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2.

ZADAVATEL

Zadavatel zadávacího řízení:
Název:
Sídlo:

Univerzita Karlova v Praze
Ovocný trh 3/5, 116 36 Praha 1

Týká se součásti:

Lékařská fakulta v Plzni

Sídlo:

Husova 3, 306 05 Plzeň

IČ:

00216208

DIČ:
Jednající:

CZ00216208
doc. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc., děkan fakulty
na základě plné moci ze dne 20. 03. 2012

(dále jen „Zadavatel“)

Zadavatel se nechává dle § 151 zákona při výkonu práv a povinností souvisejících se
zadávacím řízením zastoupit společností OTIDEA a.s., IČ 27142442, se sídlem Na Příkopě
31, 110 00 Praha 1.

Uchazeči jsou povinni veškerou korespondenci
prostřednictvím společnosti OTIDEA a.s.

a

komunikaci

uskutečňovat

Kontaktní osoba: Ing. Martin Polák
Telefon: 286 884 367-8
Email: martin.polak@otidea.cz
Žádosti o dodatečné informace je nutné doručit v písemné podobě v souladu s § 49 zákona
na adresu společnosti OTIDEA a.s.
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3.

VYMEZENÍ VZTAHŮ „SVAZKU Č. 2: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE“ K
DALŠÍM PODMÍNKÁM ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Tento „Svazek č. 2: Zadávací dokumentace“ tvoří společně se „Svazkem č. 1: Kvalifikační
dokumentace“, „Svazkem č. 3: Projektová dokumentace a výkaz výměr“ tzv. podrobné
podmínky (dále jen „Podrobné podmínky“) otevřeného zadávacího řízení o nadlimitní
veřejnou zakázku „Univerzitní medicínské centrum Lékařské fakulty v Plzni, Zhotovitel“
(dále jen „Veřejná zakázka“) dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném
znění (dále jen „Zákon“).
Tento „Svazek č. 2: Zadávací dokumentace“ Podrobných podmínek je zadávací
dokumentací ve smyslu § 44 Zákona, tj. „souborem dokumentů, údajů a požadavků a
technických podmínek Zadavatele vymezujících předmět Veřejné zakázky v podrobnostech
nezbytných pro zpracování nabídky.“
„Svazek č. 1: Kvalifikační dokumentace“ Podrobných podmínek je kvalifikační dokumentací
ve smyslu ustanovení § 17, písm. f) Zákona, tj. „dokumentací obsahující podrobné
požadavky Zadavatele na splnění prokázání kvalifikace dodavatele.“
Podrobné podmínky tvoří společně s Oznámením zadávací podmínky Veřejné zakázky ve
smyslu ustanovení § 17 písm. l) Zákona.
V případě rozporů mezi pravidly zadávacího řízení Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací
řízení“) dle podmínek uvedených ve Svazcích č. 1-3 s kogentními ustanoveními Zákona,
mají přednost podmínky uvedené v Zákoně.

4.

PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

4.1

Vymezení předmětu Veřejné zakázky

Předmětem Veřejné zakázky je zhotovení níže specifikovaných staveb v souladu se
zadávacími podmínkami. Předmět Veřejné zakázky se skládá ze tří následujících částí:
1. v rámci projektu UniMeC LF UK v Plzni - I. etapa budou realizovány následující stavby:
• objekt lékařské fakulty I. (SO 04, sedmipodlažní objekt pro pět teoretických ústavů o
celkové užitné ploše cca 4 960 m2) včetně příslušných provozních souborů s budovou
spjatých,
• infrastrukturní přípojky a venkovní stavby (tj. sadové úpravy, zpevněné plochy,
kanalizace, vodovodní přípojky, horkovodní přípojky, přípojky vysokého napětí,
osvětlení areálu, přípojky optických kabelů a oplocení areálu); tyto přípojky a venkovní
stavby budou napojeny na podmiňující infrastrukturu a venkovní stavby.
2. v rámci projektu Biomedicínské centrum Lékařské fakulty v Plzni budou realizovány
následující stavby:
 objekt experimentálních laboratoří I. (SO 01, čtyřpodlažní objekt o celkové užitné ploše
cca 2 710 m2) včetně příslušných provozních souborů s budovou spjatých,
 objekt experimentálních laboratoří II. (SO 02, třípodlažní objekt o celkové užitné ploše
cca 1 415 m2) včetně příslušných provozních souborů s budovou spjatých,
• infrastrukturní přípojky a venkovní stavby (tj. sadové úpravy, zpevněné plochy,
kanalizační přípojky, vodovodní přípojky, horkovodní přípojky, přípojky vysokého
napětí, osvětlení areálu, přípojky optických kabelů a oplocení areálu); tyto přípojky a
venkovní stavby budou napojeny na podmiňující infrastrukturu a venkovní stavby.
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3. společnou součástí obou projektů je podmiňující infrastruktura celého univerzitního
medicínského centra a venkovní stavby (tj. sadové úpravy, zpevněné plochy, nové
dopravní napojení, kanalizace, vodovod, horkovod, vedení vysokého napětí, osvětlení
areálu, optické kabely, oplocení).
Projekt UniMeC LF UK v Plzni - I. etapa je MŠMT ČR registrován pod č.
CZ.1.05/4.1.00/04.0154. Projekt Biomedicínské centrum Lékařské fakulty v Plzni je
MŠMT ČR registrován pod č. CZ.1.05/2.1.00/03.0076.
Předmětem plnění Veřejné zakázky je také propagace projektu v souladu s Nařízením Rady
(ES) č. 1083/2006 a Nařízení Evropské komise č. 1828/2006 a dle Pravidel pro publicitu
v rámci operačního programu výzkum a vývoj pro inovace (dále jen: „Pravidla pro publicitu
OP VaVpI“) - velkoplošný informační panel.
Podrobný popis předmětu veřejné zakázky je uveden ve Svazku 3 - Projektová dokumentace
a výkaz výměr, který vypracovala společnost AS Projekt spol. s r. o., IČ 41636473 a
zároveň ve Svazku č. 1 Kvalifikační dokumentace.

4.2

Kódy CPV

45 00 00 00– 7 – stavební práce
71 50 00 00 – 3 – služby ve stavebnictví
45 21 31 50 - 9 - výstavba administrativních budov
45 21 44 20 – 0 – výstavba univerzitních objektů
45 21 46 10 – 9 – výstavba laboratoří
45 21 46 20 – 2 – výstavba výzkumných a testovacích zařízení

4.3

Harmonogram plnění veřejné zakázky

Uchazeč předloží jako součást své nabídky podrobný harmonogram realizace stavebních
prací reálně zachycující předpokládaný průběh výstavby (v členění min. po stavebních
objektech a provozních souborech včetně přesného vymezení časových milníků dle čl. 3,
odst. 3.3 návrhu smlouvy o dílo) a dále zjednodušený harmonogram v členění uvedeném
v „Příloze č. 3 Svazku č. 2 Zadávací dokumentace“. Oba harmonogramy budou v souladu se
zadávacími podmínkami a s uvedením jednotlivých termínů plnění s tím, že dílo musí být
ukončeno nejpozději do 31.3.2014 a uchazeč nesmí překročit níže uvedené nejzazší termíny
pro dokončení částí díla:
- zahájení provádění díla
- dokončení základů objektu SO 01
v rozsahu dle rozpočtu stavby, oddíl 02 Základy
- dokončení základů objektu SO 02
v rozsahu dle rozpočtu stavby, oddíl 02 Základy
- dokončení základů objektu SO 04
v rozsahu dle rozpočtu stavby, oddíl 02 Základy
- dokončení povlakových krytin objektu SO 01
v rozsahu dle rozpočtu stavby, oddíl 712 Povlakové krytiny
- dokončení povlakových krytin objektu SO 02
v rozsahu dle rozpočtu stavby, oddíl 712 Povlakové krytiny
- dokončení povlakových krytin objektu SO 04
v rozsahu dle rozpočtu stavby, oddíl 712 Povlakové krytiny

