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1 Identifikace zadavatele 

Identifikační údaje zadavatele 

Název: VTP AT Milovice, o.p.s. 

Právní forma: Obecně prospěšná společnost 

IČ: 29200873 

Adresa sídla: Šámalova 60a, 61500 Brno 

Právní forma: 141 – obecně prospěšná společnost 

Osoby oprávněné za zadavatele jednat: Ing. Ondřej Štefan, ředitel společnosti 

Kontaktní osoba: Ing. Kateřina Krpešová 

Telefon, fax: Tel.: 777 357 323 

E-mail: katerina.krpesova@vtpmilovice.eu 

2 Zadávací řízení 
Nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce je zadávána v jednacím řízení s uveřejněním ve smyslu § 29 a násl. 
zákona o veřejných zakázkách. 

3 Preambule 
Předmětným zadávacím řízením je zadávána veřejná zakázka na stavební práce ve smyslu § 9 zákona č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, jejímž předmětem je vedle plnění 
stavebních prací rovněž poskytnutí dodávek ve smyslu § 8 zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění. 
Tato zadávací dokumentace je soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek Zadavatele 
vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro vypracování a podání nabídek 
uchazečů (dále jen „Zadávací dokumentace“) v jednacím řízení s uveřejněním postupem podle zákona č. 137/ 
2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“). Práva, povinnosti či podmínky 
v této Zadávací dokumentaci neuvedené se řídí Zákonem a souvisejícími prováděcími právními předpisy. 
Informace a údaje uvedené v  této Zadávací dokumentaci a v přílohách Zadávací dokumentace vymezují 
závazné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Tyto požadavky je uchazeč povinen plně respektovat 
při zpracování své nabídky a ve své nabídce je akceptovat. Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v 
této Zadávací dokumentaci a v jejich přílohách bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek s 
následkem vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení.  
Textová část Zadávací dokumentace je uveřejněna v souladu s § 48 Zákona neomezeným a přímým dálkovým 
přístupem na profilu zadavatele, tj. na internetové adrese: http://profilzadavatele.vtpmilovice.eu/

4 Předmět veřejné zakázky 
Předmětem veřejné zakázky je výstavba výzkumného pracoviště Vědeckotechnického parku Milovice – 
administrativně laboratorního objektu, jehož součástí je aerodynamický tunel v rozsahu uvedeném 
v projektové dokumentaci, která je přílohou této zadávací dokumentace.   
Předmět zakázky se skládá z následujících částí: 

a) Revize dokumentace pro stavební povolení a redesign návrhu aerodynamického tunelu 
b) Zajištění změny stavebního povolení 
c) Zpracování dokumentace provedení stavby 
d) Stavba vědeckotechnického parku včetně aerodynamického tunelu, včetně zajištění veškerých 

průzkumů nezbytných pro zahájení výstavby (např. pyrotechnický průzkum, archeologický průzkum 
bude-li třeba apod.) 
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e) Dodání a instalace technologií stavby 
f) Dodání a instalace technologie aerodynamického tunelu, která je nedílnou součástí stavby. 
g) Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby 

Předmětem veřejné zakázky je rovněž poskytnutí služeb spočívajících v instalaci zařízení, jeho uvedení do 
provozu a dále: 

 doprava zboží na místo plnění, jeho příprava k provozu a kontrola před uvedením do provozu a 
uvedení do provozu, 

 zpracování a předání instrukcí a návodů k obsluze a údržbě zařízení (manuálů) v českém jazyce a 
zaškolení obsluhy, 

 předání prohlášení o shodě dodaného zboží se schválenými standardy, 
 vypracování celkového sumáře dodaných položek a sumáře dodaných položek dle skutečných počtů a 

provedení s uvedením jejich jednotkové ceny, 

 odvoz a likvidaci všech obalů a dalších materiálů použitých při plnění veřejné zakázky, v souladu 
s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů,  

 bezodkladné a bezplatné odstranění závad reklamovaných v záruční lhůtě. 
Pro účely této veřejné zakázky se rozumí: 

 Zadávací dokumentace je soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek zadavatele 
vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky. 

