude buď 15 bodů (nabídka účastníka
zadávacího řízení obsahuje 4. CNC osu – otočný stůl) nebo 0 bodů v opačném případě.
Bodové hodnocení pro parametry číslo 12 v tabulce bude následující: účastník zadávacího
řízení, který překračuje uvedené kriterium, nedostane bod. Z ostatních k-nabídek se zjistí min.
hodnota parametru min N i i 1k . Účastník zadávacího řízení, který splňuje kriterium, dostane
min N i i 1k
takto vypočtený počet bodů Bi  j  pro j-tý parametr: Bi  j   V j .
, kde V j je váha
Ni
j-tého parametru podle tabulky, tj. parametry 12.a, 12.b, 12.c. U parametru 12.a se
vyhodnocuje plocha. Bodová hodnota parametru č. 12 z tabulky se určí jako součet bodů za
parametry 12a+12b+12c.
Bodové hodnocení pro parametr číslo 13 v tabulce bude buď 0 bodů (nabídka účastníka
zadávacího řízení neobsahuje základní nástrojové vybavení) nebo v opačném případě
vypočtený počet bodů Bi  j  bude analogicky podle počtu druhů a kusů fréz postupem
popsaným u parametru číslo 1 v tabulce.
Za neuvedený parametr dostane účastník zadávacího řízení 0 bodů.
Bodová hodnota nabídky i-tého účastníka zadávacího řízení za dílčí kritérium č. 1, tj.
cena nabídky, bude stanovena takto: ze všech k-nabídek se zjistí min. cena nabídky
min Ci i 1k a účastník zadávacího řízení dostane takto vypočtený počet procentních bodů
min Ci i 1k
p i  K 1  : p i K 1  
.K1 , kde K1 je procentní váha pro dílčí kriterium č. 1, tj. K1 =
Ci
40 %.
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Bodová hodnota nabídky i-tého účastníka zadávacího řízení za dílčí kritérium č. 2, tj.
technické a funkční parametry předmětu zakázky, bude stanovena takto:
1. součet počtu bodů za všechny hodnocené parametry i-tého účastníka zadávacího řízení
13

Bi   Bi  j 
j 1

2. počet procentních bodů pi K 2  : pi K 2  

Bi

.K 2 

13

V
j 1

Bi
.60 % ,
125

j

kde K 2 je váha pro dílčí kriterium č. 2, tj. K 2 = 60 %.

Celkové hodnocení nabídky i-tého účastníka zadávacího řízení:
p i  p i K 1   p i K 2 

9.

Nabídka

9.6

Nabídky se podávají v uzavřené obálce opatřené na uzavřeních razítkem či podpisem
účastníka zadávacího řízení, je-li fyzickou osobou, či statutárního orgánu účastníka
zadávacího řízení, je-li právnickou osobou, označené názvem veřejné zakázky
s uvedením výzvy „Neotvírat“, na které musí být uvedena adresa, na niž je možné
dle § 110 odst. 1 zákona vyrozumět účastníka zadávacího řízení o tom, že jeho
nabídka byla podána po uplynutí lhůty. Účastník zadávacího řízení může podat
pouze jednu nabídku. Záležitosti týkající se podání nabídek upravuje § 107 zákona.

9.7

V nabídce musejí být na krycím listu uvedeny identifikační údaje účastníka
zadávacího řízení v rozsahu uvedeném v § 28 odst. 1 písm. g) zákona. Nabídka musí
být zpracována ve všech částech v českém jazyce (výjimku tvoří odborné názvy a
údaje) a podepsána oprávněnou osobou.

9.8

Nabídky lze zasílat doporučeně na adresu zadavatele Vojenský výzkumný ústav,
s. p., Veslařská 230, 637 00 Brno tak, aby byla do konce stanovené lhůty pro podání
nabídek doručena zadavateli. Nabídky budou také přijímány v prostorách zadavatele
v pracovních dnech v čase od 08:00 hodin do 14:00 hodin. Nejpozději však do
13.01.2017 do 10:00 hodin. Tímto datem a hodinou končí lhůta pro podání a přijetí
nabídky k hodnocení. Při převzetí bude nabídka zapsána do seznamu doručených
nabídek a opatřena pořadovým číslem, datem a časovým údajem převzetí.