09/2012
03/2013
03/2013
03/2013
09/2013
09/2013
09/2013
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- dokončení podkladních vrstev SO 14 (nové dopravní napojení)
-dokončení stavby
-předání díla

4.4

08/2013
31.3.2014
31.3.2014

Místo plnění

Místem plnění je Plzeň, městský obvod Plzeň 1, Severní Předměstí, pozemek parc. č.
11645/1, v obci 554791 Plzeň, k.ú. 721981 Plzeň, zapsaný v katastru nemovitostí vedeném
Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-město, na LV č. 10430,
a dále pozemky parc. č. 11645/3, parc. č. 12102/4, parc. č. 12102/95 o, parc. č. 12102/99 a
parc. č. 12791/1, v obci 554791 Plzeň, k.ú. 721981 Plzeň, zapsané v katastru nemovitostí
vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-město, na LV
č. 882.

5.

PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předpokládaná hodnota Veřejné zakázky činí 300 000 tis. Kč bez DPH (dále jen „PHVZ“).
Předpokládaná hodnota tří částí veřejné zakázky:
1) část stavby definovaná projektovou dokumentací pro provádění stavby dle přílohy 2 vyhl.
č. 499/2006 Sb., v platném znění, „Univerzitní medicínské centrum LF UK v Plzni I. etapa, realizační dokumentace stavby“ - 129 miliónů Kč bez DPH
2) část stavby definovaná projektovou dokumentací pro provádění stavby dle přílohy 2 vyhl.
č. 499/2006 Sb., v platném znění, „Biomedicínské centrum Lékařské fakulty Univerzity
Karlovy v Plzni, realizační dokumentace stavby“ - 146 miliónů Kč bez DPH
3) část stavby definovaná projektovou dokumentací pro provádění stavby dle přílohy 2 vyhl.
č. 499/2006 Sb., v platném znění, „Biomedicínské centrum Lékařské fakulty Univerzity
Karlovy v Plzni, I. etapa, realizační dokumentace stavby“ (podmiňující infrastruktura) 25 miliónů Kč bez DPH
Uvedené předpokládané hodnoty jsou hodnoty maximální.
V případě, že uchazeč v rámci nabídkové ceny a její struktury přesáhne byť jedinou ze shora
uvedených předpokládaných hodnot, bude zadavatelem ze zadávacího řízení vyloučen.

6.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY A SUBDODÁVKY

Obchodní podmínky a požadavky zadavatele vymezené zadávacími podmínkami jsou
součástí závazného návrhu smlouvy o dílo, která tvoří Přílohu č. 2 této zadávací
dokumentace (dále také jako ,,smlouva o dílo“). Uchazeč je povinen doplnit do návrhu
smlouvy o dílo své identifikační údaje v záhlaví smlouvy o dílo a údaje o nabídkové ceně
v článku 4. smlouvy o dílo. Uchazeč je vázán obchodními podmínkami, vymezenými
v zadávací dokumentaci a návrhu smlouvy o dílo. Jakákoliv změna ve smlouvě o dílo či
podpis smlouvy o dílo osobou k tomu neoprávněnou, je důvodem k vyřazení nabídky a
vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení.
Zadavatel si vyhrazuje, že část plnění předmětu veřejné zakázky v rozsahu HSV – hlavní
stavební výroba (pojem dle obecných stavebních standardů vydaných ÚRS PRAHA, a.s.,
jež jsou dostupné na www.urspraha.cz), čímž se rozumí hrubá stavba objektů občanské,
bytové a průmyslové výstavby, inženýrské sítě, objekty vodního hospodářství, nesmí být
plněna subdodavatelem. Za subdodávku je považována realizace dílčích zakázek
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stavebních prací jinými subjekty pro uchazeče, jehož nabídka byla vybrána jako
nejvhodnější.

