__________________________________________________________________________

VÝZVA

PRO PODÁNÍ NABÍ DKY
K VEŘEJNÉ Z AKÁZCE

DATOVÉ

AN ALÝZ Y POVODÍ SVITAVY PO SOUTOK SE
SVRATKOU

__________________________________________________________________________
I.

VEŘEJNÝ ZADAVATEL

Jméno

Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.

Sídlo

Bělidla 986/4a, 603 00 Brno

IČO

86652079

Kontaktní osoba

Mgr. Michal Minarik, minarik.m@czechglobe.cz, +420 511 192 220

II.

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

Předmět zakázky

Předmětem zakázky je zpracování datové analýzy na povodí
Svitavy po soutok se Svratkou včetně aglomerace Brna, přičemž
toto spočívá zejména ve:
1. Zpracování datové analýzy vodní bilance v uceleném povodí
Svitavy řešené simulačním nástrojem sestaveném v modelovém
systému MIKE SHE/HYDRO/FEFLOW, který je již používán
zadavatelem
2. Vytvoření a dodání simulačního nástroje, který bude vytvořen v
modelovém systému naplněném odpovídajícími daty, které vlastní
zadavatel

URL zakázky

https://zakazky.czechglobe.cz/vz00000337

Druh veřejné zakázky

Služby

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu
Postupy uvedené v zákoně o zadávání veřejných zakázek se
nepoužijí

Předpokládaná hodnota

1.800.000 Kč bez DPH

III. Z Á K L A D N Í P O D M Í N K Y

Zahájení plnění

Ihned po podpisu smlouvy
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Ukončení plnění

Do 31. 7. 2022

Místo plnění

Sídlo zadavatele

Obchodní podmínky

Jsou přílohou této výzvy ve formě textu smlouvy

Technické podmínky

Jsou přílohou této výzvy jako součást textu smlouvy

Společensky odpovědné zadávání
Zadavatel má v úmyslu zadat veřejnou zakázku v souladu se zásadami společensky odpovědného
zadávání veřejných zakázek. Společensky odpovědné zadávání kromě důrazu na čistě ekonomické
parametry, zohledňuje rovněž související dopady zejména pak v oblasti zaměstnanosti, sociálních
a pracovních práv a životního prostředí.
Zadavatel od dodavatele požaduje zajistit při plnění předmětu veřejné zakázky legální
zaměstnávání, férové pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny
osoby, které se na plnění dané veřejné zakázky podílejí. Dodavatel je dále povinen zajistit splnění
tohoto požadavku zadavatele i u svých subdodavatelů.
Ustanovení společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek jsou zohledněny a
zakomponovány do textu smlouvy.
IV. K V A L I F I K A C E
Uchazeč je povinen splnit následující kvalifikační předpoklady:
1.

2.

Základní kvalifikační předpoklady a ekonomická a finanční způsobilost
Uchazeč je povinen splnit základní kvalifikační předpoklady a ekonomickou a finanční
způsobilost čestným prohlášením dle vzoru v příloze, případně čestné prohlášení stejného
obsahu.
Profesní kvalifikační předpoklady
Uchazeč je povinen splnit kvalifikační předpoklady předložením následujících dokladů:

2.1. Výpis z obchodního rejstříku, je-li v něm uchazeč zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence,
pokud je v ní uchazeč zapsán.
3.

Technické kvalifikační předpoklady
Uchazeč je povinen splnit technické kvalifikační předpoklady spočívající v předložení seznamu
významných zakázek/projektů.

Minimální úroveň:
a) Alespoň jedna dokončená zakázka/projekt obdobného typu, jako je předmět plnění této
zakázky, tedy alespoň jedna datová analýza 3D hydrologickým a hydraulickým simulačním
nástrojem pro kterékoliv povodí v České republice nebo v zahraničí o velikosti alespoň
1000 km2 v hodnotě alespoň 1.000.000 Kč bez DPH.
b) Alespoň jedna dokončená významná služba/zakázka, jako je předmět plnění této zakázky, tedy
spočívající v propojení hydrologického distribuovaného simulačního modelu s hydrologickým
modelem hlubokého oběhu vody (hlubinných kolektorů) v prostředí s výrazným vlivem
preferenčních hydraulických cest v hodnotě alespoň 500.000 Kč bez DPH.
c) Alespoň jedna dokončená zakázka, významná služba, jako je předmět plnění této zakázky,
spočívající ve zhotovení návrhu a realizaci systému pro paralelizované simulace na
hydrologickém distribuovaném modelu na minimálně 5-ti výpočetních jádrech v hodnotě
alespoň 200.000 bez DPH.
Tyto významné zakázky/projekty a) – c) byly uchazečem realizovány během uplynulých 5 let.

