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Jedná se o výbìrové øí zení na slu¾ by realizované podle Pravide| pro výbìr dodavatelù OPPIK s è islem jednací m: MPO
499465/20/610,10/61000, Ne]edná se o zadávací øí zení d|e zákona è , 134/2016 Sb., o zadávání Veøejných zakÉ ¾ ek,ve znìní
pozdìj¹ í ch pøedpisù (dále jen

"zákon'

nebo ,7ZYZ"\. Financováni pøedmìtu p|nìnI bude provedeno s pøispìní m zdroJù Evropské

unie prostòednictvim Operaè ní ho prognmu Podnikáni a lnovace pro konkurenceschopnost,

Výbìrové øí zení je zveøejnìno na Proí ilu zadavate|e: httpsJ/www.orofilzadavatele,czlorofil-zadavatele/hesteoo-a-s

5076/

Pøedmìtem plnìní veøejné zakázky je software pro ovládání boxu, Vzdálenou spráVu a monitorjng a stejnì tak tvorbu Webové ho
poòálu a mobilni aplikace,
pøedmìt zakiázkv není rozdìlen na dí lè íplnìní .

Jedná se o Veøejnou zakázku na slu¾ by,

pøedDokládaná hodnota zakázkv:

Mí sto plnìní veøejné

1.900,000,- Kè bez DPH

zakázky:

Pøedpokládaný teí mí n zaháiení plnìní
Pøedpokládaný termí n splnìní veøejné

Na Nouzce 470ø, 682 01 Vy¹ kov

Yelé pé zakázky:
zakázky:

ihned po podpisu smlouvy
neipozdìji do 10 týdnù od podpisu smlouvt,

Veøejná zakázka je souè ástí prqektu ,,SMART Hestego - Parametrizace nových produktù a automatizace procesu vývoje, konstrukce a zavedení do výroby", r, è . projektu o CZ.01,1,020,0/0,0120_32110024627. Veøejná zakázka je spolufinancována ze
zdrojù Evropské ho fondu pro regionální rozvoj pro§» ednictví m operaè ní hoprogramu Podnikání a inovace pro konkurenceschop
nost 2014

-

2020 (dále jen

inovace",

"OP

PlK"), v rámci Vlll. virzvy programu podpory APLIMCE,

PG1

"Rozvoi

výzkumu a vývoje pro

V souvislosti se zpù sobem financováni veøejné zakázky je dodavatel povinen spolupù sobit pò Výkonu kontroly Vynalo¾ ených
prostøedkù ve smyslu zákona è , 320l200't Sb,, o í inanè nikontrole ve veøejné správì, o zmìnì nìKerých zákonù (zákon o finanè ní
konlrole), ve znìní pozdìj¹ ich pøedpisù ,

Zadavatel veøejné zakázky

Název:
Sí dlo:
lÈ :
DIÈ :
Zástupce zadavatele:

HESTEGO a.s.
Na Nouzce 470ø, Vy¹ kov-Mìsto, 682 01 Vy¹ kov
63475073

CZ63475073
|ng, |Vonika © imánková, è len pbdstavenstva

oeoba povìøená óinno3tmi zadavatelïkontaktní osoba zadavatele

Název;
Sí dlo:
Kontaktní osoba:

Pure Venture§ 3,í ,o.
ondøí è kova503/29, 130 00 Praha 3

Eli¹ ka Andrýsová
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,,
mob , + 42a 77 4 952 525

e-mail: andrysoVa@pUreVentUres,cZ

V souladu s Ust, § 3{i odst, 4 zákona Zadavatei uvádí , ¾ e zpracovate|em té to è ásti ZadáVací dokumentace ]e sm|uvni Zástupce
- spoleè rost PUre Ventures, s,r,o

ZadaVatele

SmlUVní Zástupce ZadaVatele je Zmocnìn k organizacní mU zaji¹ tìní prù bìhU Výbìrové ho øizeni Vè etnì komUnikace s dodavateii
a ú è astní kyvýbìrové ho øí zení , k pøijí máni a odpoví dání dotazù podaných v rámcitohoio výbìrové ho øizeni a k oznamování v¹ ech
ú konu zadavatele v rámci výbìrové ho øizen,,

Smluvní :zástupce zadavatele nemá rozhodovací pravomoci, ti. nerozhoduje o zadáVací ch podmí Okách, c pøí padné m vyluè ování
ú è asiní kùani VýbìrU nejVhodnìj¹ í nabí dky ani o pøí padných námitkách
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2.

Pøedmìt plnìni veøejné zakázky

Pøedmìtem plnìní veøejné zakálzky ie softwarc po ovlálání boxu, vzdálenou správu a monitoí ing a stejnì tak tvoóu webové ho
portálu a mobilní aplikace.

V rámci výtÌrové ho øí zení není umo¾ nìno dí lè iplnìni,
klasifikace dle cpv:

73000000-2 Výzkum a vývoj a souvisejí cí slu¾ by

Podrobnou specií ikaci pøedmìtu plnìní veøejné zakázky tvoøi pøiloha è . 5 té to zadávaci dokumentace.
v zadávací dokumentaci nebo jejich pòlohách uvedony konkré tní obchodní názw, jedná se pouze o vymezení
po¾ adované ho standardu a zadavatel umo¾ òuie ijiné t€
chnicky a kvalitativnì srovnatelné øe¹ ení , pøiè em¾ nesmí dojí t
ke zhoniení po¾ adovaných paramïí ú technické bo øe¹ ení .