HODNOTÍCÍ KRITÉRIA PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

7.

Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena. Pořadí nabídek bude stanoveno
dle výše nabídkové ceny a zároveň při hodnocení nabídek bude postupováno v souladu s §
79 odst. 2 Zákona.

JINÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

8.

Zadavatel požaduje, aby dodavatel doložil:
-

Specifikaci částí předmětu Veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat
subdodavatelům vč. Identifikačních údajů subdodavatelů dle § 44 odst. 6 Zákona.

-

Čestné prohlášení, podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či uchazečem:
o

že se uchazeč pečlivě seznámil se zadávacími podmínkami, zejména pak
s projektovou dokumentací a výkazem výměr a že si případné nejasnosti
vysvětlil se zadavatelem před podáním nabídky,

o

že jeho nabídková cena je stanovena s přihlédnutím k rozsahu plnění VZ
v požadované kvalitě,

o

že případné nedostatky v informovanosti uchazeče nebudou mít vliv na cenu
díla a termíny plnění.

9.

ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

9.1

Varianty nabídky

Zadavatel vylučuje variantní zpracování nabídky v souladu s ustanovením § 70 Zákona.

9.2

Části nabídky

Zadavatel vylučuje podání nabídky na dílčí část dle § 98 Zákona.

9.3

Zadávací lhůta

Zadávací lhůtou je lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni.
Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem
doručení oznámení Zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Zadávací lhůta se prodlužuje
uchazečům, s nimiž může Zadavatel v souladu se Zákonem uzavřít smlouvu, až do doby
uzavření smlouvy podle § 82 odst. 4 Zákona nebo do zrušení Zadávacího řízení.
Jsou-li podány námitky, zadávací lhůta neběží. Konec zadávací lhůty daný Zadavatelem se
posouvá o dobu, kdy zadávací lhůta neběží. Běh zadávací lhůty pokračuje dnem doručení
rozhodnutí Zadavatele o námitkách dodavateli. Zadávací lhůta neběží rovněž po dobu,
ve které Zadavatel nesmí uzavřít podle Zákona Smlouvu.
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Délku zadávací lhůty, v případě že nebude zadávací lhůta ukončena podle předchozích
odstavců tohoto článku, stanovil Zadavatel na 120 dní.

10.

OBSAH A FORMA NABÍDKY

10.1

Obsah nabídky

Pod pojmem nabídka se rozumí vlastní nabídka uchazeče uvedena na krycím listu nabídky
(viz Příloha č. 1 k tomuto „Svazku č. 2: Zadávací dokumentace“), součástí nabídky je také
vyplněný a podepsaný návrh smlouvy o dílo a rovněž doklady ke splnění kvalifikace
uchazeče a jiné doklady vyžadované těmito zadávacími podmínkami a ostatní údaje
vyžadované v Zadávacím řízení.
V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje uchazeče. Nabídka, veškeré ostatní údaje a
podklady budou zpracovány v českém jazyce v písemné formě. Nabídka bude podána
v jednom originále a prosté kopii. Součástí nabídky bude i její prostá kopie v elektronické
podobě (např. naskenovaná).
Nabídka bude podepsána osobou nebo osobami oprávněnými za uchazeče jednat a musí
být podepsána v souladu se způsobem jednání a podepisování uchazeče uvedeným
v Obchodním rejstříku, případně jiné evidenci, je-li v ní uchazeč zapsán, popřípadě bude
nabídka podepsána osobou zmocněnou k tomuto jednání nebo osobami oprávněnými za
uchazeče jednat v souladu se způsobem jednání uchazeče uvedeným v Obchodním
rejstříku, případně jiné evidenci, je-li v ní uchazeč zapsán. V takovém případě musí být plná
moc součástí nabídky uchazeče.
Nabídka musí obsahovat zejména:


vyplněný formulář – krycí list dle vzoru uvedeného v Příloze č. 1 „Svazku č. 2:
Zadávací dokumentace“,

 návrh smlouvy o dílo, který bude vyplněn a podepsán osobou nebo osobami
oprávněnými za uchazeče jednat a musí být podepsán v souladu se způsobem
jednání a podepisování uchazeče uvedeným v Obchodním rejstříku, případně jiné
evidenci, je-li v ní uchazeč zapsán, popřípadě bude podepsán osobou zmocněnou k
tomuto jednání nebo osobami oprávněnými za uchazeče jednat v souladu se
způsobem jednání uchazeče uvedeným v Obchodním rejstříku případně jiné evidenci,
je-li v ní uchazeč zapsán; případná plná moc musí být součástí nabídky uchazeče,
jinak bude nabídka považována za neúplnou;
 doklady, jimiž uchazeč prokazuje splnění kvalifikace dle Svazku č. 1 – Kvalifikační
dokumentace;
 oceněný výkaz výměr v dané struktuře – nabídkovou cenu;
 zjednodušený harmonogram realizace stavebních prací (bude předložen v souladu se
zadávacími podmínkami a v členění uvedeném v Příloze č. 3 této Zadávací
dokumentace a se stanovením jednotlivých termínů plnění);
 podrobný harmonogram realizace stavebních prací (bude předložen v souladu se
zadávacími podmínkami a se stanovením jednotlivých termínů plnění);
 veškeré další doklady uchazeče, jimiž uchazeč splňuje požadavky zadavatele dle
těchto zadávacích podmínek (např. doklad o poskytnutí jistoty dle čl. 11.4 ZD);
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 prohlášení o počtu listů nabídky podepsané osobami oprávněnými za uchazeče
jednat.

10.2

Nabídková cena

Úplnost nabídkové ceny
Nabídková cena v Zadávacím řízení zahrne celý Předmět plnění Veřejné zakázky tak, jak je
popsán v Zadávací dokumentaci a návrhu smlouvy o dílo.
Soupis prací s výkazy výměr
Uchazeč podá vyplněné výkazy výměr v českých korunách způsobem a v členění uvedeném
ve formuláři (vzoru) uvedeném ve „Svazek č. 3: Projektová dokumentace a výkaz výměr“.
Uchazeč ocení všechny položky uvedené ve výkaze výměr a zahrne je současně do celkové
ceny. Za každý stavební objekt Uchazeč uvede celkovou cenu bez DPH, výši DPH a
celkovou cenu včetně DPH.

10.3

Překročení nabídkové ceny

Zadavatel připouští překročení nabídkové ceny pouze z důvodu změny předpisů upravujících
výši DPH. Jakékoliv další překročení nabídkové ceny za plnění veřejné zakázky požadované
v podmínkách veřejné zakázky, zadavatel nepřipouští.

10.4

Podání nabídky

Dodavatel může podat pouze jednu nabídku.
Nabídky se podávají písemně na místo a v čase dle Oznámení. Nabídky budou podány
v listinné podobě v řádně uzavřené neprůhledné obálce označené nápisem „VEŘEJNÁ
ZAKÁZKA - „Univerzitní medicínské centrum Lékařské fakulty v Plzni, Zhotovitel“ NEOTEVÍRAT“. Obálky s nabídkou budou na zadní straně na uzavření opatřeny razítkem a
podpisem odpovědného zástupce uchazeče. Na obálkách s nabídkami bude uvedena
adresa, na niž je možno zaslat oznámení dle ust. § 71 odst. 6 Zákona.

10.5

Zabezpečení nabídky

Nabídka bude zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy provázáním nabídky
uchazeče provázkem, jehož volný konec bude zapečetěn nebo přelepen s razítkem či
podpisem uchazeče tak, aby bez násilného porušení provázání nebylo možno žádný list
volně vyjmout.

