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VÝZVA K PODÁNí NABíDKY NA PLNENíVEREJNÉZAKÁZKY-
-RÁMCOVÉ SMLOUVY

A ZADÁVACí DOKUMENTACE

Vec:

Název:

Verejná zakázka na služby- rámcová smlouva

Komplexní realizace zadavatelských cinností vcetne poskytování právního
poradenství v rámci zadávacích rízení v letech 2013 - 2017

V Libechove dne 13.2. 2013

Vážení,

dovoluji si Vás informovat o tom, že Ústav živocišné fyziologie a genetiky AV CR, V.V.i.(dále jen

"Ústav"), zastoupený Ing. Janem Kopecným, DrSc., reditelem Ústavu (dále jen "Zadavatel") zvažuje

zadání verejné zakázky - rámcové smlouvy na zajištení Komplexní realizace zadavatelských cinností

vcetne poskytováníprávníhoporadenstvív rámcizadávacíchrízenív letech 2013 - 2017 (dálejen
"Verejná zakázka").

Vzhledem ktomu, že predpokládaná cena plnení Verejné zakázkyje v rozmezí od 1 mil. Kcdo 5mil. Kc

bez DPH,jedná se o podlimitníverejnouzakázkuve smysluustanovení§ 12 odst. 2 zákonac. 137/2006
Sb., o verejných zakázkách, ve znení pozdejších predpisu (dále jen "Zákon") a tato Verejná zakázka je
tak v souladu s ustanovením § 21 odst. 3 a §25 odst. a) Zákonazadávána formou zjednodušeného
podlimitního rízení podle § 38 Zákona.

1. Identifikacníúdaje o zadavateli
Název: Ústavživocišnéfyziologiea genetikyAVCR,v.v.i.

Sídlo: Rumburská 89; 277 21 Libechov

IC: 67985904

Zastoupený: Ing.Janem Kopecným,DrSc.,reditelem Ústavu

Kontaktníosoby: Ing.Jaroslava Kasýková,tel. 315 639 507, e-mail: kasvkova@iapg.cas.cz

Ing.Jan Kolofík,tel. 315 639 505, 602 316 368, e-mail: kolofik(á1japg.cas.cz

2. Informace o predmetu zakázky
2.1 Predpokládaná hodnota verejné zakázky: 5 mil. Kc (bez DPH).

Predmetem verejné zakázky je poskytování kompletních služeb pri zadávání

zadavatelem urcených verejných zakázek zadavatele. Uchazec bere na vedomí, že bude

povinen dodržet požadavky stanovené Zákonem, smernicemiÚstavu a prípadne podmínkami a
pravidly stanovenými príslušným poskytovatelem financních prostredku, budou-Ii úhrada ceny
poskytnutých služeb vítezného uchazece nebo úhrada ceny uchazecem administrovaných



verejných zakázek hrazeny nebo spolufinancovány z dotacních nebo grantových financních
prostredku.

Poskytování kompletních služeb pri zadávání zadavatelem urcených verejných zakázek
zadavatele se rozumí komplexní organizacní a právní zajištení zadávacího rízení vcetne
poskytování právního poradenství v rámci zadávacíchrízení.

2.2. Komplexnímorganizacním a právním zajištením zadávacíhorízení se pro úcely této
verejné zakázky rozumí,pokudje zákonemvyžadováno:

2.2.1. zpracování formuláre "Predbežné oznámení" vcetne oduvodnení do Vestníku
verejných zakázekve Vestníku verejných zakázek(dále jen "Vestník");

2.2.2. zpracování návrhu zadávacích podmínek vc. hodnotících kritérií v soucinnosti s
mandantem (dále též i "zadavatel") a prípadná následná úprava podle požadavku
zadavatele;

2.2.3. zpracování textu zadávací dokumentace, vc. kvalifikacních kritérií a zpracování
závaznésmluvní dokumentace, pokud tato bude prílohou zadávacídokumentace;

2.2.4. kompletace zadávacídokumentace;

2.2.5. zpracování formuláre "Oznámení o zakázce"do Vestníku a jeho zverejnení;

2.2.6. zpracováníoduvodnení úcelnosti verejné zakázkyve smyslu § 156 zákonaa v souladu
s provádecí vyhláškou c. 232/2012 Sb. a predání tohoto oduvodnení nejpozdeji se
zverejnením "Oznámení o zakázce"ve Vestníku;

2.2.7. v soucinnosti se zadavatelem poskytování dodatecných informací k zadávacím
podmínkám, popr. zajištení prohlídky místa plnení vc. zpracovánízápisu;

2.2.8. vypracování jmenovací listiny pro cleny a náhradníky hodnotící komise, prípadne
jmenovací listiny komise pro otevírání obálek a pro posouzení kvalifikace (pokud
budou jmenovány samostatne)

2.2.9. vypracování tiskopisu prohlášení clenu hodnotící komise o nepodjatosti, v prípade
úcasti na jednání komise také pro jejich náhradníky (vcetne predání príslušným
osobám k podpisu); vypracování další dokumentace související s cinností komise pro
otevírání obálek a hodnotící komise (napr. seznamnabídek atp.);

2.2.10. organizacnízabezpeceníprijímání obálek s nabídkami;

2.2.11. organizacní príprava a zajištení otevírání obálek s nabídkami jednotlivých uchazecu
vcetne pozváníjednotlivých clenu komise, zpracováníprotokolu o otevírání obálek;

2.2.12. organizacní zajištení a spoluúcast pri posouzení kvalifikace uchazecu, vypracování
protokolu o posouzení kvalifikace a seznamu dokladu vcetne náležitostí uvedených v
§ 59 odst. 5 a odst. 6 zákona, vcetne vypracování rozhodnutí o vyloucení uchazece
pro nesplnení kvalifikace;

2.2.13. organizacní zajištení všech jednání hodnotící komise, úcast na techto jednáních
v pozici osoby prizvané v pozici moderátora, zpracování veškerých potrebných
podkladu pro hodnocení nabídek pro jednotlivé cleny hodnotící komise, kontrola
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úplnosti nabídek z hlediska požadavkuzákona i zadavatele a zpracování podkladu pro
prípadné dotazy na vysvetlení mimorádne nízké nabídkové ceny;

2.2.14.porízení protokolu o jednotlivých jednáních hodnotící komise a zápisu vcetne zprávy
o posouzenía hodnocení nabídek dle § 80;

2.2.15. vypracování návrhu rozhodnutí o výberu nejvhodnejší nabídky a predání zadavateli
k podpisu;

2.2.16. vypracování oznámení o výberu nejvhodnejší nabídky a predání zadavateli k rozeslání
tohoto oznámení všem uchazecum, kterí nebyli vylouceni z úcasti na zadávacím
rízení;

2.2.17.vypracování návrhu rozhodnutí o vyloucení uchazece vcetne oduvodnení a predání
zadavateli k rozeslání oznámení o vyloucení uchazece tem uchazecum, kterí byli
z úcasti na zadávacímrízenívylouceni;