JsouJi

3,

Obchodní podmí nky

Obchodní podmí nky vè etnì platebnich podminek zadavatele jsou podrobnì vymezeny v závazné m návrhu smlouvy, který tvoií
Pøilohu è .4 té to zadáVaci dokumentace, NáVrh smlouvy musí být uè inìn souè ásti nabí dky pøedlo¾ ené ú è astnikem øí zeni. Ve
smlouvì budou vyplnìna pouze pole k ú pravì vytyè ena. Jaké koli dal¹ i zmìny è i ú praw nad vyznaè ený rámec nejsou povoleny a
povedou k vylouè ení ú è astní kaz Výbìroué ho øizení . Závazný návfh smlouvy o plnìni musí být datován a podepsán statutámim
orgánem spoleè nosti. Pokud by smlouva byla podepsaná zplnomocnìnou osobou, mUsí býttato plná moc souè ástí nabidky ú è asl
ní ka øizení ,

4.

Po¾ adavky na splnìní kvalifikaè ní ch pøedpokladù

Kvalifikovaným pro plnìní Veøejné zakázky je ú è astní k,kteï splní ní ¾ especifikované podmí nky základní a profesní zpù sobilosti
a technické a ekonomické kvalií ikace,

Ve¹ keré pøedkládané doklady postaè uje dolo¾ it v prosté kopii, není -li u jednotlivých bodù uvedeno jinak, to v¹ e s výjimkou è est
ných prohlá¹ eni a jiných dokladù vyhotovovaných samotným ú fustní kem pro ú è elytohoto výbìrové ho øí zení , které se dokládají v

originále.

Prokfuání kvalifi kace pro§tøednictví m jiných osob
Dodavatel mù ¾ eprokázat urè itou è ást ekonomické kvalií ikace, technické kvallflkace nebo profesni zpù sobilosti s výjimkou krité ria
podle § 77 odst. 1 po¾ adované Zadavatelem pí ostøednictvim jiných osob, a to Ve smyslu § 83 zVZ,
Dodavatelje v takové m pøipadì povinen Ve své nabí dce pøedlo¾ it:
a) doklady prokazují ci splnìni profesní zpù sobilosti podle § 77 odsl. 1

zVZ

jinou osobou,

b) doklady prokazují cí splnìni chybìjici è ásti kva|ifikace prostøednictví m jiné osoby,

c) doklady o splnìní zák|adni zpù sobilosti podle §74

uvz

jinou osobou a

d) pí semný závazek jiné osoby k poskytnuti plnìní urè ené hok plnìní veøejné zakázlq nebo k poskytnutí vìcí nebo práv, s nimi¾
bude dodavatel oprávnìn disponovat v rámci plnìni veøejné zak¾ ky, a to alespoò v rozsahu, v jaké m jiná osoba prokázala
kvalmkaci za dodavatele,

Má se za lo, ¾ e po¾ adavek Zadávací dokumentace je splnìn, pokud obsahem pí semné ho závazku jiné osoby je spoleè ná a
nerozdí lná odpovìdnost té to osoby za plnìnl veøejné zakázky spoleè nì s dodavatelem, Prokazuje-|i v¹ ak dodavatel prostøednictví m jiné osoby kvalií ikaci a pøedkládá doklady podle § 79 odst. 2 pí sm. b) zVZ Váahují cí se k takové osobì, musí dokument
podle pism. d) obsahovat závazek, ¾ e jiná osoba bude vykonávat slu¾ by, ke Kerým se prokazované krité rium kvalií ikace váahuje.

Spoleè ná ú è astdodavatelt)
Podá]i za ú è elemspoleè né ho plnìní pøedmìtu veøejné zakázky nabí dku ví ce dodavatelù spoleè nì ve smyslu § 82 ZZVZ, prokazují tito dodavatelé kvalifikaci tak, ¾ e ka¾ dý z dodavatelù je povinen samostatnì prokázat splnìni základní zpù sobilosti podle §
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V piné m rozsahu, Zbytek kvalií ikace dle té to zadáVací dokumentace

prokazu]í dodavalek! spoleè nì,

tl obdobnì i pro nabí dky podané Ví ce dodavatei tzn, ktenýko|i dodavate| prokazu.í cí kvalifikaci V pøipadì
Toto Ustanoveni pl€
spoIeè ne nabí dky je opráVnìn prokáZat kvalifikaci prostøedn]ctvim j]né osoby, Nabí dka bude podepsána ,Zpù sobem, který práVnì
zavazuje v¹ echny tyto codavatele
Jeden z dodavatelù ]ude urè en jako vedoucí ú è astnlll (spoleè n í k) spoleè nost] odpové dný zazakázku aí otc urè en í bude potvzeno
pøed]o¾ ení m Zmocniiní k Zastupování v¹ ech ostatní ch dodavalelù

Nabí dka bUde obsal]ovat smloUVu Výslovnì UVádìjí cí , ¾ e V¹ ichn, tito dodavate]é , kteøí podali stpoleè nì nabí JkU, bUdoU Vù è lZadaVateli a tøetí m osobám Z jakýchkoliv právní ch Vztalù Vzniklých v sotlvislosti s Veøejnou Zakazkou, ktelá je pøedmìtem tohoto

zadávaciho ø|zení , i:.auázán spoleè né a nerozdí lnì, a dále, ¾ e vedoucí ú è astnik(spoleè ní k)bude oprávnìn jednat za v¹ echny
ostatní ú è a§tní kysd|,u¾ ení (spoleè nosti) a pøijí mat ZáVazky a pokyny pro a Za ka¾ dé hoZ ostatní ch ú è astní kùa, koneè nì, ¾ e pøí jem
plaieb od Zadavatek) a ]ejich distribuce mezi spoleè ní ky bude odpovìdností vedoUcí ho spo|eè ní ka,
V¹ ichni dodavatelé

smluVnì zavázáni po celou dobu plnìn i Veí ejné zakázky, stelné 1ako po dobu trvání jiných záVazkù
z ní vyplývají cí ch, bude^li jejich nabí dka zadavaielen vybrána 1ako nelvhodné l¹ i,
t}UdOU takto