 Instalací zboží je doprava do místa plnění, případné sestavení, propojení a napojení zboží na zdroje, 
zejména připojení zboží k elektrickým rozvodům, zprovoznění vzduchotechniky, klimatizace (je-li 
funkce zboží podmíněna takovým připojením), 

 Uvedením technologií do provozu jeho odzkoušení a ověření správné funkce, případně jeho seřízení, 
jakož i provedení jiných úkonů a činností nutných pro to, aby technologie či zboží mohlo plnit sjednaný 
či obvyklý účel a zaškolení obsluhy Zadavatele.  

 Výstavba objektu dle projektové a zadávací dokumentace vč. terénních úprav. 
Klasifikace předmětu veřejné zakázky: 

CPV kód Název 

45000000-7 Stavební práce 

71200000-0 Architektonické a související služby 

Pokud se v zadávacích podmínkách, zejména v technických podmínkách vyskytnou požadavky nebo odkazy na 
obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, 
popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné 
známky nebo označení původu, je uchazeč oprávněn navrhnout i jiné, technicky a kvalitativně obdobné řešení, 
které musí splňovat technické a funkční požadavky Zadavatele uvedené v této Zadávací dokumentaci. 

5 Předpokládaná hodnota a místo plnění zakázky 
Předpokládaná hodnota zakázky v Kč bez DPH:  405 mil. Kč bez DPH a byla stanovena v souladu s § 14 
Zákona jako výše celkového peněžitého závazku Zadavatele za dobu účinnosti smlouvy. 
Místo plnění zakázky: parcela č. 1751/1, katastrální území Milovice nad Labem, obec Milovice. 

6 Dodatečné informace k zadávacím podmínkám 
Uchazeč je oprávněn požadovat písemně po Zadavateli dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Na 
základě žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám Zadavatel poskytne uchazeči dodatečné 
informace, a to v souladu s ustanovením § 49 Zákona. Tyto dodatečné informace, včetně přesného znění 
žádosti, poskytne Zadavatel i všem ostatním uchazečům, kteří požádali o poskytnutí Zadávací dokumentace 
nebo kterým byla Zadávací dokumentace poskytnuta.  
Zadavatel může v souladu s § 49 odst. 4 Zákona poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím 
podmínkám i bez jejich předchozí žádosti. 
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Žádost o dodatečné informace uchazeč zašle prostřednictvím emailu na emailovou adresu kontaktní osoby 
nebo poštou na kontaktní adresu. Zadavatel odpoví prostřednictvím emailu, který bude uveden u obdrženého 
dotazu. 

7 Prohlídka místa plnění 
Zadavatel umožňuje prohlídku místa plnění. Prohlídka místa plnění nebude zadavatelem organizována. 
Uchazeči mohou provést v termínu pro podání nabídek individuální prohlídku na adrese parc. č. 1751/1 v k.ú. 
Milovice nad Labem, obec Milovice. 

8 Lhůty plnění zakázky
Termín zahájení plnění stavební části: do tří dnů po podpisu smlouvy o dílo 
Dodávka, instalace, popř. montáž zboží bude provedena tak, aby bylo zboží uvedeno do provozu a předáno dle 
harmonogramu, který je nedílnou přílohou této zadávací dokumentace. 

9 Zadávací lhůta 
V souladu s ustanovením § 43 Zákona Zadavatel stanovuje lhůtu, po kterou jsou uchazeči vázáni svými 
nabídkami do 1.2.2013. 

10 Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny 
Nabídkovou cenou se rozumí cena za plnění předmětu této veřejné zakázky. Nabídková cena musí být 
v nabídce uvedena v české měně v členění na cenu bez DPH, výši DPH a cenu včetně DPH. Nabídková cena musí 
být cenou pevnou, nezávislou na změně podmínek v průběhu realizace veřejné zakázky. Nabídková cena musí 
obsahovat veškeré nutné náklady k řádné realizaci předmětu veřejné zakázky včetně nákladů souvisejících 
(poplatky, cla, vedlejší náklady apod.). 
Nabídková cena musí být stanovena i s přihlédnutím k vývoji cen v daném oboru včetně vývoje kurzu české 
měny k zahraničním měnám až do doby dokončení předmětné zakázky. 
DPH se pro účely této veřejné zakázky rozumí peněžní částka, jejíž výše odpovídá výši daně z přidané hodnoty 
vypočtené dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. DPH bude 
v nabídkách uvedena ve výši platné k datu podání nabídky. Údaje o nabídkové ceně uvede uchazeč 
v samostatném prohlášení a současně tyto údaje uvede též v návrhu smlouvy. 
Nabídková cena musí zahrnovat též dopravu zboží do místa plnění a jejich pojištění pro transport do místa 
plnění. Nabídková cena musí obsahovat veškeré další náklady, jejichž vynaložení uchazeči předpokládají při 
plnění veřejné zakázky (a to zejména náklady na stanovené v zadávací dokumentaci a technické specifikaci, tj. 
zejména náklady na dodávku přístrojů a zařízení, speciálního nářadí a diagnostických přístrojů, všechny nutné 
aktualizace potřebné pro servis a objednávání náhradních dílů po dobu záruky přístrojů a dále náklady na 
zaškolení zaměstnanců zadavatele k provádění oprav a servisu dodaných přístrojů dle technické specifikace 
apod.).  
Překročení nabídkové ceny bude možné pouze v případě zákonné změny sazby DPH. 
Uchazeč je povinen uvést celkovou nabídkovou cenu, a to v členění cena v Kč bez DPH, sazba DPH v %, celková 
DPH v Kč a celková cena včetně DPH v Kč.  