2.2.18. vypracování návrhu rozhodnutí zadavatele o prípadném zrušení zadávacího rízení a
jeho predání zadavateli k rozeslání, vcetne vyplnení a zajištení uverejnení formuláre
Zrušenízadávacíhorízeníve Vestníku;

2.2.19. zpracování formuláre "Oznámení o zadání zakázky" do Vestníku a jeho zverejnení
v termínu stanoveném zákonem;

2.2.20.zpracování "Písemné zprávy zadavatele" dle § 85 zákona a její predání zadavateli ke
zverejnení na profilu zadavatelev termínu stanoveném zákonem;

2.2.21.príprava a provedení opatrení k náprave v prípade, že v prubehu zadávacího rízení
došlo k porušení zákona, prípadne porušení pravidel príslušného Operacního
programu SFEU;

2.2.22. vedení, zpracování, kompletace a predání veškeré dokumentace o prubehu zadávání
verejné zakázky, vcetne zpracování písemné evidence úkonu zadavatele dle § 148
odst. 3 zákona;

2.2.23. zpracovánístanovisek, vyžádanýchod poskytovatele dotace, nebo kontrolních orgánu
v prípadech, kdy tyto orgány budou detekovat jakékoli porušení zákona, nebo u
zakázek, které se zákonem nerídily, porušení závazných postupu (v soucinnosti se
zadavatelem).

Výše uvedená specifikace požadovaných právních služeb bude zapracována do Rámcové
smlouvy, uzavrenés vítezným uchazecem.

Klasifikace predmetu verejné zakázky dle klasifikacního císelníku Common Procurement
Vocabulary:

Právníslužby CPV:79100000-5

Právnízastupování CPV:79112000-2

2.3 Zpusobplnení

Rámcová smlouva bude uzavrena na dobu ctyr let pocínaje podpisem rámcové smlouvy
(predpoklad v breznu 2013). V této lhute bude zadavatel oprávnen zadávat víteznému
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uchazecijednotlivé verejné zakázkyna plnení služeb specifikovanýchv rámcové smlouve
písemnými výzvami k poskytnutí plnení; prípadné pozdejší dokoncení plnení verejné zakázky
zadané ve lhute dle první vety tohoto odstavce nebude považováno za nesoulad s rámcovou
smlouvou.

Rámcová smlouva bude uzavrena s jedním uchazecem s tím, že v ní budou ve smyslu § 92
odst. 1 písmoa) zákona konkrétne vymezeny veškeré podmínky plnení.

Veškeré shora uvedené zadavatelské cinnosti a právní poradenství budou poskytovány
v souladu s konkrétními pokyny a požadavky zadavatele. Vždy ale musí být dodrženy
požadavky stanovené Zákonem a v prípade financování nebo spolufinancování z dotacních
nebo grantových financních prostredku i konkrétní pravidla pro príjemce financní podpory.,
Vprípade rozdílu požadavku výše uvedených dokumentu musí být uprednostnen ten s
prísnejším režimem.

Konkrétní rozsah poskytování zadavatelských cinností a právního poradenství bude záviset na
aktuálních potrebách zadavatele. Uzavrení rámcové smlouvy nezakládá pro dodavatele
žádný nárok na plnení, které bude realizováno vždy až na základe požadavku zadavatele na
provedení konkrétních právních služeb nebo konkrétních zadavatelských cinností.

3. Dobaa místo plneníverejné zakázky

Verejná zakázka bude vybraným uchazecem plnena od okamžiku nabytí úcinnosti smlouvy
na plnení této verejné zakázky. Zadavatel predpokládá, že zadávání verejných zakázek bude
probíhat v období od brezna 2013 až do brezna 2017. V této lhute bude zadavatel oprávnen
zadávat víteznému uchazeci jednotlivé verejné zakázky na plnení služeb specifikovaných v
rámcové smlouve písemnými výzvami k poskytnutí plnení.

Cinnosti vykonávané v souvislosti s plnením verejné zakázky bude dodavatel provádet ve
svých objektech a pracovištích s výjimkou pracovních jednání a konzultací se zadavatelem,
úcasti na komisích pro otevírání obálek a na hodnotících komisích, prohlídek místa plnení
verejných zakázek, na jejichž zadání se bude uchazec podílet, a predání dokumentace a
veškerých písemných výstupu o verejných zakázkách, které budou provádeny v sídle
zadavatele, nebude-Ii v konkrétním prípade sjednáno neco jiného.

Doba trvání rámcové smlouvy zacíná dnem podpisu smlouvy a koncí nejpozdeji ctyri roky od
podpisu rámcové smlouvy.

4. Obchodní podmínky zadavatele

Obchodní podmínky zadavatele jsou stanoveny v závaznémvzoru rámcové smlouvy na plnení
verejné zakázky, který tvorí Prílohu c. lb) této výzvy. Uchazec je povinen ve své nabídce
predložit návrh rámcové smlouvy, který bude zcela odpovídat zadavatelem stanovenému
závaznémuvzoru rámcové smlouvy. Uchazecje oprávnen doplnit do vzoru rámcové smlouvy
pouze údaje, které jsou ve vzoru rámcové smlouvy oznaceny jako nedoplnené. V opacném
prípade bude nabídka uchazecevyrazena a uchazecvyloucen. Návrh rámcové smlouvy bude
datován a podepsán osobou oprávnenou jednat jménem uchazece, prípadne bude doložena
overená plná moc osoby zmocnené k jednání jménem uchazece.
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Nedílnou soucástí rámcové smlouvy, uzavrené s vybraným uchazecem, bude jeho nabídka,
podaná v rámci tohoto zadávacího rízení; podmínky pro plnení, uvedené v této nabídce budou
pro uchazece závazné po celou dobu plnení.

5. Požadavek na prokázání kvalifikace

Uchazec je povinen nejpozdeji do lhuty stanovené pro podání nabídek prokázat svoji
kvalifikaci.

Kvalifikacisplní dodavatel, který v souladu s § 62 odst. 3 zákona predloží cestné
prohlášení, jehož vzor je uveden v príloze c. 2 a prokáže splnení:

a) základních kvalifikacníchpredpokladu analogicky podle § 53 odst. 1 písmo a) až k)
zákona,

ad a) Splnení základních kvalifikacních predpokladu

Uchazec predloží podepsané cestné prohlášení o splnení základních kvalifikacních
predpokladu ve smyslu § 53 zákona.

ad a) Prokázání splnení základních kvalifikacních predpokladu

Uchazec prokazuje splnení základních kvalifikacních predpokladu podle predchozího
odstavce 5. písmo a) predložením cestného Drohlášení o sDlnení kvalifikacních
DredDokladuve zjednodušeném podlimitním rízení (príloha c. 2).

Za bezdlužnost uchazece dle výše uvedeného § 53 odst. 1 písmof) a písmoh) zákona není
považován stav, kdy má uchazec se správcem dane nebo s príslušnou OSSZna jakoukoli
dlužnou cástku dohodnut splátkový kalendár.

b) profesních kvalifikacníchpredpokladu analogicky podle § 54 písmoa), b) zákona

ad b) Splnení profesních kvalifikacních predpokladu prokáže uchazec, který predloží

1. výpis z obchodního rejstríku, pokud je v nem zapsán, ci výpis z jiné obdobné evidence,
pokud je v ní zapsán. Dokladnesmí být ke dni podání nabídky starší 90 dnu.