prokázání kvalifikace ¾ iskané v zahraniè í

V pøí padì, ¾ e byla kvalifikace zí skána v zahraniè í ,prokazu1e se doklady vydanými pod|e právní ho øálu zemì, ve které byla
Zí skána, a to V rozsz)hU po¾ adované m Zadavatelem,

stáøí dokladú
Doklady prokazujicí základní zpù sobilost podle § 74 a proí esní zpù sobi|ost podie § 77 odst, 1 musí prok.a;lovat splnìní po¾ adované ho krité ria zpù sobilosti ne]pozdìji v dobì 3 rnìsicù pøede dnem vyh lá¹ en í uýbìrové ho øí z:ení ,
DaI¹ í zpù soby prol(ázání splnìní kvalií ikace
Pøedlo¾ eni dokladu o zapsáni dodavatele do seznamu kva|jfikovaných dodavatelù vedené ho N.4inisterstven,] pro mí stní rozvoj dle
§224 a nás1,7¾ YZllrokazuje dodavatel v souIadu s (i 226 ZVZ splnìni základní zpù sobilosti v rozsahu dle § 74
zpù sobi|osti d|e § 77' ZZVZ v tom rozsahu, ve které m pokryvá w¾ adavky zadavatele,
Prokazování kvalifikace pøedlo¾ ení m certifikátu Vydané ho

V

ZVZ

a proí esní

rámci systé mu certifikovaných dodavatelù se øidí § 233 a násl. ZZVZ,

Kva|ifikace, kterou ne|Ze prokázat tí mto cenifikáten , musí být dolo¾ ena zpù Sobem a doklady uvedenýrri v uvz a]nebo lé la
Zadávac;í dokumentaci, pøiè em¾ souhrn pøed|o¾ ené l(ombinace certifikátu a pøí siu¹ ných dokladù musí 1ednr:znaè nì prokáZat splnìní V¹ ech kvalifikai:nich pøedpokladù dodavatelem,

zmìny

V

kvalifikaci dodavatele

Pokud po pøed|o¾ erri dokladù nebo prohlá¹ ení o kva|ifikaci dojde v prù bìhu výbìrové ho øí zr:ní ke zmìnì kva]ifikace ú è astní ka
Výbìrov(;ho øí zeni, je ú è astní kvýbìrové ho øí zeni povinen v souladu s § 88 ZZvz tuto zmìnu zadavatdi do 5 pracovní ch dnù
oznámit a do 10 pracovní ch dnù od oznámení té to zmìny pøed|o¾ it nové doklady nebo prohlá¹ ení ke kvaIif]kaci, Povinnost podle
vìty první ú è astní kuvýbìrové ho øí zení nevzniká, pokud je kvaifikace zmìnìna takovým zpù sobem, ¾ e podmí nky kvalifikace jsou
nadá|e splnìny, nedo¹ |o k ov|jvnìní krité rií pro sní ¾ ,:ní poè tu ú è astní kùzadáVací ho øí zeni nebo nabí dek a nedo¹ lo k ovlivnìní
krité riI hl]dnocení nabí dek,

4,1

Základní zpù sobilost

Zpù sobiým není dolavate|, který:

a)

by] V Zemi Své ho sidla V poslední ch 5 letech pøed Zahá]enim zadáVaciho rí Zení pravomocnì
V

pl'iloze è . 3 k ;IZVZ nebo obdobný trestný è in podle práVní ho øádu zerí ]ì sidla dodavate|e,

l(

odsouzen prJ trestný è in Uveoeny
zahlazenýrn l]dsouzen m se nepøi_

hli¾ í ,

b)

má v È eské republice nebo

V

Zemi §Vé ho sidla V €
|Videnci

daní zachycen splotný daòový nedoplatek,
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c)

má v È eské republice nebo v zemi sYé ho sidla splatný nedoplatek na pojistné m nebo na penále na veøejné zdravotni poji¹ tìni,

d)

má v È eské republice nebo v zemi své ho sidla splatný nedoplatek na pojistné m nebo na penále na sociálni zábezpïeni a
pøí spìvku na stáhi politiku zamìsú tanos» ,

e)

je v likvidaci1, pí oti nìmu¾ bylo Vydáno rozhodnutí o ú padku2, vù ó nìmu¾ byla naøizena nucìná správa podle jiné ho právní ho
pøedpisu3 nebo v obdobné situaci podle právní ho øádu zemì sidla dodavate|e,

Dal¹ í Do¾ adavkv k základní zDù sobllosti
Ve vztahu k podmince ákladni zpù sobilosti dále zadavatel upozoròuje na nutno§l respektováni tìchto ákonnýct po¾ adavkÙl

.

Je-li dodavatelem Dí ávnictá osoba, musí podminku podle § 74 odst. '1 pism. a) Zákona splòovat tïo právnická osoba a
zároveò ka¾ dý è lé nstatutární ho oryánu, Je-li è lenem statutárniho orgánu dodavatele právnická osoba, musi podminku
podle § 74 odst. 1 pi§m. a) Zákona splòovat;
a) tato právnická osoba,

b) ka¾ dý è len statutámiho orgánu té to právnické osoby a

c}osoba zastupujicí tuto práVnickou osobu v statutámí m orgánu dodavatele,

.

Úè así ri-li se zadávaciho øí zení ooboè ka ávodu
a}zehraniè ní právnické o3oby, musí podminku podle § 74 odst, 'l pism. a)Zákona splòovat tato právnlcká osoba
a vedoucí poboè ky závodu,
è oskó Pnávnickó osoby, musí podminku podle § 74 odsl
odï, 2 zákona a Yedouci pobïky ávodu.
b}

,l

plsm. a) ákona splòovat osoby W€
dené

v § 74

ú è astní kproká¾ e splnìni zák|adní zoù sobi|osti oodoisem è estné hoprohlá¹ ení . které ie oøilohou è , 2 té to zadávací dokumentace.