Do sjednávané ceny za realizaci celého předmětu veřejné zakázky dle této zadávací dokumentace včetně DPH 
zahrne uchazeč veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, veškeré náklady spojené s 
úplným a kvalitním provedením a dokončením díla včetně veškerých rizik a vlivů (včetně inflačních) během celé 
doby provádění díla. Uchazeč odpovídá za to, že jeho nabídka a tedy nabídková cena zahrnuje všechny práce a 
dodávky vymezené v zadávací dokumentaci. 
Cena za realizaci celého předmětu veřejné zakázky dle této zadávací dokumentace musí zahrnovat veškeré 
náklady na zařízení staveniště a jeho provoz, dodávku elektřiny, vodné a stočné, odvoz a likvidaci odpadů, 
poplatky za skládky, náklady na používání strojů, služby, střežení staveniště, úklid staveniště, přilehlých ploch a 
vnitřních prostor dotčených prováděním díla, dopravní značení, náklady na zhotovování, výrobu, obstarávání, 
přepravu zařízení, materiálů a dodávek včetně veškerých správních a místních poplatků, náklady na schvalovací 
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řízení, převod práv, pojištění, daně, cla, správní poplatky, provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení 
prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků, video a fotodokumentaci a jakékoliv další 
výdaje spojené s realizací stavby. 
Předložená cenová nabídka musí obsahovat dle zadávací dokumentace veškeré náklady na manipulaci, dopravu 
a montáž. U komponentů obsahujících připojované prvky (zásuvky, elektro, osvětlení a vypínače, vodovodní 
baterie, ventily a vývody zemního a technických plynů, vakua apod.) součástí ceny musí být montáž a také 
dodávka potřebného instalačního materiálu a připojení na přípojné místo. Stejně tak součástí ceny všech 
komponentů vyžadujících připojení na vzduchotechniku je instalační materiál a připojení na přípojné místo 
vzduchotechniky do vzdálenosti: digestoře do jednoho metru, jejich spodní odtahované ukládací skříňky, 
bezpečnostní skříně na uchování rozpouštědel, kyselin a louhů do čtyř metrů. 
Jestliže to charakter dle platných předpisů vyžaduje (připojení elektrorozvodů, zemní plyn), je součástí ceny 
dodávky a revizní zpráva pro realizovanou část připojení. 
Uvedené specifikace jsou v souladu s požadavkem, že nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady 
na realizaci předmětu dodávky. Cena zároveň musí obsahovat upřesnění rozměrů a umístění vybavení v 
laboratoři před realizací v rámci převzetí staveniště, zaměření skutečného stavu a při případných odchylkách od 
projektové dokumentace přizpůsobit provedení vybavení místnosti. Dále musí být součástí dodávky veškeré 
požadované materiálové atesty k jednotlivým použitým materiálům a komponentům. 
Stanovené jednotkové ceny uvedené v nabídce jsou závazné pro oceňování jakýchkoliv případných úprav 
předmětu veřejné zakázky. Takové ocenění případných úprav předmětu veřejné zakázky dodavatele 
neopravňuje k jejich provedení či neprovedení. Případné úpravy předmětu veřejné zakázky určuje zadavatel v 
souladu s příslušnými ustanoveními Zákona a smlouvy. 
Jednotlivé položky nabídkové ceny budou v sobě obsahovat ocenění těchto, ke splnění veřejné zakázky 
nezbytných, nákladů: 