2. doklad o oprávnení k podnikání podle zvláštních právních predpisu v rozsahu
odpovídajícím predmetu verejné zakázky, zejména doklad prokazující príslušné
živnostenské oprávnení ci licenci.

3. minimálne jeden clen týmu je povinen ve smyslu § 54 písmoc) zákona o VZpredložit
doklad vydaný profesní samosprávnou komorou, tj. Ceskou advokátní komorou,
prokazujícíjeho clenství v této komore.
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ad b) Prokázání splnení profesních kvalifikacních predpokladu

Uchazec prokazuje splnení profesních kvalifikacních predpokladu podle predchozího
odstavce 11.4.1. predložením cestného Drohlášení o sDlnení kvalifikacníchDredDokladu
ve zjednodušeném podlimitním rízení (príloha c. 2).

c) technických kvalifikacníchpredpokladu analogickypodle § 56 odst. 2 písmoa) zákona

ad c) Splnení technických kvalifikacních predpokladu prokáže uchazec, který predloží:

1. seznam významných zakázek obdobného charakteru (címž se rozumí komplexní
realizace zadavatelských cinností vcetne poskytování právního poradenství v rámci
zadávacích rízení). Uchazecje tímto seznamem povinen prokázat, že v posledních trech
kalendárních letech (únor 2010 - únor 2013) realizoval obdobné významné služby (tj.

komplexní zadavatelské cinnosti vcetne poskytování právního poradenství) dle níže
uvedené specifikace:

alespon tri nad limitní verejné zakázky na služby nebo dodávky pro verejného,
dotovaného nebo sektorového zadavatele, jejichž financní objem (úplata
vyplacená dodavateli) byl alespon 50.000,- Kc bez DPH za každou jednotlivou
zakázku.

(z toho) alespon jednu nadlimitní verejnou zakázku na služby nebo dodávky,
realizovanou v rámci projektu financovaných ze strukturálních fondu EU nebo
jiných dotacních nebo grantových financních prostredku pro verejného,
dotovaného nebo sektorového zadavatele, jejíž financní objem (úplata vyplacená
dodavateli) byl alespon 60.000,- Kcbez DPH.

alespon tri podlimitní verejné zakázky na služby nebo dodávky pro verejného,
dotovaného nebo sektorového zadavatele, jejichž financní objem (úplata
vyplacená dodavateli) byl alespon 40.000,- Kc bez DPH za každou jednotlivou
zakázku.

Prílohou seznamu významných služeb musí být:

osvedcení vydané verejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány
verejnému zadavateli, nebo

osvedcení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobe než
verejnému zadavateli, nebo

cestné prohlášení uchazece, pokud byly služby poskytovány jiné osobe než
verejnému zadavateli a není-Ii soucasne možné osvedcení podle predchozího
odstavce od této osoby získat z duvodu spocívajícíchna její strane.

2. osvedcení o vzdelání a odborné kvalifikacidodavatele nebo vedoucích zamestnancu
dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovedných za poskytování
príslušných služeb v rámci realizacního týmu, a to:
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a) vedoucí týmu s ukonceným magisterským právnickým vzdeláním, který prokáže
minimálne petiletou zkušenost se zadáváním verejných zakázek a minimálne tríletou
zkušenost se zadávánímverejných zakázekspolufinancovaných ze strukturálních fondu
EUnebo jiných dotacních nebo grantových financních prostredku.

b) minimálne jedna další osoba s ukonceným magisterským právnickým vzdeláním,
která prokáže minimálne tríletou zkušenost se zadáváním verejných zakázek a
minimálne rocní zkušenost se zadáváním verejných zakázek spolufinancovaných ze
strukturálních fondu EUnebo jiných dotacních nebo grantových financních prostredku.

Požadované kvalifikacní predpoklady clenu týmu doloží uchazec dokladem o
ukonceném VŠvzdelání požadovaného smeru a vlastnorucne podepsanými životopisy
všech clenu týmu, z nichž bude zrejmé, že tyto osoby splnují požadavky zadavatele na
technické kvalifikacní predpoklady, uvedené výše pod písmeny a) respektive b).

Soucástí splnení výše uvedených požadavku bude rovnež vlastnorucne podepsané
prohlášení všech clenu týmu, že se budou osobne a vlastními silami podílet na plnení
verejné zakázky.

ad c) Prokázání splnení technických kvalifikacních predpokladu

Uchazecprokazujesplnení technických kvalifikacníchpredpokladupodle predchozího
odstavce predložením cestného orohlášení o solnení kvalifikacních oredookladu ve
zjednodušeném podlimitním rízení (príloha c. 2).

Uchazeci zapsanív Seznamu kvalifikovaných dodavatelu (§ 125 zákona) mohou prokázat
splnení kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelu ne starším než 3
mesíce.Tento výpis prokazuje splnení kvalifikace podle § 127 zákona.

Uchazeci, kterým byl vydán certifikát v rámci Systému certifikovaných dodavatelu (§ 139
zákona) mohou prokázat splnení kvalifikace predložením platného certifikátu a tím
prokázat kvalifikaci podle § 134 Zákona.

Pokud není dodavatel schopen prokázat splnení urcité cásti kvalifikace podle § 50 odst. 1
písmob) až d) zákona (vyjma § 54 písmoa) zákona) v plném rozsahu, je oprávnen splnení
kvalifikace v chybejícím rozsahu prokázat prostrednictvím subdodavatele, a to v rozsahu a
za podmínek uvedených v § 51 odst. 4 zákona.

Podává-Ii nabídku dodavatel, který prokazuje splnení kvalifikace v chybejícím rozsahu
prostrednictvím subdodavatele, podle § 51 odst. 4 zákonaje dodavatel v takovém prípade
povinen zadavateli predložit

· doklady prokazující splnení základního kvalifikacního predpokladu podle § 53 odst. 1
písmoj) a profesního kvalifikacního predpokladu podle § 54 písmoa) subdodavatelem

· smlouvu uzavrenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k
poskytnutí plnení urceného k plnení verejné zakázky dodavatelem ci k poskytnutí vecí ci
práv, s nimiž bude dodavatel oprávnen disponovat v rámci plnení verejné zakázky, a to
alespon v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnení kvalifikace podle § 50 odst. 1
písmo b) až d).
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Dodavatel není oprávnen prokázat prostrednictvím subdodavatele splnení kvalifikace
podle § 54 písmoa).

Podává-Ii nabídku nekolik dodavatelu spolecne (§ 51 odst. 5 zákona), musí každý z nich
prokázat splnení základních kvalifikacníchpredpokladu podle § 50 odst. 1 písmoa) zákona
a profesního kvalifikacního predpokladu podle § 54 písmo a) zákona v plném rozsahu.
Splnení ostatních kvalifikacníchpredpokladu podle § 50 odst. 1 písmob) až d) zákona musí
dodavatelé podávající nabídku spolecne prokázat spolecne.