4.2

Profesní zpù sobilost

Profesnì zptlsobilý podle § 77 ZVZ je ú è astní k,Kený je zapsán v obchodní m rejstøí ku (pokud je relevantní ) a ktený je d¾ itelem
dokladu o opravnìní k podnikání podle zvlá¹ tní ch pravní ch pøedpisù v rozsahu odpovidají cí m pøedmìtu veøejné zakázky (Poskytování soflware, poradenstvi

V

oblasti infoí maè ní chtechnologií , zpracování dat, hosiingové a souvis€
jí ciè innostia Webové poøtály)

zejmé na doklad prokazují ci pøí slu¹ né ¾ ivnostenské oprávnìni è i licenci. Za odpovidají ci oprávnìni pøedmìtu zakázkyje pova¾ oVánoI

r

poskytování software, poradenství v oblasti iní ormaè ní chtechnologií , zpracování dat, hostingové a souvisejicí è innosti
a webové portály

Úè astní k proká¾ e splnìní profesní zpù sobilosti pøedlo¾ ení m prosté kopie výpisu z obchodní ho rejstøí ku ne star¹ í 3 mìsí cù pøede
dnem zahájeni výbìrové ho øí zení a pøedlo¾ ení m prosté kopie Výpisu z ¾ ivnostenské ho rejstøí ku,

4,3

Technickákvalifikace

Zadevatel po¾ aduje prokázání kvalií ikïnich pøedpokladù dle § 79 odst. 2 pism. b), c) a d) ZZvz.
1

Viz § 187 zákona

ó, 89/20,12

sb., obè anský zákoní k,

§ 136 zákona è . 182/2006 sb., o ú padku e zpù sobech jeho øe¹ ení (insolvenè ní zákon), ve znìní pozdìj¹ í ohpøedpisù .
Napølklsd zákon è , 21l,l992 Sb,, o bankách, ve znìní pozdìj¹ ich pøedpisù , zákon è . 87l'|995 sb_, o spoøitelní ch a ú vìrní ch dru¾ stvech a
nìkterých opatøení ch s tí m souvisejí cí ch a o dop|nìní zákona È eské národní .ady è . 586/1992 sb,, o danich z pøí jmù ,ve zné ní pozdì}¹ í ch
pøedpisù , zákon è . 363|,í 1999 sb., o poji¹ » ovnic» í ao 2í ré nìnìkteïch souvisejí cich zákonú .

'Viz
3
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seznam \^i¾ namných §lu¾ eb dle § 79 odst. 2 pí sm. b)zvz
dní
Dodaval{' pøedlo¾ í seznam významných siu¾ eb poskytnuiých za posl€
Zadavatel po¾ aduje cøedlo¾ ení min,

'1

3 roky pøed zahájení m výbìrové ho øí zeni,

s|u¾ by, jejim¾ pøedmìtem byla realizace systé mu, který pøes intern€
t komunikuje a mon

_

lo,tje Ví ce ne¾ 1,00C za'lzeni v .eálré n è ase,
Zadavate| po¾ adu]e pøecllo¾ eni min, 1 s|u¾ by, jejim¾ pøedmìlem byl vývoj software v minimáln hodnotì 1 900,000,- Kè bez DPH,

Pro vylouè ení pochycnosti zadavatel uvádí , ¾ e zakáz:ky není mo¾ né dokládat kumUIativnì. Dodavatel pøedio¾ í min, 2 významné
slU¾ by,

Seznam význanrných slU¾ eb musi Zahrnovat identifikaci ob]ednatele (Vè etnì Uvedení kontaktní osoby, její hr telefonu a emaiIové
adresy pto ovìøení re,í erence), finanè ní hodnotu V Kè tez DPH, mí sto prcvádìní siu¾ eb, termí n ukonè eni rea|]Zace slU¾ by, pøedrnìt
a popis poskytnuté sitj¾ by, ze které ho bude zøetelné í jplnìni po¾ adaVkù na významné slu¾ by,

Zpù sob prokázání s;plnìní technické ho kvalifikaè llí hopøedpok|adt!
Dodavabl splní technicl:ý kvalifikaè ní pøedpoklad pøedlo¾ enim podepsané ho seznamu referenci oprávnìrcu osobou (viz pøí loha
è , 3),

Seznam realizaè ní ho qí mu v souladu s §79 odst, i| pí sm. c)zákona
Dodavatel proká¾ e Splné ní krité ria kvalifikaoe pod|e § 79 odst, 2 pí sm, c) zákona pøedlo¾ ení rrL seznamu è l€,nú realizaè ní ho iýmU
dle ní ¾ euVedených po¾ adavkù ,Realizaè ní tým musí tvoøit min,4 osoby,

.

l\,4in, '1

architekt

ví ce ne¾

.

'1

-

osoba na pozici archttekta musí mit prokazatelnou praxi s návrhy distribuovan,ich øe¹ eni obsahují cí

,i]00 aktivní ch prvkù a zku¹ eností s vývojern software v dé |ce minimálnì 10 let

N4in, 1 senior v,ivojáø

- osoba

na pozici senbr vývojáø musí mit prokazatelnou praxi s vývojem ap |í l:aci v minimální dé |ce

5 let

.

Min, 1 sper:ialista na fronlìnd design

- osoba na

pozici specialista na frontend desí gn musi rní t prokazate|nou praxi

s vývojem aplikací pro mobilní zaøí zení v minimální dé lce 2 nky,

.

l!4in.

,1

tesk}r * osoba na pozici tesier musí mí t prokazatelnou praxi s testování m hanjware V minimálni dé lce 2 roky,

seznam è |enú rea|izaè ní hotlimu, ze které ho bude wpl]iryat splnìní po¾ adavki na min, poè el è lenù realizaè niho timu, seznam
bude obsahovat min

.
.
.
.
.