10.6

Způsob označení jednotlivých listů nabídky

Pro právní jistotu Zadavatele i příslušného uchazeče požaduje Zadavatel i následné
očíslování všech listů nabídky uchazeče pořadovými čísly vzestupnou, nepřerušenou
číselnou řadou (více viz prohlášení o počtu listů nabídky uchazeče dle článku 10.1 Zadávací
dokumentace).

10.7

Členění nabídky

Za obsahovou úplnost nabídky odpovídá uchazeč – výčet dokumentů obsažený
v následujících bodech slouží pouze pro usnadnění orientace uchazeče při kompletaci
nabídky – pokud v tomto výčtu nebude uveden dokument, jehož povinnost doložení do
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nabídky by eventuálně vyplývala ze zadávacích podmínek nebo ze Zákona, nemůže se
uchazeč zbavit odpovědnosti za obsahovou neúplnost nabídky poukazem na tento výčet
dokumentů.
Dokumentace uchazeče a nabídka musí být členěna do samostatných částí, řazených v
nabídce za sebou a označených shodně s následujícími pokyny.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Část I.: Obsah nabídky s uvedením stránkování;
Část II.: Vyplněný formulář – krycí list;
Část III.: Doklady, jimiž uchazeč prokazuje splnění kvalifikace;
Část IV.: Další doklady uchazeče;
Část V.: Smlouva o dílo (včetně části příloh: oceněného výkazu výměr, HMG);
Část VI.: Prohlášení o počtu listů nabídky.

11.

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM, PROHLÍDKA
MÍSTA BUDOUCÍHO PLNĚNÍ, JISTOTA

11.1

Poskytování dodatečných informací

Uchazeč je oprávněn požadovat písemně po Zadavateli prostřednictvím Kontaktní osoby
Zadavatele dodatečné informace k zadávacím podmínkám.
Na základě žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám v souladu s § 49
Zákona, Zadavatel prostřednictvím Kontaktní osoby Zadavatele poskytne uchazeči
dodatečné informace k zadávacím podmínkám, a to ve lhůtě stanovené v souladu s § 49
odst. 2 Zákona.
Dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, odešle Zadavatel prostřednictvím
Kontaktní osoby Zadavatele v souladu s § 49 odst. 3 Zákona. Tyto dodatečné informace
budou následně zveřejněny na webových stránkách LF UK v Plzni - www.lfp.cuni.cz.

11.2

Adresa pro vyžádání si dodatečných informací

Žádosti o dodatečné informace doručí uchazeči nebo zájemci Kontaktní osobě Zadavatele.
Forma vyžádání dodatečných informací: Žádost o dodatečné informace musí být písemná a
musí být Kontaktní osobě doručena v souladu s § 49 Zákona.

11.3

Doba a místo prohlídky místa plnění

Zadavatel umožní prohlídku místa v době určené v Oznámení všem uchazečům, kteří mají
zájem na podání nabídky.
Zadavatel nenese odpovědnost za rizika spojená s prohlídkou místa plnění. Této prohlídky
se zástupci uchazeče účastní na svou vlastní odpovědnost a na své riziko.
Pokud z prohlídky místa plnění vyplynou jakékoliv dotazy, mají odpovědi na ně poskytnuté
na místě plnění pouze informativní charakter. Závazné odpovědi získá uchazeč na dotazy
podané v rámci dotazů k obsahu zadávací dokumentace způsobem a ve lhůtách podle
čl.11.1 Zadávací dokumentace.
Prohlídka místa plnění je stanovena na 17. 4. 2012 v 10:00 hodin na adrese alej Svobody,
Plzeň 1, na autobusové zastávce K nemocnici. Při prohlídce místa plnění budou
zachovávány zásady transparentnosti, zákazu diskriminace a rovného zacházení.
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11.4