Podává-Iinabídku více dodavatelu spolecne, podle § 51 odst. 5 zákona jsou povinni priložit
k nabídce smlouvu, z níž vyplývázávazek specifikovanýv § 51 odst. 6 Zákona, tj. že všichni
tito dodavatelé budou vuci zadavateli a jakýmkoliv tretím osobám z jakýchkolivprávních
vztahu vzniklýchv souvislosti s verejnou zakázkou zavázáni spolecne a nerozdílne, a to po
celou dobu plnení verejné zakázky i po dobu trvání jiných závazku vyplývajícíchz verejné
zakázky.

Zahranicní dodavatel prokázuje splnení kvalifikacezpusobem popsaným v § 51 odst. 7
zákona, a to v rozsahu, zpusobem a v úrovni odpovídající minimálne požadované zákonem
a požadované zadavatelem v zadávacích podmínkách.

Zahranicnídodavatel muže splnit podle § 143 zákona cást kvalifikacníchpredpokladu
výpisem ze zahranicního seznamu ci zahranicním certifikátem pouze v prípade, pokud má
zahranicní dodavatel sídlo ci místo podnikání, poprípade bydlište, ve státe, ve kterém byl
výpis ze zahranicního seznamu ci zahranicní certifikát vydán.

Informaci o kvalifikacipredkládá zahranicní osoba v puvodním jazyce s pripojením jejího
úredne overeného prekladu do ceského nebo slovenského jazyka. Povinnost pripojit k
dokladum overený preklad do ceského jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském
jazyce.

5.2. Prokazování kvalifikaceve zjednodušeném podlimitním rízení

V souladu s ustanovením§ 62 odst. 3 zákonave znení novelyc. 55/2012 Sb., platné od 1.
dubna 2012 uchazec ve ziednodušeném podlimitním rízení prokazuie splnení všech
požadovaných kvalifikacních predpokladu pouze predložením cestného prohlášení, z jehož
obsahu bude zrejmé, že dodavatel veškeré kvalifikacnípredpoklady požadované zadavatelem
splnuje; jiné doklady se nevyžadují. Uchazec proto vyplní a podepíše cestné prohlášení dle
vzoru (príloha c. 2).

Ve zjednodušeném podlimitním rízení se splnení kvalifikacníchpredpokladu prokazuje dle
ustanovení § 62 odst.3 Zákona predložením cestného prohlášení, z jehož obsahu bude zrejmé,
že dodavatel kvalifikacnípredpoklady požadované zadavatelem splnuje.

Uchazec, se kterým má být uzavrena smlouva, je povinen pred jejím uzavrením predložit
zadavateli originály nebo úredne overené kopie dokladu prokazujících splnení kvalifikace,
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pricemž nesplnení této povinnosti se považuje za neposkytnutí soucinnosti k uzavrení smlouvy
ve smyslu § 82 odst. 4 Zákona.

6. Požadavek na zpracování nabídkové ceny, platební podmínky

6.1 Uchazec ve své nabídce uvede nabídkovou cenu v ceské mene v clenení na ceny

jednotlivých verejných zakázek zadávaných na základe rámcové smlouvy bez DPH, které je
uvedeno ve formulári NABíDKOVÁCENA v príloze c. la) této zadávací dokumentace a
v návrhu rámcové smlouvy v príloze c. lb).

Veškeré údaje o nabídkové cene musí být uvedeny v korunách ceských.

6.2 Nedílnou soucástí rámcové smlouvy, uzavrené s vybraným uchazecem, bude jeho
nabídka, podaná v rámci tohoto zadávacího rízení; podmínky pro plnení, uvedené v této
nabídce, budou pro uchazece závazné po celou dobu plnení.

6.3 DPH se pro úcely této verejné zakázky rozumí penežní cástka, jejíž výše odpovídá výši
dane z pridané hodnoty vypoctené dle zákona c. 235/2004 Sb., o dani z pridané hodnoty,
ve znení pozdejších predpisu. DPHbude v nabídkách uvedena ve výši platné ke dni podání
nabídky.

6.4 Nabídkové ceny pro jednotlivá zadávací rízení jsou cenami maximálne možnými pro tato
predem specifikovaná zadávací rízení a jejich prekrocení
se nepripouští. Nabídkové ceny musí obsahovat veškeré nutné náklady k rádnému plnení
verejných zakázek, zadávaných na základe rámcové smlouvy vcetne všech nákladu
souvisejících, tj. zejména veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a
dokoncením predmetu zakázkyvcetne zohlednení veškerých rizika vlivu behem realizace
zakázky a náklady související. Cenu je možno prekrocit pouze v prípade, že dojde
ke zmenám danových právních predpisu, které budou mít prokazatelný vliv na výšiceny, a
to zejména v prípade zvýšení sazby DPH.Vprípade, že dojde ke snížení sazby DPH,bude
cena hrazená objednatelem snížena oproti cene stanovené rámcovou smlouvou

6.5. Údaje o nabídkových cenách pro jednotlivá zadávací rízení uchazec zapracuje též
do návrhu rámcové smlouvy na plnení verejné zakázky.

7. Zpusob hodnocení nabídek

Posouzení a hodnocení nabídek provede hodnotící komise jmenovaná reditelem Ústavu.

Hodnotící komise posoudí nabídky z hlediska splnení zákonných požadavku, požadavku
zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách a z hlediska toho, zda uchazec nepodal
neprijatelnou nabídku podle § 22 odst. 1 písmod) zákona.

Uchazece, jehož nabídka nesplnila požadavky zadávacích podmínek, zadavatel z výberového
rízení bezodkladne vyloucí. Vyloucení vcetne uvedení duvodu zadavatel vylouceným
uchazecumbezodkladne písemne oznámí.

Základnímhodnotícím kritériem pro zadáníverejné zakázkyje nejnižší nabídková cena NC
vypoctená dle nížeuvedeného vzorce z nabídkových cen NCjza plnení následujícíchverejných

Strana 9/27



zakázeka s nimi souvisejícíchprávních služeb, které bude možno zadávat na základe rámcové
smlouvy:

1. zadávacírízení na verejné zakázky malého rozsahu na služby, dodávky nebo stavební
práce

2. zjednodušenépodlimitnírízenínaslužbya dodávky

3. zjednodušené podlimitní rízení na stavební práce

4. otevrené podlimitní rízení na služby ci dodávky

5. otevrené podlimitní rízení na stavební práce

6. otevrené podlimitní rízení na službyci dodávky

7. jednací rízení s uverejnením na podlimitní verejnou zakázku

8. jednací rízení s uverejnením na nadlimitní verejnou zakázku

9. jednací rízení bez uverejnení s jedním uchazecem

10. jednací rízení bez uverejnení s více uchazeci

11. soutežní dialog

12. otevrené zadávacírízenív prostredí elektronického tržište

13. otevrené rízení o zavedenídynamického nákupního systému

14. otevrené zadávací rízení na podlimitní verejnou zakázku s elektronickou aukcí
dodavatel muže využít elektronického systému zadávání verejných zakázek
zadavatele)

15. otevrené zadávací rízení na nadlimitní verejnou zakázku s elektronickou aukcí
dodavatel muže využít elektronického systému zadávání verejných zakázek
zadavatele)

16. soutež o návrh

17. nabídková cena zajednu hodinu právního poradenství

Nabídky budou hodnoceny podle veliciny NCvypoctené podle vzorce:

NC = 5*NC1+ 5*NC2* + 3*NC3+ 5*NC4* + 3*NCs* +5*NC6+ NC7+ NCs+3*NCg+ NC10+ NCll +
NC12 + NC13+ NC14+ NC1S+ NC16+ 250* NC17, kde NC 1-16 je nabídková cena za plnení i-té
verejné zakázkya NC17je nabídková cena za jednu hodinu právního poradenství dle clenení
uvedeného ve formulári NABíDKOVÁCENA v príloze c. 1a).