;

jmé na è leni reajizaè ní hotýmu,
pracovni zaøazení v rámci realizaè ní ho týmu
dé |ku praxe jednotlivých pracovnikú ,
poè et dokládaných referenè ní chzakáZek z€ ka¾ dé hoè lena realizaè ní hotýmu,

seznam musi být podepsaný osobou oprávnìnou jednat za ú è astní ka,

osvìdè ení oVzdìláLní á odboøné kvalifikaciV §ouladu s

§79 odst,2 pí sm. d)zákona

Zadavatel po¾ aduje dob¾ ení Vzdìiání a odborné kvla|ifikace vý¹ e uvedených è lenù realizaè niho týmu v souladu s §79 odst, 2
pí sm, d) zákona.
Dodavatel proká¾ e splnìní po¾ adavkú na vzdì|ání a odbornou kva|ifikacivý¹ e uvedených oscrb pøedlo¾ ení tn:
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proí esní ho ¾ ivotopisu, z nìho¾ bude vyplývat splnìní po¾ adavkù zadavatele (u referenè ni zku¹ enosti, j+li ní ¾ epo¾ adována, uvede dodavatel ú daje, z nich¾ bude ovìòtelné sp|nìní po¾ adavku, a to vè etnì kontaKní ch ú dajù na objednatele
takovó zakázky, doporuè ená í orma ¾ ivotopisu je Europass, ¾ ivotopis bude podepsán è lenem týmu, za heré ho je pøed-

o

kládán;
ú daj o tom, zda je osoba v pracovnìprávní m è i jiné m váahu (v takové m pøí padì uvede dodavatel v jaké m) k dodavateli;

.

doklady, z nich¾ bude yyplývat splnìní po¾ adavkù zadavatele na odbornou zpù sobilost osob (pøí slu¹ né osvìdè ení /au-

.

souhlas se zapojení m do veøejné zakázky,

torizacïoprávnìn í ),

Zadavatel upozoròuje, ¾ e v pøipadì, ¾ e pomìr è lena Realizaè ní hotýmu k dodavateli bude jiný ne¾ pracovnìprávní , jedná se o
poddodavatele, a dodavatelie povinen pøedlo¾ it dok|ady podle è l. 4 té to zadávací dokumentace.

5,

Varianty nabí dky

Zadavalel nepòpou¹ ti variantní øe¹ ení .

6,

Zpù sob zpracování nabí dkové ceny

Nabí dková cena bude zpracována v CZK,
Nabí dková cena bude zpracována v cZK v è lenìní :nabí dková cena bez danì z pndané hodnoty (DPH), samostatnì DPH, a
nabí dková cena Vè elnì DPH,
Nabí dková cena v té to skladhì bude uvedena na krycim listu nabí dky (viz pøí loha è . 1 té to zadávací dokumentace).
Nabidková cena bude uvedená v návrhu smlouw pøedlo¾ eným ù è astní kem.
Cena bude zahrnovat ve¹ keré náklady nezbytné k øádné mu, ú plné mu, kvalitní mu a bezvadné mu plnìní pøedmìtu zakázky vè etnì
v¹ ech rizik a vlivù souvisejí cí ch s plnìní m pØedmìtu zakázky, Nabí dková cena musi rovnì¾ zahmovat poji¹ tìní , garance, danì,
cla, poplatky, inflacní vlivy a jaké koli dal¹ í v,ýdaje nutné pro realizaci zakázky. Nabí dková cena je koneè ná a neni pøí pustné ji v
prù bìhu realizace zakázky navy¹ ovat (pøí padnì, ¾ e ji lze navy¹ ovat pouze pò zákonné zmìnì sazby DPH),
Podkladem pro zpracováni celkové nabí dkové cenyje zadávaci dokumentace a dále v¹ echny její pøilohy. Po¾ adavky na ce|kovou
nabí dkovou cenu jsou stanoveny tak, aby dodavatelé mohli podal \rzáiemnì porovnatelne nabidky,
Nabí dková cena bude cenou maximáIni a koneè nou. Nabí dková cena bude pøekroè itelná
realizace k navý¹ ení sazby DPH pøi zmìnì pravní ch pøedpisù .

puze

v pøí padì, dojdeJi v prù bìhu

Zadavatel s odkazem na § 48 odst. 4 Zzvz uwzoròú p dodavatele, ¾ e mù ¾ evylouè it ú è astní kavýbìrové ho øizení , pokud jeho
nabí dka bude obsahovat mimoøádnì ní zkou nabidkovou cenu, která nebude ú è astní kemvýbìové ho øizení zdù vodnìna,

7.

Po¾ adavky na zpracování a obsah nabí dky

Nabidka bude zpracována v è eské mnebo slovenské m jazyce a bude pøedlo¾ ena pisemné vjednom originále a jedné kopii V
uzavøené obá|ce s nápisem ,,NEOTEVIRAT - VÝBÌRovÉ ØlzENl - ,,smluvní výzkum v rámci projektu SltrtART Hestego .
Parametrizace nových produki» t a automatizace procesu vývoje, konstrukce a zavedení do v,ýroby", a Zpáteè ni adresou
ú è aslní ka,obálka bude obsahovat také elektronickou Verzi nabidky Ve formátu typu .pdf na nosiè i 0D/DVD/USB.
Nabí dka nebude obsahovat pøepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvé st v omyl,

V¹ echny |isty nabí dky budou oè í slovány vzestupnou è í selnouøadou a svázány tak, aby tvoøily jeden celek a byly zabezpeè eny
proti rozdìlení .
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Nabí dka ú è astní karnusí být zpracována v souladu s po¾ adavky stanovenými touto zadávaci dokumentací a Pravidiy pro výbìr
dOdavatelù V OPPlK, Úè astní k musí pøi zpracování nabí dky respektovat po¾ adavky a podmí nky stanovené zadavatelem V ZadáVaci dokUmentaci veløejné zakázky, jako¾ ijaké koIiv daJ¹ í po¾ adavky, a takto ú p]ná nabí dka musí být øádnì doruè ena Zadavatel
Ve Stanovené lhù tì pro podání nabidek

Nabí dka bude obserhovat:

1

Vyplnìný kryc |ist nabí dky (pøí |oha è 1 té tc zadávací dokumentace)

2.