 veškeré náklady na dopravní značení,  
 veškeré náklady na používání strojů, 
 veškeré náklady na zřízení a odstranění zařízení staveniště, 
 veškeré náklady na zařízení staveniště a jeho provoz, 

 veškeré náklady na služby, střežení staveniště, úklid staveniště, přilehlých ploch a vnitřních prostor 
dotčených prováděním díla, 

 veškeré náklady na zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a dodávek včetně 
veškerých správních poplatků, 

 veškeré náklady na skladování, správu, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů veřejné 
zakázky, 

 veškeré náklady na jednání z úřady, schvalovací řízení, převod vlastnických práv na zadavatele, 
 veškeré náklady na pojištění, daně, cla (náklady spojené s celní manipulací a náklady na proclení), 

správní poplatky, 
 veškeré náklady na provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a 

atestů všech materiálů a prvků 
 veškeré náklady na zřízení, rozvody, spotřebu a provoz přípojek vody a energií během provádění 

veřejné zakázky, 
 veškeré náklady na dodávku elektřiny, vodné a stočné, odvoz a likvidaci odpadů, 
 veškeré náklady na zařízení odečtů měřidel příslušnými organizacemi, a to před započetím a po 

skončení plnění veřejné zakázky. 
 veškeré náklady na poplatky za skládky, 
 veškeré provozní náklady dodavatele včetně nákladů na ubytování, 
 veškeré náklady na zábory, 
 veškeré náklady, které vyplynou ze zvláštností realizace, 
 veškeré náklady na jednání na úřadech, schvalovací řízení, které nese dodavatel, 

 veškeré náklady na provádění všech, příslušnými normami a vyhláškami stanovených zkoušek 
materiálů a dílů včetně předávacích zkoušek, 
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 veškeré náklady na pojištění odpovědnosti dodavatele a na pojištění předmětu plnění veřejné zakázky, 

 veškeré náklady na nutná, potřebná či úřady stanovená opatření k provedení veřejné zakázky a 
jakékoliv další výdaje spojené s realizací předmětu této veřejné zakázky uvedené v zadávací 
dokumentaci a ve výkazech výměr PROJEKTU. 

Splnění požadavků uvedených v tomto článku je podmínkou zadavatele. 

11 Požadavek na poskytnutí jistoty 
Zadavatel v souladu s ustanovením § 67 Zákona požaduje, aby uchazeči poskytli jistotu ve výši 1 000 000,- Kč 
(slovy milion korun českých) a to buď složením peněžní částky na účet zadavatele u Komerční banky a.s., č. účtu 
43-8692640207/0100, var. symbol (IČ uchazeče), konst. symbol 0308 nebo formou bankovní záruky. V případě 
poskytnutí jistoty bankovním převodem musí být tato složena na účet zadavatele nejpozději do termínu pro 
podání nabídek. Doklad o složení jistoty musí být součástí nabídky uchazeče. V případě bankovní záruky musí 
být tato vložena jako volný list v nabídce uchazeče. 

12 Požadavky na zpracování nabídky 
12.1 Forma	nabídky	
Nabídka musí být zpracována v písemné formě v českém jazyce. Dokumenty vyhotovené v jiném jazyce musí 
být opatřeny překladem do českého jazyka; dokumenty ve slovenštině nemusí být překládány. Nabídka nesmí 
obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. 
Nabídky se podávají v listinné podobě. Nabídka bude předložena ve dvou vyhotoveních v listinné podobě, 
z nichž jedno bude označeno jako „ORIGINÁL“ a další jako „KOPIE“, a jednom vyhotovení elektronickém na CD 
či DVD nosiči přiloženém k listinným vyhotovením (doporučený formát PDF). Kopie musí být úplnou kopií 
originální nabídky. V případě jakéhokoli nesouladu mezi originálem a kopiemi či elektronickým vyhotovením 
nabídky je rozhodující originál nabídky. 
Zadavatel dále doporučuje dodavateli, aby všechny listy nabídky byly očíslovány souvislou číselnou řadou 
vzestupně od čísla 1 a aby každé vyhotovení nabídky (originál i kopie) bylo zabezpečeno proti manipulaci 
s jednotlivými listy. Důvodem pro vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení však nebude, pokud uchazeč po 
formální stránce nezpracuje nabídku dle tohoto doporučení. 
Nabídka musí být podána v řádně uzavřené obálce (balíku) a opatřena razítkem uchazeče a zřetelně označena 
názvem veřejné zakázky, adresou, na niž je možno zaslat oznámení podle § 71 odst. 6 zákona (tj. vyrozumění o 
tom, že nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek). Zadavatel dále doporučuje označit obálku  
nápisem „Výstavba vědeckotechnického parku včetně technologie aerodynamického tunelu - NEOTVÍRAT“. 