Jako nejvhodnejší vyhodnotí hodnotící komise nabídku s nejnižší hodnotou Ne.

Hodnotící komise vyradí nabídku, která nebude obsahovat nabídkovou cenu všech verejných
zakázek NCi, i=l až 17, které bude možno zadávat na základe rámcové smlouvy, tj. zakázek
uvedených v návrhu rámcové smlouvy v príloze lb této výzvy k podání nabídek a zadávací
dokumentace. Rovnežnabídky, které budou mít nekterou z cen verejných zakázekNCi,i=l až
17 nulovou, budou vyrazeny.
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8. Požadavky na obsah nabídky

Uchazec predloží:

1) nabídkovou cenu zpracovanou zpusobem uvedeným v bodech 6 a 7 této výzvy
(zpracovanou do formuláre NABíDKOVÁCENAuvedeného v príloze c. 1a) této zadávací
dokumentace), datovanou a podepsanou,

2) cestnéprohlášeník prokázánísplneníkvalifikacedle bodu5 této výzvy

3) Soucástí nabídky musí být mimo jiné cestné prohlášení uchazece ve smyslu § 68 odst. 3
zákona, jehož text je prílohou c. 5 této zadávací dokumentace. Nepredložení tohoto

prohlášení je považováno za podání neúplné nabídky a je duvodem k jejímu vyrazení

z dalšího prubehu zadávacíhorízení.

9. Lhuta pro podání nabídek, otevírání obálek

Uchazecje povinen predložit zadavateli svoji nabídku na plnení zakázky,zpracovanou
v souladustouto výzvou,nejpozdejido 1.3.2013do 10.00hodin.

Otevírání obálek s nabídkami bude zahájeno neprodlene po vypršení lhuty pro podání
nabídek, tj. 1.3. 2013 v 10.00 hod. Informace o prubehu verejné zakázkybudou zverejneny
na profilu zadavatele http://iapg.profilzadavatele.cz/.

10. Podmínky pro predložení nabídky

Nabídku na plnení zakázkyje uchazecpovinen dorucit zadavateli v listinné podobe nejpozdeji
do konce lhuty pro podávání nabídek této výzvy, a to do podatelny (sekretariátu) ústavu na
adresu Ústav živocišné fyziologie a genetiky AV CR,v.v.L, Rumburská 89, 277 21 Libechov.
Kontaktní osobou ústavu jsou Ing. Jaroslava Kasýková, tel. 315639507, e-mail
kasykova@iapg.cas.cz nebo Ing. Jan Kolofík, tel. 315639 50S, 602 316 368, e-mail :
kolofik@iapg.cas.cz.

Nabídka bude dorucena v zalepené obálce opatrené názvem, adresou a IC uchazece a
sdelením:

NEOTEVíRATPRED TERMíNEM

VEREJNÁ ZAKÁZKA

"KOMPLEXNí REALIZACEZADAVATELSKÝCHCiNNOSTí VCETNE
POSKYTOVÁNí PRÁVNíHO PORADENSTVí V LETECH2013-2017"
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Zadavatel stanoví, že jazykem rízení k zadání této verejné zakázky je ceský jazyk. Nabídku,
vcetne všech dokladu k prokázání kvalifikace,je uchazec povinen predložit v ceském jazyce.

11. Dod.atecné informace k zadávací dokumentaci

Uchazec je oprávnen požadovat po zadavateli dodatecné informace k zadávacím podmínkám.
žádost musí být písemná a musí být zadavateli dorucena nejpozdeji 5 dnu pred uplynutím
lhuty pro podání nabídek do jeho sídla.

Za dorucenou se považuje žádost, která byla zadavateli ve stanovené dobe fyzickypredána
v jeho sídle zástupcem uchazece, pracovníkem CP, kurýrní služby apod. O dorucení musí být
vystaven písemný doklad.

Zadavatel poskytne všem uchazecum dodatecné informace vcetne presného znení žádosti do
3 pracovních dnu ode dne dorucení žádosti a to uverejnením na svém profilu zadavatele
http://iapg.profilzadavatele.cz/. Zadavatel muže analogicky dle § 49 odst. 3 zákona
poskytnout uchazecum prostrednictvím svého profilu zadavatele dodatecné informace k
zadávacím podmínkám i bez jejich predchozí žádosti, a to nejpozdeji 2 pracovní dny pred
uplynutím lhuty pro podání nabídek.

12. Dalšíprávazadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo:

a) na zrušení rízení k zadání verejné zakázky malého rozsahu až do uzavrení rámcové
smlouvy, a to i bez uvedení duvodu,

b) dodatecne upresnit nebo zmenit zadávací podmínky,

c) pred rozhodnutím o výberu nejvhodnejší nabídky overit skutecnosti deklarované
uchazecem v nabídce,

d) umožnit uchazeci do konce lhuty pro podávání nabídek stáhnutí podané nabídky,

e) nehradit náklady na úcast v zadávacím rízení, nevracet uchazecum nabídky,

f) požadovat, aby všechny úcetní doklady vybraného uchazece týkající se této verejné
zakázkybylyarchivovány v souladu se zákonem o archivaci a podmínkami a podmínkami
poskytovatelu financních prostredku a aby k dokumentaci související s realizací byl
umožnený prístup kontrolním orgánum minimálne do konce roku 2021,

g) požadovat, aby vybraný uchazec zajistil a dodržoval aktuální podmínky. rídícího orgánu,
bude-Ii predmet verejné zakázky financován nebo spolufinancován z dotacních nebo
grantových financních prostredku.

h) Ve smyslu § 147a zákona je zadavatel povinen zvereinit v zákonem stanovených lhutách
úplné znení uzavrené smlouvv, vcetne ieiich prípadných zmen a dodatku, skutecne
uhrazenou cenu a seznam subdodavatelu.
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13. Zadávací lhuta

Vsouladu s §43 odst. 3) je uchazecvázáncelýmobsahem nabídkypo dobu zadávacílhuty,
která zacíná bežet okamžikem skoncení lhuty pro podání nabídek a koncí 90 dnu od skoncení
lhuty pro podání nabídek. Uchazecum, s nimiž muže zadavatel v souladu se Zákonem
podepsat smlouvu, se zadávací lhuta prodlužuje až do doby uzavrení smlouvy podle §82
odst.4) nebo do zrušení zadávacího rízení.