Obsah nabí dky

3
4

Dokumen§l, popisují Cí V|astní pøedmìt ZakáZky a da|¹ í atributy nabí zené slu¾ by (prcspekty, fobg|afie, technický popis.
atd.), Ze kterych bude zøelmé splnìni pøednrìtu zadání
Dok|ady prokazujicí splnìní kvalií lkaè ní chpøedpok|adù d|e kapitoly 4

.
.
.
.
5,

è estné proh|á¹ ení o splnìní základni zpù sobilosti (pøi|oha è , 2 té to zadávací dokumentai]e)
v:ipis z obchodní ho re]støí ku, výpis;z ¾ ivnostenské ho rejstøí ku
sI]znam významných zakázek (pøiloha è , 3 té to zadávací dokumentace)
sr:znam è |enù rea|izaè ní ho týmu, ;iivotopisy, osvìdóeni

Návrh smkluvy o di|o (pøí loha è , 4) podepsaný oprávnìnou osobou jednal za ú è astní kav soulac|u s bodem 3 té to zadávací dokumentace

6

Soupis poddodavatelù , Viz kapitola 13 té to zadáVací dokumentace

7.

Plná moc, pokud za dodavate|e jedná osoba odli¹ ná od osoby oprávnìné dle obchodní ho re1støiku

8

SmloUVa v pøí padì spoleè né ú è astidodava],elù , viz kapitola 13 té to ZadáVací dokumentace

9,

Pøí padné da|¹ i po¾ adované dokumenty, které nez|e zahrnoui pod ¾ ádnou Z kategorií uvedených

8,

Zpù sob hodnocení nabí dek

V

obsahu nabí dky

Zák adní m hodnoticí m kòté riem je ekonomická !ýhodnost nabidky.

Hodnotí cí m krit&iem je:

1.

Nabí dlková cena:

1009ó

Nabí dková cení ]]
Hodnotí se cena V Kè bez DPH, Nabí dky se budou hodnotit pornìrem nejvýhodnìj¹ i nabí dka/ hodnocená nabldka Nle]výhodnìj¹ í nabí dl:oU je nabí dka s nejni¾ ¹ í nabí dkOVoU cenou, Zadavatel stanovil maximální hodnolu,/eøeiné ZakáZkV Ve Vý¹ i
0øedOokládané b9§!oty Vg]teitiza&izKy-|!quldková cena ú è astní kanesmí pøekroè it oøedookládanou hodnotu Veie né Zakázkv. V oøí oadiiejlg_pre!p@tt!-!g9|9_.6q9[1í k z vú bìrové hoøí zení wlouè en, Pro hodnoceni nabidek pou¾ ije hodnotí cí
konise bodoVací stupnici V rozsahU 0 a¾ 100, Ka¾ dé nabí dce bude pøidìlena bodová hodnota vynásc,bená poè tem procent
pøidì]ených krité riU

vzorec Dro vú Ooè etcé lkové vú hodnosti nabí dkv:

V=nl/h,|*í 00

kde:

V je celková Výhodnost nabí dky
h je

hodnota hodnocené nabí dky

n je

iodnota nejvýhodnìj¹ í nabí dky

siránka 10 z 15

EVROPSKÁUNlE

ZADÁVACÍ IOXUMENTACE

Evropský

pro..gioná nl .ú Voj

progé m fu.káni
op.6è ni 'o.d
schopnosl
a inï&é pró kónkuGn€

Kvantitativní ú daje rozhodné pro hodnocení nabí dky uvede ú è astnikna krycí list nabidky (pøí loha è . 1 té to zadávací dokumentace),

Výs|edky Výbìrové ho øí zeni budou zveøejnìny na profilu zadavatele stejným zpù sobem, jakým do¹ lo k uveøejnìní ,

9.

Terminy a konhkty

Lhú tapropodání nabí dek:21.6,2021v,l0:00hod,
Datum oteví náni

Adresa pro

obálek:

podání nabí dek:

ihned po skonè ení lhù typro podáni nabidek

Na Nouzce 470t7,682 01 Vy¹ kov
,14
(pracovní dny od 9 hod, do
hod. na recepci è i po pøedchozi domluvì s lng,
Luká¹ ondák na tel, +420 731 224 324, email: ondak(ahesteoo.cz

Adresa

oteví rání obálek

KontaKní osoba

zadavatele:

)

Na Nouzce 470ø, 682 01 Vy¹ kov (v zasedací mí stnosti zadavatele)
Eli¹ ka Andnýsová
mob,,, +

420774 952525

e-mail: andrysova@DureventUres,cz

í 0, Dodateè né informace
Úè astní k je oprávnìn po zadavaleli po¾ adovat pí semnì vysvìtlení zadávací ch podmí nek. Pí s€
mná ¾ iádost musi bý1 zadavateli
doruè ena nejpozdìji 4 pracovní dny pøed uplynutí m lhù ty pro podáni nabí dek, Vysvìtleni zadávací ch podmí nek mù ¾ ezadavatel
poskytnout i bez pøedchozí ¾ ádosti.
Zadavatel ode¹ le vysvìtleni zadávací ch podmí nek, pøí padnì §ouvisejí ci dokumenty, nejpozdìiido 2 pracovní ch dnù od doruè ení

¾ ádosti podle pøedchoziho odstavce, Pokud zadavatel na ¾ ádost o Vysvìtlení , která není doruè ena Vè as, vysvìtlení poskytne,
nemusí dodr¾ et lhù tu uvedenou v pøedchozi vìtì.
Pokud je ¾ ádost o vysvìtlení zadávací ch podmí nek doruè ena vè as a zadavatel neuveøejní vysvìtlení ve lhù tì dle pøedchozí ho
odstavce, prodlou¾ i lhù tu pro podáni nabí dek nejmé nì o tolik pracovní ch dnù , o kolik pøesáhla doba od doruè eni ¾ ádosti o vysvìtleni zadávaci dokumentace do uveøejnìní lhù ty dle pøedchoziho odstavce.