12.2 Obsah	a	členění	nabídky	
Nabídka musí obsahovat náležitosti uvedené v § 68 odst. 2 a 3 Zákona:  
V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje uchazeče. Nabídka musí obsahovat návrh smlouvy podepsaný 
osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Součástí nabídky budou rovněž další dokumenty 
požadované tímto zákonem či zadavatelem. 
Nabídka musí dále obsahovat: 

a) 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, 

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

c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního 
předpisu 82) v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou. 

Zadavatel doporučuje, aby pro jednotný a transparentní průběh otevírání obálek s nabídkami byla nabídka 
uvozena Krycím listem nabídky zpracovaným uchazečem podle doporučené předlohy, která je uvedena 
v přílohách zadávací dokumentace. 
Doporučené členění nabídky: 

a) Identifikační údaje (krycí list, jehož vzor je přílohou zadávací dokumentace) 
b) Cenová nabídka 
c) Hodnotící kritéria 
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d) Popis nabízeného řešení 
e) Další předpoklady pro plnění 

13 Obchodní a platební podmínky (návrh smlouvy o dílo)  
Závazný návrh smlouvy o dílo je přílohou zadávací dokumentace. 
Smlouva o dílo musí být podepsána osobami k tomu oprávněnými podle výpisu z obchodního rejstříku. 
Všechna ustanovení obchodních podmínek jsou závazná a není možno je měnit ani upravovat 

13.1 Bankovní	záruky		
Dodavatel se zavazuje doručit objednateli bankovní záruku č. 1 peněžního ústavu, který má platnou bankovní 
licenci dle zákona 21/1992 Sb., o bankách (dále také jen peněžní ústav) na dodávku a plnění ze smlouvy ve výši 
10 000 000,- Kč (slovy deset milionů korun českých) nejpozději do deseti dnů od podpisu smlouvy o dílo. 
Bankovní záruka musí být vystavena s plněním na první výzvu a bez námitek od jejího vystavení až do dne 
podpisu protokolu o předání a převzetí díla, příp. jeho poslední části, objednatelem. Převezme-li objednatel 
dílo s vadami a nedodělky, bude záruka prodloužena do data jejich odstranění. Tato bankovní záruka smí být 
použita pouze v případě neplnění povinností dodavatele vyplývajících z uzavřené smlouvy, zejména na úhradu 
náhrady škody, smluvních pokut, vydání bezdůvodného obohacení. 
Dodavatel je povinen v případě prodloužení lhůty dodávky doručit objednateli řádně prodlouženou bankovní 
záruku č. 1. peněžního ústavu podle upraveného termínu ukončení lhůty dodávky dle uzavřené smlouvy, a to 
do dvou týdnů od změny termínu, pokud dříve doručená záruka není vystavena i na dobu zahrnující 
prodloužení doby dodávky. 
Dodavatel se zavazuje doručit objednateli nejpozději v den podpisu protokolu o předání a převzetí celého díla 
bez vad a nedodělků, bankovní záruku č. 2. peněžního ústavu ve výši 2 500 000,- Kč (slovy dva miliony pět set 
tisíc korun českých) vystavenou s plněním na první výzvu a bez námitek od jejího vystavení po celou dobu 
záruční lhůty na dodané zboží od předání dodávky objednateli. Tato bankovní záruka smí být použita pouze v 
případě neplnění povinností dodavatele vyplývajících ze záruky za jakost dle uzavřené smlouvy, zejména na 
odstranění vad uplatněných z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční době, dále na úhradu náhrady škody, 
smluvních pokut, úhradu nákladů náhradního plnění dodavatele, apod. Bankovní záruka se bude postupně 
snižovat v souvislosti s během záruční doby a to vždy po 6 měsících. 
Dodavatel je povinen do 15 dnů po každém oprávněném čerpání záruky objednatelem doručit objednateli nové 
záruční prohlášení peněžního ústavu ve shodném znění jako měla předchozí záruka. 
Do doby doručení potvrzení o bankovní záruce není objednatel povinen hradit faktury, popř. uvolnit zádržné. 