9.9

Účastník zadávacího řízení v nabídce výslovně uvede kontaktní adresu pro písemný
styk mezi účastníkem zadávacího řízení a zadavatelem.

9.10

Účastník zadávacího řízení předloží nabídku též v elektronické podobě na CD; tato
povinnost se netýká dokladů prokazujících splnění kvalifikace účastníka zadávacího
řízení. Každý účastník zadávacího řízení je povinen předložit návrh smlouvy
v elektronické editovatelné podobě.

9.6

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky – obsah nabídky
Záležitosti týkající se obsahu nabídek upravuje § 107 zákona.
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Z důvodu přehlednosti doporučuje zadavatel, aby nabídka byla členěna do
samostatných částí, řazených v nabídce za sebou (jedno zda každá v samostatné sloze
nebo všechny společně v jedné sloze) a označených shodně s následujícími pokyny:
ČÁST 1 – PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE
1.
vyplněný formulář „KRYCÍ LIST NABÍDKY“ opatřený podpisem osoby
oprávněné jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení
2.
doklady, jimiž účastník zadávacího řízení prokazuje splnění kvalifikace
2.1.
doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů
2.2.
doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů
2.3.
doklady prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladů
ČÁST 2 – NÁVRH SMLOUVY
1.
Návrh kupní smlouvy upravující všechny nároky zadavatele na plnění této
veřejné zakázky dle této zadávací dokumentace včetně záručních a servisních
podmínek. Návrh kupní smlouvy (vlastní nabídka) vypracovaný ve smyslu
Občanského zákoníku, bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem
účastníka zadávacího řízení a podepsán v souladu se způsobem podepisování
uvedeným ve výpisu z Obchodního rejstříku, popřípadě zmocněncem
účastníka zadávacího řízení, jehož plná moc musí být součástí nabídky.
2.
Popis a technické parametry nabízeného systému.
3.
Vyplněný formulář pro prokázání osob, s jejichž pomocí hodlá účastník
zadávacího řízení veřejnou zakázku splnit (poddodavatelé).
ČÁST 3 – DALŠÍ NEDÍLNÉ SOUČÁSTI NABÍDKY
1.
Další doklady požadované nebo vyplývající ze zadávací dokumentace či
zákona.
2.
Datový nosič (CD, DVD apod.) obsahující návrh smlouvy v elektronické
podobě včetně jejích nedílných příloh.
3.
Návrh smlouvy o záručním a pozáručním servisu.
4.
Krycí list nabídky, čestná prohlášení, vyplněný formulář poddodavatelů a
návrh smlouvy budou podepsány osobou oprávněnou jednat za účastníka
zadávacího řízení. V případě, že nabídku nebude podepisovat statutární
orgán účastníka zadávacího řízení, je nutno přiložit podepsanou plnou moc
k zastupování účastníka zadávacího řízení.

10.

Otevírání obálek s nabídkami

Otevírání obálek proběhne dne 13.01.2017 v 10:15 hodin v sídle zadavatele Vojenský
výzkumný, ústav s. p., Veslařská 230, 637 00 Brno. Účastník zadávacího řízení má právo se
otevření obálek zúčastnit prostřednictvím zástupce v počtu max. 2 osob. Zástupce účastníka
zadávacího řízení se prokáže písemnou plnou mocí, nejde-li o statutární orgán nebo člena
statutárního orgánu účastníka zadávacího řízení, kterou předloží komisi jmenované
zadavatelem při prezenci účastníků zadávacího řízení. Při otevírání obálek mají právo být
přítomni kromě zadavatele a členů komise také zástupci osoby pověřené výkonem
zadavatelských činností.
Nabídky předložené po uplynutí lhůty pro podání nabídek nebudou přijaty.
S nabídkami, které byly vyřazeny, se bude nakládat v souladu se zákonem.
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11.

Práva zadavatele

11.1.