14.Poskytovánízadávacídokurnentace

Dalšízájemci, kterým nebyla zadávací dokumentace odeslána, získajíkompletní zadávací
dokumentaci stažením z profilu zadavatele http://iapJ;!;.profilzadavatele.cz/.

V Libechovedne 13.2. 2013

reditel ústavu

ÚS1~V1:I\, ,( i.;IF
" T f 11, I 1." ". I

Rur,lbur ~q I 7\ lib", JV
K )'0., u4

Prílohx:

Príloha c. la): Formulár NABíDKOVÁCENA

Príloha c. lb): Návrh rámcové smlouvy pro plnení verejné zakázky

Príloha c. 2: Cestné prohlášení o splnení základních kvalifikacníchpredpokladu

Príloha c. 5: Cestné prohlášení ve smyslu § 68 odst. 3 zákona
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Prílohac. la):

Formulár NABíDKOVÁCENA

Uchazec: .......................................................................................................................................
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NC Druhzadávacíhorízení Predpokládanáhodnotaverejné CenabezDPHv Kc
zakázkybezDPH

NC1 Zadávacírízeníverejné Služby,dodávky
zakázkymaléhorozsahu do1.000tis. Kca stavebníprácedo

3.000tis.Kc

NC2 Zjednodušenépodlimitnírízení Službya dodávkyod 1.000tis.Kc
do 3.236Us. Kc

NC3 Zjednodušenépodlimitnírízení Stavebnípráceod3.000tis.Kcdo
10.000tis.Kc

NC4 Otevrenépodlimitnírízení Službya dodávkyod 1.000tis.Kc
do 3.236Us Kc

NCs Otevrenépodlimitnírízení Stavebnípráceod3.000tis.Kcdo
125.265tis..Kc

NC6 Otevrenénadlimitní rízení Službya dodávkyod 3.236tis.Kc
do 300.000Us Kc

NC? Jednacírízenís uverejnením Službya dodávkyod 1.000tis.Kc
podlimitní do 3.236Us. Kc,stavebnípráceod

3.000tis. Kcdo 125.265tis..Kc

NCs Jednacírízenís uverejnením Službya dodávkynad 3.236Us.
nadlimitní Kc,stavebníprácenad125.265tis..

Kc

NCg Jednacírízeníbezuverejnení Bezohledunadruha
s jednímuchazecem predpokládanouhodnotuzakázky

NC10 Jednacírízeníbezuverejnení Bezohledunadruha
s víceuchazeci predpokládanouhodnotuzakázky

NCII Soutežnídialog Bezohledunadruha
predpokládanouhodnotuzakázky

NCI2 Otevrenézadávacírízení Bezohledunadruha
v prostredíelektronického predpokládanouhodnotuzakázky
tržište

NCI3 Otevrenézadávacírízenío Bezohledunadruha

zavedenídynamického predpokládanouhodnotuzakázky
nákupníhosystému

NCI4 Otevrenépodlimitnízadávací Bezohledunadruha
rízenís elektronickouaukcí predpokládanouhodnotuzakázky

NCI5 Otevrenénadlimitnízadávací Bezohledunadruha
rízení s elektronickouaukcí predpokládanouhodnotuzakázky
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NC16 SoutežOnávrh Bezohledunadruha
predpokládanouhodnotuzakázky

Právníporadenstvídleclánku
Bezohledunadruhposkytovaného

NC17
. 1.1.24. smlouvy

poradenství- uvedenov Kcza Kc/hod.
hodinu

Nabídková cena pro
hodnocenínabídekstanovená

podlevzorce:
-------------------------------------------

NC =5*NCl + 5*NC2* +

3*NC3+ 5*NC4* + 3*NCs
+5*NC6+ NC7+ NCs+3*NCg
+ NC10+ NCll + NC12+ NC13
+ NC14+ NC1S+ NC16+
250* NC17

Poznámka: Cena zadávacího rízení verejné zakázky rozdelené na cásti (NCd)bude bez ohledu
na druh a predpokládanou hodnotu zakázkyvypoctena dle vzorce: NCd= NCI* (1 + 0,15 *n),
kde NCjje cena i-tého zadávacího rízení uvedená výše a n je pocet cástí verejné zakázky
rozdelené na cásti.



Príloha c. lb):

Návrh rámcové smlouvy pro plnení verejné zakázky:

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍHO
, , ov ,

PORADENSTVI -ZADAVATELSKYCH CINNOSTI VE
SMYSLU § 151 ZÁKONA C.137/2006 Sb., O VEREJNÝCH

ZAKÁZKÁCH

POSKYTOVATEL:
se sídlem:
)c:

DIC:

bankovní sl?ojení:
C.úctu:

dále jen "Poskytovatel" na stranejedné

a

OBJEDNA TEL
Ústav živocišné fyziologie a genetiky AV CR, v.v.i.
se sídlem: Rumburská 89; 277 21 Libechov
IC: 67985904
DIC: CZ 67985904
zastoupený Ing. Janem Kopecným, DrSc., reditelem Ústavu

dále jen "Objednatel" na strane druhé

uzavírají v souladu se zákonem c. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znení pozdejších
predpisu a ve smyslu § 151 zákona c. 137/2006 Sb., o verejných zakázkách, ve znení
pozdejších predpisu tuto

smlouvu o zajištení komplexní realizace zadavatelských cinností a poskytování právního
poradenství

(dále jen "smlouva")
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Clánek 1.

Predmet smlouvy

1.1. Predmetem této smlouvy je poskytování kompletních služeb pri zadávání Objednatelem
urcených verejných zakázek Objednatele. Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje, že
pro Objednatele za podmínek stanovených touto smlouvou zajistí komplexní realizaci
zadavatelských cinností vcetne poskytování právního poradenství v rámci zadávacích
rízenív letech2013- 2017.

Poskytovatel je povinen dodržet požadavky stanovené zákonem c. 137/2006 Sb. (dále jen
Zákonem), smernicemi Ústavu a prípadne podmínkami a pravidly stanovenými príslušným
poskytovatelem financních prostredku, budou-li úhrada ceny poskytnutých služeb
Poskytovatele nebo úhrada ceny Poskytovatelem administrovaných verejných zakázek
hrazeny nebo spolufinancovány z dotacních nebo grantových financních prostredku.

Poskytováním kompletních služeb pri zadávání Objednatelem urcených verejných zakázek
Objednatele se rozumí komplexní organizacní a právní zajištení zadávacích rízení vcetne
poskytování právního poradenství v rámci zadávacích rízení.