Za komunikaci ve vìci dodateè ných iní ormací jezodpovìdná pouze osoba povìøená Zadavatelem:
Eli¹ ka Andrýsová
nob,: + 420T74 952525
e-mail: andrysova@pureventures.cZ

11, Poddodavatelé
V pøí padì, ¾ e ú è astnikhodlá plnit zakázku prostøednictvim poddodavatelù , po¾ aduje zadavatel pøedlo¾ ení seznamu poddodavatelù , pokud jsou ú è astnikovizadávací ho øí zení známi a uvedl, kterou è ást veøeiné zaká¾ ky bude ka¾ dý z poddodavatelù plnit,

seznam poddodavatelù
Uè astní kVýbìrové ho øí zení v nabí dce V pøislu¹ né pøiloze návrhu smlouvy pøedlo¾ í seznam poddodavatelù s Uvedení m jejich
identií ikaè ní chú dajù a specifikmi, Kerou è ást veøejná zakázky bude ka¾ dý z poddodavatelù plnit.

Spolïná ú è asÉdodavatelù
V pøí padì spoleè né ú è astidodavatelù Ve Výbìrové m øí zení bude V nabí dce pøedlo¾ ena smlouva uzavøená dodavateli, z ni¾ bude
vyplývat, ¾ e v¹ ichni dodavatelé podávajicí spolïnou nabí dku nesou odpovìdnost za plnìniveieiné zakázky spolïnì a nerozdilnì, Pokud podáVá nabí dku ví ce dodavaielú spoleè nì, UVedoU V krycí m listu nabí dky osobu, která bude Zmocnìna zastupovat
tyto dodavatele pò styku se zadavatelem v prù bìhu výbìrové ho øí zení .
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12. Dal¹ í prldmí nky zadavatele
a) ZadaVatel nepò¾ ]náVá ú è astní kovipráVo na náhri]dU nák adù spo]ených s ú è astív zadávací m øí Zení , Flovnì¾ nepo¾ aduje popIalky 2:a to, ¾ e se l]è astní kmú ¾ eo veøejnou zakázllu ucházet,
b) Spolé è nost proh a¹ u]e, ¾ e toto Výbìrové øí Zeni není Veøe]nou obchodní soutì¾ í ani Veøejnj/m pøí slibem.

c) ZadaVatel mù ¾ ena;zák|adì mimoøádnì ní zké nabí dkové ceny ú è astní kavylouè it z výbìrové ho øí zení
d) Dle{) 2e) zákona è .32al2001

sb ofinanè ni kontro|e

Ve Veøejné správì je ú è astní kosobou povinnou spolupù sobit

pø výkonu

finanè ní kontro]y.
e) ZadaVatel Si Vyhlazu]e práVo Zru¹ lt výbìrové øizení .

f) Podání m nabí dky ú è astnikplnì akceptuje v¹ echny podmí nky a po¾ adavky stanovené V tiito ZadáVací dokumentaci a bere na
vìdomí ¾ e tyto budou následnì ukotveny ve smlouvì, která bUde UZavøena s vybraným ú è astní kem
g) Úè a$tnik podání m nabí dky bere na vìdomí a je rieznámen s tí m, ¾ e pøedmìt plnìní veøejné zakázky bude financován z Operaè ní hcprogramu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (dále jen 0PPlK), V pøí padì, ¾ e zadavateli nebudou pøidìIeny
f]nanè ni prostøedky pro kfií výdajú plynoucí ch Z realizace celé ho projektu V rámci oPPlK, pøipadnì tyto náklady bUdoU oznaè eny

za nezpù sobilé mÉ lZadavatel práVo jednostrannì odstoUpit od smlouvy
h) Nejedná se o Veøejnou zakázku zadávanou dle Ziákona è , '134120'15 Sb,, o zadávání veøejných zakázkách,

13. Pøí lohy zadávací dokumentace
Pøí loha è , 1: Krycí |ist nabidky
Pøí |oha è , 2; È estnr! prohlá¹ ení o spInìní zák|adní ch kvaIií ikaè nichpøedpokladù
pøí loha è , 3l seznam referenè ní chzakázek
Pøí ]oha è .4; NáVrh smlouvy o dí lo
Pøi|oha è , 5: Podrocná specifikace

V Praze dne 3. 6,

PURE VENTUREs

"."

ondøÍ ,akova 503/29, 13o oo
Práha 3., ®i¾ kov, È eska øepublika
lè : 02975o41, DlÈ : czo2975o41

2102'

e-rnall: irYfo@

e.?_

p

urevent uí e§. c.

rlzt?<Ylll'/

razí tko a podpis osoby zplnomocnìné k
výkonu zadavatelských è inností
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KRYCÍ L§T NABÍ DKY
pro veøejnou zakázku ,,Smluvní výzkum v rámci projeKu SMART Hestego - Parametrizace nových produKú a automatizace pí ocesu vývoje, konstrukce a zavedení do výroby"

tlè lsruí x
(obchodni í irma nebo název)