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit údaje uvedené účastníkem zadávacího řízení.

11.2.

Náklady spojené s účastí v soutěži zadavatel nehradí.

11.3.

Zadavatel (objednatel) si vyhrazuje právo v budoucím smluvním vztahu na
jednostrannou redukci předmětu veřejné zakázky, pokud se mu nepodaří zajistit
finanční prostředky v celém předpokládaném rozsahu. Pokud toto právo uplatní, je
účastník zadávacího řízení (zhotovitel) povinen na redukci (snížení rozsahu)
předmětu veřejné zakázky (smlouvy) přistoupit.

11.4.

Zhotovitel je přímo odpovědný za dodání předmětu zakázky včas, v potřebném
množství a kvalitě.

11.5.

Účastník zadávacího řízení podáním nabídky uděluje svůj výslovný souhlas se
zveřejněním smluvních podmínek v rozsahu a za podmínek vyplývajících
z příslušných právních předpisů (zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, v platném znění).

11.6.

Žádná osoba se nesmí zúčastnit této soutěže jako účastník zadávacího řízení více než
jednou.

11.7.

Zadavatel si vyhrazuje právo změnit nebo doplnit soutěžní podmínky.

11.8.

Výběrem nejvhodnější nabídky nevzniká právní vztah.

11.9.

Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit v případě, že nastane některá
z okolností uvedená v § 127 zákona.

11.10. Zadavatel prohlašuje, že poskytnuté údaje o jednotlivých účastnících zadávacího
řízení považuje za důvěrné a bude je využívat jen pro účely této obchodní soutěže.
11.11. Nabídky ani jednotlivé součásti nabídek účastníků zadávacího řízení (s výjimkou
vzorků a ukázek) nebudou vráceny.
11.12. Ze soutěže v otevřeném řízení budou vyloučeny nabídky:
• obsahově nekompletní vzhledem k podmínkám soutěže,
• nesplňující požadavky podle soutěžních podmínek,
• zjistí-li zadavatel kdykoliv v průběhu soutěže, že účastník zadávacího řízení uvedl
v předložených nabídkách nepravdivé údaje.
Vyloučené nabídky se nehodnotí.
11.13. Dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je vybraný dodavatel osobou
povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Účastník zadávacího řízení se
zavazuje:
• Poskytovat nezbytné informace týkající se dodavatelských činností kontrolním
orgánům oprávněným provádět audit a kontrolu.

12.

Připomínky a práva účastníků zadávacího řízení

12.1

Účastník zadávacího řízení je oprávněn k výhradě práva důvěrnosti údajů a
skutečností předkládaných v nabídce; tímto právem však není dotčeno právo
zadavatele a jeho poradních orgánů na hodnocení nabídek, jakož i právo na uvádění
příslušných údajů ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek. Výhradu důvěrnosti
údajů rovněž nelze uplatnit na informace a skutečnosti všeobecně známé nebo
poskytnuté účastníkovi zadávacího řízení zadavatelem, dále na poskytnutí údajů
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subjektům, jejichž oprávnění přístupu vyplývá ze zákona o zadávání veřejných
zakázek (např. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže) resp. z jiných obecně
závazných právních předpisů.
12.2

Výhrady a připomínky věcného i formálního charakteru může účastník zadávacího
řízení uvést v části nabídky, v níž je popis a specifikace účastníkem zadávacího řízení
nabízeného plnění veřejné zakázky. Uvedené výhrady a připomínky mají pro
zadavatele pouze informativní charakter a nezakládají žádný závazek či povinnost
zadavatele.

13.

Přílohy

Nedílnou součástí této zadávací dokumentace jsou přílohy:
Příloha č. 1
Krycí list nabídky
Příloha č. 2
Seznam osob, s jejichž pomocí účastník zadávacího řízení předpokládá
realizaci zakázky
Příloha č. 3
Obchodní podmínky – návrh kupní smlouvy
Příloha č. 4
Technické a funkční parametry dodávaného zařízení

V Brně dne 05.12.2016

………..........……………………………
RNDr. Bohuslav ŠAFÁŘ, CSc.
ředitel
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