Komplexním organizacním a právním zajištením zadávacího rízení se rozumí, pokud je
Zákonem, smernicemi Ústavu nebo podmínkami poskytovatelu nebo spolu-poskytovatelu
financních prostredku vyžadováno:

1.1.1. zpracování formuláre "Predbežné oznámení" vcetne oduvodnení do Vestníku
verejných zakázek ve Vestníku verejných zakázek (dále jen "Vestník");

1.1.2. zpracování návrhu zadávacích podmínek vc. hodnotících kriterií v soucinnosti s
mandantem (dále též i "zadavatel") a prípadná následná úprava podle požadavku
zadavatele;

1.1.3. zpracování textu zadávací dokumentace, vc. kvalifikacních kriterií a zpracování
závazné smluvní dokumentace, pokud tato bude prílohou zadávací dokumentace;

1.1.4. kompletace zadávací dokumentace;
1.1.5. zpracování formuláre "Oznámení o zakázce" do Vestníku ajeho zverejnení;
1.1.6. zpracování oduvodnení úcelnosti verejné zakázky ve smyslu § 156 zákona a

v souladu s provádecí vyhláškou 232/2012 Sb. a predání tohoto oduvodnení
nejpozdeji se zverejnením "Oznámení o zakázce" ve Vestníku

1.1.7. v soucinnosti se zadavatelem poskytování dodatecných informací k zadávacím
podmínkám, popr. zajištení prohlídky místa plnení vc. zpracování zápisu;

1.1.8. vypracování jmenovací listiny pro cleny a náhradníky hodnotící komise,
prípadne jmenovací listiny komise pro otevírání obálek a pro posouzení
kvalifikace (pokud budou jmenovány samostatne)

1.1.9. vypracování tiskopisu prohlášení clenu hodnotící komise o nepodjatosti,
v prípade úcasti na jednání komise také pro jejich náhradníky (vcetne predání
príslušným osobám k podpisu); vypracování další dokumentace související
s cinností komise pro otevírání obálek a hodnotící komise (napr. seznam nabídek
atp.);

1.1.10. organizacní zabezpecení prijímání obálek s nabídkami;
1.1.11. organizacní príprava a zajištení otevírání obálek s nabídkami jednotlivých

uchazecu vcetne pozvání jednotlivých clenu komise, zpracování protokolu o
otevírání obálek;
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1.1.12. organizacní zajištení a spoluúcast pri posouzení kvalifikace uchazecu,
vypracování protokolu o posouzení kvalifikace a seznamu dokladu vcetne
náležitostí uvedených v § 59 odst. 5 a odst. 6 zákona, vcetne vypracování
rozhodnutí o vyloucení uchazece pro nesplnení kvalifikace;

1.1.13. organizacní zajištení všech jednání hodnotící komise, úcast na techto jednáních
. v pozici osobyprizvanév pozici moderátora,zpracováníveškerýchpotrebných

podkladu pro hodnocení nabídek pro jednotlivé cleny hodnotící komise, kontrola
úplnosti nabídek z hlediska požadavku zákona i zadavatele a zpracování
podkladu pro prípadné dotazy na vysvetlení mimorádne nízké nabídkové ceny;

1.1.14.porízení protokolu o jednotlivých jednáních hodnotící komise a zápisu vcetne
zprávy o posouzení a hodnocení nabídek dle § 80;

1.1.15.vypracování návrhu rozhodnutí o výberu nejvhodnejší nabídky a predání
zadavateli k podpisu;

1.1.16.vypracování oznámení o výberu nejvhodnejší nabídky a predání zadavateli k
rozeslání tohoto oznámení všem uchazecum, kterí nebyli vylouceni z úcasti na
zadávacím rízení;

1.1.17.vypracování návrhu rozhodnutí o vyloucení uchazece vcetne oduvodnení a
predání zadavateli k rozeslání oznámení o vyloucení uchazece tem uchazecum,
kterí byli z úcasti na zadávacím rízení vylouceni;

1.1.18.vypracování návrhu rozhodnutí zadavatele o prípadném zrušení zadávacího
rízení a jeho predání zadavateli k rozeslání, vcetne vyplnení a zajištení
uverejnení formuláre Zrušení zadávacího rízení ve Vestníku VZ;

1.1.19. zpracování formuláre "Oznámení o zadání zakázky" do Vestníku VZ a jeho
zverejnení v termínu stanoveném zákonem;

1.1.20. zpracování "Písemné zprávy zadavatele" dle § 85 zákona a její predání
zadavateli ke zverejnení na profilu zadavatele v termínu stanoveném zákonem;

1.1.21.príprava a provedení opatrení k náprave v prípade, že v prubehu zadávacího
rízení došlo k porušení zákona, prípadne porušení podmínek smernic Ústavu
nebo podmínek poskytovatelu nebo spolu-poskytovatelu financních prostredku

1.1.22.vedení, zpracování, kompletace a predání veškeré dokumentace o prubehu
zadávání verejné zakázky, vcetne zpracování písemné evidence úkonu
zadavatele dle § 148 odst. 3 zákona;

1.1.23.zpracování stanovisek, vyžádaných od poskytovatele dotace, nebo kontrolních
orgánu v prípadech, kdy tyto orgány budou detekovat jakékoli porušení zákona,
nebo u zakázek, které se zákonem nerídily, porušení závazných postupu (v
soucinnosti se zadavatelem).

1.1.24.další právní poradenství, kterým se rozumí zejména poskytování právních
konzultací, poskytování podpory a soucinnosti pri jednáních, zpracování
právních stanovisek, smluv a dalších dokumentu (vše dále jen "Právní
poradenství").

1.2. Jednotlivé úkony v rámci zadávacích rízení vcetne souvisejícího Právního poradenství,-
dílcí plnení bude provádeno v souladu s ust. § 92 odst. 1 písmoa) zákona c. 137/2006
Sb., o verejných zakázkách, ve znení pozdejších predpisu (dále jen "zákon") pro
zadávání verejné zakázky na základe rámcové smlouvy uzavrené s jedním dodavatelem.
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1.3. Jednotlivé úkony v rámci zadávacích rízení vcetne souvisejícího Právního poradenství,
budou poskytovány v souladu s konkrétními pokyny a požadavky Objednatele.
Objednatel je oprávnen svými konkrétními požadavky, v závislosti na svých aktuálních
potrebách, vymezit skutecný rozsah zadavatelské cinnosti a Právního poradenství
poskytovaného Poskytovatelem Objednateli.

1.4. Zadavatelská cinnost a související Právní poradenství podle této smlouvy bude
Poskytovatelem poskytováno ve smyslu § 92 odst. 1 písmoa) zákona vždy na základe
predchozí písemné objednávky Objednatele, ve které bude specifikováno požadované
Právní poradenství a dále kontaktní osoba za Objednatele pro poskytování konkrétního
požadovaného Právního poradenství.

1.5. V prípade požadavku na poskytnutí zadavatelské cinnosti a souvisejícího Právního
poradenství dle odst. 1.1. této smlouvy bude v objednávce dále uveden název konkrétní
verejné zakázky, k níž se vztahuje požadovaná zadavatelská cinnost a související
Právní poradenství, pod kterým bude vedena u Objednatele a který bude
(príp. i ve zkrácené podobe) užíván pro její identifikaci též Poskytovatelem.