Sí dlo
(celá adresa vè etnì PSÈ )

právní forma
ldentifikaóní è í slo
Daòové identifikaè ní è í slo

kontaktní osoba
Telefon
Email
Bankovní spojení

è í sloú è lu
Hodnotí cí krité rium

Vý¹ e hodnotí cí ho krité ria dle nabí dky
Bez DPH

DPH

Nabidková cena (Kè )

V.,...,.....,,,,,...,,..,.

dne

Podpis osoby opráVnìné jednat jmé nem ú è astnika

Søánka í 3 Z ,l5

Celkem vè . DPH

ZADAYAC| DOKUMENTACE

Evro!Si(ý fond pí o Ie§r.n'lni ro2!o]
op€
raè ni p.o9É m Pod.,kini
. ]òová.e pro kóikulan])eschó.nóst

Pøí loha è . 2

pro veøejnou zakiázku ,,Smluvní výzkum v rámci projektu SMART Hestego. Parametrizace nových produktù a au,
tomatizace procesu,/ývoje, konstrukce a zavedení do výroby"
Úè astní k (obchodni náze!):
Adresa, í jidlo, misto p]dn káni:
]è :
Jmé no opráVnìné oscby:
È estnì prohla¹ uj , ¾ e jè astní k

a)
b)
c)
d}
e)

nebyi V zemi své ho sidla V poslednich 5 leiech pr'ed zaháJenim zadávaciho rizeni pravomocnì odsouzen pro trestný è in Uvedený
v pøí loze è , 3 k ZZVZ nebo obdobný trestný è in podle práVniho øádu zemì sí dla dodavaielei k zahlazeným odsouzenim se nepøihlí ¾ í ,

nemá v È eské republice nebo

V

zemi své ho sidla v evidenci daní zachycen splatný daòový nedoplatek,

È eské repubiice nebo

V

zemi své ho sidla splatný nedoplatek na pojjstné m nebo na penále na veøejne ::dravotni poji¹ tìní ,

nelmá v

nemá v È é skélepublice nebo

V

zemi své ho sí dla splatný nedoplalek na pojistné m nebo na penále na sociálni zabezpeè ení a pøí spé Vku

ná státní politiku zamìstnanosti,
neni v likMdac],l, pr)ti nìmU¾ bylo \rydáno rozhodnUti o ú padku5, Vù è inìmu¾ by]a naøí zena nucelá spráVa podlI] jiné ho práVniho pøedp]su6 nebo V ot|dobné situaci podle práVniho øádu 2emì sí dla dodavaiele,

Dal¹ í Do¾ adayry k základní zDù sobi|osti
Ve Vztahu k podmí nce základni zpú sobilosti dle zadavatele upozoròuje na nutnosl respektování tìchto zákonných po:iadavkú :
Je-li dodavatelem DráVnická osoba, musí podrninku podle § 74 odst. '1 pism, a) Zákona splòovat tato prá\,nická osoba a zároveò
ka¾ dý è len statutární ho orgánu, Je-liè lenem statutárniho orgánu dodavatele práVnická osoba, musí podmí nku podle § 74 odst 1
pism, a) Zákon a splòoVatI
a) tato práVnická osoba,

b) ka¾ dý è len statutárniho orgánu té to právnické osoby a
c) oscba Zastupu]lcí tuto práVnickou osobu v statutámí m orgánu dodavatele

Úè astní -lise ZadáVaciho øí zení poboè ka závo4!

a}zahøaniè ní pí ávnické osoby, musi podminku podle § 74 odst. 1 pí sm. a) Zákona splòovat tato pí ávnická osoba a
v€
doucí poboè ky závodu,
b)è e§ké právnické osoby, musi podmlnku podle § 74 odst.
zákona a vedoucí poboè ky ávodu,

1 pism. a) Zákona splòovat

osoby uvedé né v§ 74 odst,2

V,,..,....,,....,,,,,,..., clne

Podpis osoby oprávni'né iednat jmé nem ú è astní ka

Pøí loha è ,3
Viz § 187 zákona è , 89i2012 sb. obè anský zákonik,
Viz § 136 zákona è , 182/2006 sb,, o ú padku a zpù sobech ]eho øe¹ ení (insolvenè ní zákon), Ve znìní pozdìj¹ í ch pøedpisu,
6Napøikadzákonè
.21l,992sb,,obankách Veznìní pozdì]¹ ich pøedpisù , zákon è ,87/1995 sb,, o spoøitelnici a ú Vìrnich dlu¾ stvech a
nìkteryrch opatøení ch s tí m souvisejí cí ch a o dop]nìní zalkona È eské národní rady è , 586/'1992 Sb,, o daní ch z pøí j« ú ,ve z.ìni pozdìj¹ ich
pøedpis» , zákon è , 363/1999 Sb-. o poji¹ » ovnictví a o zmìnì nìkiených souvisejí cí ch zákonú ,
1

5
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EVROPSKÁUNlE
Evlóp§ký foid pó í é gionálni í ozvoj
op.6è ni prcgÉ m funikáòi

ZADÁVACÍ OOXUMENTACE

á

inï*

p.o

*onlrurï6óopò6t

sezruau nerenexè ruí cl zaxnzex
pro veøejnou zakázku ,,Smluvní výzkum v rámci projektu SMART He§tego - Parametrizace nových produKù a automatizace pí ocesu vývoje, konstrukce a zavedení do výroby"

Spoleè nost

............., jednajicí prostøednictví m svých |ednatelù , timto è estnì prohla¹ uje, ¾ e

realizovala v poslednich tøech letech následu.ií ci uýznamné zakázky,.

Pøedmìt slu¾ by
a mí sto plnìní +

popis

ldentifikace objednatele
a kontakní osoba

1

2

V.............,.... dne.

Razí tko, jmé no a podpis statutární ho zástupce ú è astní ka
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Cena zakázky
v Kè bez DPH

Termí n ukonè ení

realizace