14 Opce 
V rámci opce může být uplatněna výstavba II. fáze výstavby v případě, že bude tato II fáze zahájena a navazující 
technologické vybavení aerodynamického tunelu. Podmínky pro uplatnění opce a jejího rozsahu jsou uvedeny 
v příloze této zadávací dokumentace. 

15 Lhůta a místo pro podání nabídky 
V souladu s § 39 odst. 5, písm. a) Zákona je lhůta k podání nabídek stanovena ve výzvě k podání nabídek. 
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16 Hodnoticí kritéria a způsob hodnocení nabídek 
Nabídky budou hodnoceny v souladu s § 78 odst. 1 Zákona dle základního hodnotícího kritéria: ekonomická 
výhodnost nabídky. 
Dílčí hodnotící kritéria jsou následující: 
Kritérium 1 : Celková nabídková cena bez DPH váha dílčího kritéria 70 % 
Kritérium 2 : Délka záruční doby za jakost  váha dílčího kritéria 15 % 
Kritérium 3 : Energetická náročnost technologie váha dílčího kritéria 15 % 

Kritérium č. 1. Výše celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH 
Hodnotu uchazeč uveden v českých korunách. 
U kritéria 1 bude užitnost nabídek stanovena s použitím vzorce A : B = C, kdy: 
A = nejnižší nabídková cena (ze všech hodnocených nabídek) 
B = nabídková cena hodnocené nabídky 
C = výsledek, který násobený vahou kritéria (70 %) určí váženou užitnost nabídky v tomto kritériu v % 
Za nejvýhodnější nabídku je u tohoto dílčího kritéria považována cena nejnižší. 

Kritérium č. 2. Délka záruční doby za jakost 
Hodnotu uchazeč uvede v měsících. 
U kritéria 2 bude užitnost nabídek stanovena s použitím vzorce A : B = C, kdy: 
A = nabídková záruční lhůta hodnocené nabídky  
B = nejdelší (tzn. nejlepší) záruční lhůta (ze všech hodnocených nabídek) 
C = výsledek, který násobený vahou kritéria (15 %) určí váženou užitnost nabídky v tomto kritériu v %.  
Za nejvýhodnější nabídku je u tohoto dílčího kritéria považována nejdelší záruční doba stanovená v měsících. 
Minimální délka záruční doby požadovaná zadavatelem je 60 měsíců.  
Kritérium č. 3. Energetická náročnost technologie 
Hodnotu uchazeč uvede v kW (kilowatt) za hodinu. Sledovaným parametrem je příkon kompletní technologie 
aerodynamického tunelu (včetně všech komponent nezbytných pro provoz) 
U kritéria 3 bude užitnost nabídek stanovena s použitím vzorce A : B = C, kdy: 
A = nejnižší energetická náročnost (ze všech hodnocených nabídek) 
B = nabídková energetická náročnost hodnocené nabídky 
C = výsledek, který násobený vahou kritéria (15 %) určí váženou užitnost nabídky v tomto kritériu v %.  
Za nejvýhodnější nabídku je u tohoto dílčího kritéria považována hodnota nejnižší. 