__________________________________________________________________________
Strana 2 (celkem 4)

Datové analýzy na povodí Svitavy po soutok se Svratkou
__________________________________________________________________________
Způsob prokázání:
Statutárním orgánem uchazeče podepsaný seznam těchto významných zakázek/projektů,
z kterého bude patrný zejména předmět, cena, období realizace a objednatel dané zakázky
resp. účastník nebo řešitel projektu. Zadavatel je oprávněn si tyto reference následně ověřit.
Prokazování kvalifikace
Doklady lze v rozsahu, ve kterém zapsané údaje pokrývají požadavky zadavatele, nahradit výpisem
ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, či certifikátem systému certifikovaných dodavatelů,
případně jinými doklady, které prokazují splnění kvalifikačního předpokladu.
Uchazeči předloží prosté kopie dokladů, s výjimkou dokladů ve formě čestných prohlášení a smluv,
které budou v originále, nebo v ověřené kopii.
V.

HODNOCENÍ

Hodnotící kritérium

Nejnižší nabídková cena

Hodnocena bude maximální celková odměna za činnost poskytovatele v Kč bez DPH za veškerá
plnění, uvedená v návrhu smlouvy a její příloze č. 8.
VI. N Á V R H S M L O U V Y
Návrh smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou jednat za uchazeče.
Návrh smlouvy bude zpracován na základě textu smlouvy, který je přílohou této výzvy. Při
vypracování návrhu smlouvy není uchazeč oprávněn text smlouvy měnit, vyjma následujících
případů:
1.

Identifikace uchazeče a osob oprávněných za uchazeče jednat.

2.

Uvedení všech požadovaných údajů o ceně v Kč bez DPH a dále stanovení sazby Manager a
Expert (čl. VIII. odst. 2. textu smlouvy a shodně příloha č. 8 textu smlouvy)

3.

Uvedení člena VKV poskytovatele (čl. VI. odst. 1. písm. d) textu smlouvy a čl. X. odst. 2. textu
smlouvy)

4.

Uchazeč může nabídnout podmínky pro zadavatele výhodnější (např. výše smluvní pokuty
apod.)

VII. O B S A H N A B Í D K Y
Nabídka musí obsahovat alespoň:
1.

Identifikační údaje uchazeče (jméno; sídlo; identifikační číslo).

2.

Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů.

3.

Návrh smlouvy včetně příloh podepsaný osobou oprávněnou jednat za uchazeče.

4.

Doklady prokazující oprávnění osoby, jež podepsala návrh smlouvy, podepsat návrh smlouvy.

VIII. P O D Á N Í N A B Í D K Y
Lhůta

10. 5. 2021, 10:00

Místo

Sídlo zadavatele

Způsob

Nabídky se podávají písemně, a to v listinné podobě
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Podání nabídky v listinné podobě
Korespondenčně, nebo osobně v pracovní dny mezi 8:00 a 14:30 na podatelně zadavatele nebo u
Davida Schücha nebo u Mgr. Michala Minarika.
Uchazeč je povinen nabídku v tištěné podobě podat v uzavřené obálce; označené:
a) Nápisem NEOTVÍRAT.
b) Názvem veřejné zakázky.
c) Jménem uchazeče.
d) Adresou, na niž je možné zaslat oznámení o tom, že nabídka byla podána po uplynutí lhůty
pro podání nabídek, případně vyrozumění uchazeče o skutečnosti, že ve lhůtě byla podána
jediná nabídka.
Zadavatel doporučuje sešít jednotlivé listy nabídky tak, aby s nimi nebylo možné manipulovat.
IX. D A L Š Í P O D M Í N K Y
1.

Zadavatel stanovuje zadávací lhůtu v délce 60 dní.

2.

Uchazeč je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím
podmínkám. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před
uplynutím lhůty pro podání nabídek.

3.

Uchazeč, který je vyzván k předložení podepsaného návrhu smlouvy je povinen návrh předložit
do 5 pracovních dnů poté, kdy bylo rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky uveřejněno na
profilu zadavatele, nebo případně do 5 pracovních dnů po té, co byl k podpisu takto vyzván.
V případě, že tak neučiní, může zadavatel uzavřít smlouvu s dalším uchazečem v pořadí.

4.

Nabídky obsahující varianty se nepřipouštějí.

5.

Zadavatel přijímá pouze nabídky v českém nebo slovenském jazyce.

6.

Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem, odmítnout všechny
nabídky a zadávání veřejné zakázky zrušit.

7.

Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu lhůty pro podání nabídky měnit, doplnit či upřesnit
zadávací podmínky.

X.

PŘÍLOHY

1.

Text smlouvy

2.

Vzor čestného prohlášení

V Brně dne 28. 4. 2021

prof. RNDr. Ing
Michal Marek,
DrSc., dr. h. c

Digitálně podepsal prof. RNDr. Ing
Michal Marek, DrSc., dr. h. c
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-86652079,
o=Ústav výzkumu globální změny AV
ČR, v.v.i., ou=65005032, cn=prof.
RNDr. Ing Michal Marek, DrSc., dr. h. c,
sn=Marek, givenName=Michal,
serialNumber=P43242
Datum: 2021.04.28 13:21:57 +02'00'

prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek, DrSc., dr. h. c.
ředitel
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
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