Požadavek na poskytnutí jistoty

Zadavatel dle § 67 odst. 1 Zákona požaduje, aby uchazeči k zajištění plnění svých
povinností vyplývajících z účasti v Zadávacím řízení poskytli jistotu. Výši jistoty stanovil
Zadavatel v absolutní částce ve výši 4 milionu CZK (dále jen “Jistota”). Jistotu poskytne
uchazeč formou bankovní záruky, pojištění záruky1 nebo formou složení peněžní částky na
účet Zadavatele (dále jen "peněžní jistota") č.ú. 61633-311/0100. Jako variabilní symbol
uchazeč uvede IČ společnosti.
Zadavatel požaduje, aby peněžní jistota byla na účet Zadavatele připsána nejpozději ke dni
ukončení lhůty pro podání nabídek. Nesplnění termínu je důvodem k vyloučení uchazeče
z účasti v Zadávacím řízení.

12.

OSTATNÍ PODMÍNKY

12.1

Změna podmínek stanovených v zadávacích podmínkách

Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu zadávacích podmínek, a to buď na
základě žádosti uchazečů o vyjasnění zadávacích podmínek, nebo z vlastního podnětu.
Změnu obsahu zadávací dokumentace Zadavatel oznámí všem uchazečům o Veřejnou
zakázku, kteří požádali o poskytnutí Svazků č. 1-3 nebo kterým byly Svazky č.1-3
poskytnuty. Změna bude provedena písemnou formou, a to ve lhůtě stanovené v souladu s §
49 Zákona.

12.2

Zrušení Zadávacího řízení

Zadavatel má právo zrušit Zadávací řízení kdykoliv do uzavření smlouvy na Veřejnou
zakázku v souladu se Zákonem. Zadavatel má právo zrušit Zakázku v případě, že nebude
vydáno kladné rozhodnutí MŠMT ČR o přidělení dotace a rovněž tak v případě, že zadavatel
neobdrží přislíbenou dotaci z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (dále jen
„OP VaVpI“).

12.3

Podání nabídky elektronickými prostředky

Vzhledem k neexistenci elektronických prostředků podle § 149 Zákona na straně
Zadavatele, nelze v Zadávacím řízení podávat nabídky pomocí elektronických
prostředků podle § 149 Zákona.
12.4

Lhůta a místo pro podání nabídek

Nabídky se podávají nejpozději do 25. 5. 2012 do 10:00 hodin na adresu
společnosti OTIDEA a.s., IČ 27142442, Palác Broadway, Na Příkopě 31 ( vchod
B), 110 00 Praha 1. Jiné doručení není považováno za řádné podání nabídky.
12.5

Otevírání obálek s nabídkami

Otevírání obálek proběhne dne 25. 5. 2012 ve 14:30 hodin v budově zadavatele,
Ovocný trh 3/5, 116 36 Praha 1. Otevírání obálek jsou oprávněni se zúčastnit všichni
uchazeči, kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek. Při otevírání obálek se

1

§ 47 zákona č. 37/2004 Sb. O pojistné smlouvě, ve znění pozdějších předpisů
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tito uchazeči prokáží plnou mocí vystavenou osobou oprávněnou za uchazeče
jednat.
13.

PŘÍLOHY

Nedílnou součástí tohoto „Svazku č. 2: Zadávací dokumentace“ jsou následující přílohy:
Příloha č. 1:

Formulář krycího listu nabídky (vzor)

Příloha č. 2:

Závazný návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 3:

Zjednodušený harmonogram realizace stavebních prací (formulář)

Příloha č. 4:

Plná moc ze dne 20. 3. 2012

Příloha č. 5

Čestné prohlášení dle § 53 ZVZ ( čl. 7.2.1 KD)

Příloha č. 6

Čestné prohlášení dle čl. 8 ZD

Příloha č. 7

Čestné prohlášení o splnění ekonomických a finanční kvalifikačních
předpokladů dle čl. 7.4. KD
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