Způsob hodnocení nabídek uchazečů podle dílčích kritérií 
Pro hodnocení nabídek bude použita bodovací stupnice v rozsahu 0 až 100. Každé jednotlivé nabídce je dle 
dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria.  
V rámci dílčího hodnotícího kritéria celková nabídková cena bez DPH bude hodnotící komise hodnotit celkovou 
nabídkovou cenu zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací.  
S ohledem na rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže  ÚOHS-R233/2007/VZ-4015/2010/310/JSl a 
usnesení Nejvyššího správního soudu NNS 5 Afs 75/2009-100 si zadavatel si vyhrazuje právo rozhodnout o tom, 
že výše uvedený výpočet hodnocení nepoužije v případě, že hodnotu nabídnutou uchazečem v rámci dílčího 
hodnotícího kritéria „Délka záruční doby za jakost“ bude považovat za zjevně nepřiměřenou. V takovém 
případě může přiřadit zadavatel nabídce v rámci dílčího hodnotícího kritéria „Délka záruční doby za jakost“ 0 
bodů. U dílčích hodnotících kritérií „Délka záruční doby za jakost“ může být za nepřiměřenou přitom 
považována hodnota, která se odchýlí o více než 30 % od aritmetického průměru hodnot ostatních nabídek v 
těchto dílčích hodnotících kritériích. 
Rozhodne-li se komise pro posouzení a hodnocení nabídek tento postup použít, bude odůvodněn ve zprávě o 
posouzení a hodnocení nabídek, přičemž přiměřenost či nepřiměřenost nabízené hodnoty bude komisí 
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posuzována s ohledem na reálnost nabízených hodnot vzhledem k technologickým postupům realizace 
předmětu veřejné zakázky podle PROJEKTU, vzhledem k situaci na trhu a vzhledem k hodnotám obvyklým v 
místě plnění, které nejsou v rozporu s dobrými mravy. 
Výsledné hodnocení podle bodovací metody bude provedeno tak, že jednotlivá bodová ohodnocení nabídek 
dle dílčích kritérií budou vynásobena příslušnou vahou daného kritéria s přesností na 2 desetinná místa. Na 
základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek bude stanoveno pořadí úspěšnosti jednotlivých 
nabídek tak, že jako nejúspěšnější bude stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší hodnoty. 
Hodnotící komise následně sečte přidělené body v rámci jednotlivých hodnotících kritérií. Nabídka s největším 
počtem bodů v součtu bude vyhodnocena jako nabídka ekonomicky nejvýhodnější. 
Uchazeč není oprávněn podmínit jím navrhované podmínky, které jsou předmětem hodnocení. Podmínění 
nebo uvedení několika rozdílných hodnot podmínek, které jsou předmětem hodnocení, je důvodem pro 
vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení.  

17 Otevírání obálek s nabídkami 
Otevírání obálek s nabídkami proběhne v datu a čase uvedeném ve výzvě k podání nabídek na adrese: VTP AT 
Milovice, o.p.s., ČVUT, Fakulta strojní, Karlovo náměstí 13, 121 35 Praha 2. Otevírání obálek může být přítomen 
uchazeč nebo osoby oprávněné jednat za uchazeče, které se prokáží zmocněním pro zastupování uchazeče při 
otevírání obálek s nabídkami, a to maximálně 1 osoba za uchazeče. Obálky s nabídkami otevře Zadavatel 
postupně v pořadí podle data a času doručení nabídky. 
Zadavatel si ponechá všechny doručené nabídky jako součást dokumentace k zadávacímu řízení. 

18 Dodatečné práce, dodávky a služby 
V případě, že se v průběhu plnění zadávané veřejné zakázky vyskytne potřeba provést dodatečné práce, 
dodávky či služby nezbytné pro dokončení veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty ve sjednaném předmětu 
plnění veřejné zakázky, bude jejich zadání řešeno v souladu se Zákonem. 

19 Technické podmínky 
Předmět plnění musí splňovat veškeré požadavky na technickou specifikaci uvedenou v rámci příloh č.1 a č.2 
zadávací dokumentace. 

20 Další požadavky 
Dle § 44 odst. 6 Zákona zadavatel požaduje, aby Uchazeč ve své nabídce konkrétně specifikoval části veřejné 
zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům, a uvedl identifikační údaje všech těchto 
subdodavatelů.  
Uchazeči sami ponesou veškeré své náklady spojené s účastí v zadávacím řízení. Jednotliví uchazeči jsou povinni 
zdržet se jakýchkoliv jednání, která by mohla narušit transparentní a nediskriminační průběh zadávacího řízení, 
zejména pak jednání, v jejichž důsledku by mohlo dojít k narušení soutěže mezi uchazeči v rámci zadání veřejné 
zakázky. 
Jiné požadavky pro plnění veřejné zakázky stanovuje zadavatel v souladu s ustanovením § 44 odstavec (3) 
písmeno g) Zákona. Tyto jiné požadavky jsou proto podmínkou zadavatele a budou posuzovány z pohledu, zda 
uchazeč nepředložil nepřijatelnou nabídku ve smyslu ustanovení § 22 odstavec (1) písmeno b) Zákona. 
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit a prověřit údaje uvedené jednotlivými uchazeči v nabídkách a uchazeč je 
povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost. Zadavatel vyloučí uchazeče ze soutěže 
v případě, že uchazeč uvede ve své nabídce jakékoliv nepravdivé údaje.  
Dalším jiným požadavkem zadavatele pro plnění veřejné zakázky je, aby uchazeč ve své nabídce doložil formou 
čestného prohlášení souhlas se zpracováním svých osobních údajů v souladu s příslušnými ustanoveními 
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a zák. č. 123/1998 Sb. o právu 
na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Uchazeč má právo přístupu ke svým osobním 
údajům, právo na opravu nepřesných osobních údajů a právo na ochranu svého soukromého a osobního života. 
Dále má právo na vysvětlení a případně na odstranění stavu, který je v rozporu s ochranou soukromého a 
osobního života dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V Čestném prohlášení bude dále 
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uvedeno: Dodavatel tímto prohlašuje, že byl ve smyslu § 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, 
ve znění pozdějších předpisů, řádně informován o zpracování a uchování osobních údajů. 
Přehled subdodavatelů a závazek, že tito subdodavatelé budou veřejnou zakázku realizovat, bude mít podobu 
čestného prohlášení, které bude podepsáno oprávněnou osobou uchazeče v souladu se způsobem jednání 
právnické či fyzické osoby podle obchodního či občanského zákoníku. V případě, že bude uchazeč realizovat 
zakázku pouze vlastními kapacitami nebo subdodávkami, které budou menší než 10 % objemu zakázky, uvede 
tuto skutečnost v čestném prohlášení.  
Dalším jiným požadavkem zadavatele pro plnění veřejné zakázky je povinnost vítězného dodavatele 
zpracovávat všechny součásti a dokumenty související s předmětem plnění veřejné zakázky v průběhu realizace 
veřejné zakázky v českém jazyce a vést všechna jednání, vč. jednání na pracovní úrovni v průběhu realizace VZ v 
českém jazyce. Uchazeč splní tuto podmínku doložením čestného prohlášení, které bude podepsáno 
oprávněnou osobou uchazeče v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle obchodního či 
občanského zákoníku. 

21 Ostatní podmínky 
Zadavatel si vyhrazuje zrušit zadávací řízení v souladu s ustanovení § 84 Zákona.  
Zadavatel nebude uchazečům hradit žádné náklady spojené s účastí v zadávacím řízení. 
Uchazeči berou na vědomí, že podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 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). Uchazeči berou na vědomí, že obdobnou povinností bude vybraný 
uchazeč povinen smluvně zavázat také své subdodavatele. 
Uchazeč bere na vědomí, že Zadavatel je povinen dodržet požadavky na publicitu v rámci programů 
strukturálních fondů stanovené v č. 9 nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 a pravidel pro publicitu v rámci OPPI, a 
to ve všech relevantních dokumentech týkajících se daného zadávacího řízení či postupu, tj. zejména v Zadávací 
dokumentaci, ve všech smlouvách a dalších dokumentech vztahujících se k dané zakázce. 
Uchazeč podáním nabídky bere na vědomí a je seznámen s tím, že předmět plnění veřejné zakázky bude 
financován z OPPI.  V případě, že Zadavateli nebudou proplaceny finanční prostředky poskytovatelem dotace 
pro průběžné etapové krytí výdajů plynoucích z realizace celého projektu v rámci OPPI, případně tyto výdaje 
budou označeny za nezpůsobilé, má Zadavatel právo jednostranně odstoupit od smlouvy. V případě odstoupení 
Zadavatele od smlouvy má dodavatel nárok na vyplacení odměny ve výši odpovídající rozsahu vykonané 
dodávky ke dni odstoupení. 

22 Seznam příloh 
1) Specifikace požadovaných parametrů Aerodynamického tunelu 
2) Specifikace stavby administrativně laboratorní části a požadované standardy 
3) Dokumentace pro stavební povolení 
4) Předpokládaný harmonogram realizace projektu 
5) Vzor krycího listu (na datovém nosiči) 
6) Návrh smlouvy o dílo (na datovém nosiči) 
7) Podmínky pro uplatnění opce a jejího rozsahu 

V Brně, dne 27.6.2012 

 Ing. Ondřej Štefan 
        ředitel 

VTP AT Milovice, o.p.s. 
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