1.6. V prípade požadavku na poskytnutí Právního poradenství dle odst. 1.1.24 této smlouvy
bude objednávka dále obsahovat podrobnou a konkrétní specifikaci požadovaného
Právního poradenství, tj. zejména strucné vymezení problematiky, které se týká
požadované Právní poradenství s uvedením konkrétních úkonu, jejichž ucinení bude po
Poskytovateli požadováno (napr. zpracování stanoviska, poskytnutí konzultace, sepis
smlouvy apod.).

1.7. Poskytovatel zašle Objednateli do 3 pracovních dnu od obdržení objednávky e-mailem
potvrzení prijetí objednávky, jehož soucástí bude návrh casového harmonogramu plnení
dané verejné zakázky se závaznými dílcími termíny plnení a uvedení jména a
kontaktních údaju odpovedného pracovníka prideleného Poskytovatelem k zajištení
objednané cinnosti Poskytovatele.

Clánek 2.

Závazky Poskytovatele

2.1. Poskytovatel je pri poskytování zadavatelské cinnosti a souvisejícího Právního
poradenství povinen postupovat s náležitou odbornou pécí a v souladu s povinnostmi
vyplývajícími pro Poskytovatele z obecne závazných právních predpisu.

2.2. Poskytovatel je povinen postupovat pri poskytování zadavatelské cinnosti a Právního
poradenství v souladu s pokyny Objednatele a je povinen chránit práva a všechny zájmy
Objednatele, které jsou Poskytovateli známy, nebo by je znát mel.

2.3. Poskytovatel je povinen zachovávat mlcenlivost o všech skutecnostech, o nichž se
dozvedel v souvislosti s poskytováním zadavatelské cinnosti a Právního poradenství,
ledaže by šlo o skutecnosti nepochybne obecne známé. Povinnost mlcenlivosti se
obdobne vztahuje i na zamestnance Poskytovatele vcetne koncipientu. Povinnosti
mlcenlivosti muže Poskytovatele zprostit pouze Objednatel svým písemným
prohlášením adresovaným Poskytovateli. Závazek Poskytovatele k zachovávání
mlcenlivosti zustává v platnosti i po zániku této smlouvy.

2.4. Poskytovatel má povinnost archivovat všechny doklady související s realizací verejné
zakázky po dobu 11 let od ukoncení realizace zakázky.
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2.5. Poskytovatel se zavazuje dodržovat v prubehu realizace zakázky požadavky dané
Zákonem, vnitrními smernicemi Ústavu a podmínkami prípadných poskytovatelu
financních prostredku. Porušení výše uvedených požadavku opravnuje Objednatele po
predchozím písemném upozornení k nezaplacení sjednané ceny plnení. Opakované
porušení výše uvedených požadavku opravnuje Objednatele po predchozím písemném
upozornení k odstoupení od Smlouvy.

2.6. Objednatel si vyhrazuje právo pri zjištení nedostatku požadovat prepracování
dokumentu a provádet predbežný souhlas se vzory jednotlivých dokumentu.

2.7. Objednatel a osoby oprávnené k výkonu kontroly projektu, z nichž je zakázka hrazena,
si vyhrazují právo na provedení kontroly v sídle Poskytovatele a umožnení overení
dokladu souvisejících s realizací zakázky po dobu 11 let od ukoncení realizace zakázky.

2.8. Kontaktní osobou za Poskytovatele k veškerým jednáním s Objednatelem o konkrétním
zpusobu a rozsahu poskytování Právního poradenství na základe této smlouvy je:
..~.:-:.~ ~ tel.: , e-mail: -:-:-.~.....~... Zmenu kontaktní osoby je Poskytovatel
povinen Objednateli neprodlene písmene oznámit.

2.9. Poskytovatel se zavazuje plnit podmínky této smlouvy bezodkladne a bez zbytecných
prodlení. Nejpozdeji do 7 pracovních dnu od prijetí objednávky predloží Objednateli
k odsouhlasení nebo pripomínkování návrhy výzvy k podání nabídek, zadávací a
kvalifikacní dokumentace a všech jejich príloh (návrh smlouvy, cestná prohlášení,
technické specifikace apod.). Na písemné zprávy a pokyny Objednatele se Poskytovatel
zavazuje reagovat a odpovídat nejpozdeji do 3 pracovních dnu.

Clánek 3.

Závazky Objednatele

3.1. Objednatel je povinen predat vcas Poskytovateli veškeré informace a listinné podklady,
jež jsou nutné k rádnému poskytování zadavatelské cinnosti a souvisejícího Právního
poradenství.

3.2. Objednatel je povinen poskytovat Poskytovateli i jinou nezbytnou soucinnost potrebnou
pro rádné poskytování zadavatelské cinnosti a souvisejícího Právního poradenství.

3.3. Objednatel je povinen zaplatit odmenu podle clánku 4. této smlouvy.

3.4. Objednatel tímto udeluje Poskytovateli souhlas s uvedením oznacení Objednatele
v rámci referencí predkládaných nebo informací zverejnovaných Poskytovatelem
v souvislosti s výkonem jeho cinnosti a v souvislosti s akvizicemi jeho nových
objednatelu. Soucasne s uvedením oznacení Objednatele je Poskytovatel rovnež
oprávnen specifikovat i oblast, ve které byly jeho služby Objednateli poskytovány .
Poskytovatel bude pri realizaci shora uvedených oprávnení postupovat v souladu se
zákonem c. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znení pozdejších predpisu, a též v souladu se
stavovskými predpisy Ceské advokátní komory.
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Clánek4.
Odmena

4.1. Odmena Poskytovatele je smluvne stanovena na základe provedeného výberového
rízení na verejnou zakázku ,,Komplexní realizace zadavatelských cinností vcetne
poskytování právního poradenství v rámci zadávacích rízení v letech 2013 - 2017".

4.2. Ceny jednotlivých druhu zadávacích rízení byly uvedeny v nabídce Poskytovatele pro
výše uvedené výberové rízení; a jsou uvedeny i v níže uvedené tabulce C. 1 této
mandátní smlouvy:

4.3. Tabulka c. 1 - Odmena Poskytovatele dle typu zadávacího rízení a právních
služeb:
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NC Druhzadávacíhorízení Predpokládanáhodnotaverejné CenabezDPHv Kc

zakázkybezDPH

NC1 Zadávacírízeníverejné Služby,dodávky
zakázkymaléhorozsahu do1.000tis. Kca stavebníprácedo

3.000tis.Kc

NC2 Zjednodušenépodlimitnírízení Službya dodávkyod 1.000tis. Kc
do 3.236Us. Kc

NC3 Zjednodušenépodlimitnírízení Stavebnípráceod3.000tis.Kcdo
10.000tis.Kc

NC4 Otevrenépodlimitnírízení Službya dodávkyod 1.000tis.Kc
do 3.236Us Kc

NC5 Otevrenépodlimitnírízení Stavebnípráceod3.000tis.Kcdo
125.265tis..Kc

NC6 Otevrenénadlimitnírízení Službya dodávkyod 3.236tis. Kc
do 300.000Us Kc

NC? Jednacírízenís uverejnením Službya dodávkyod 1.000tis. Kc
podlimitní do 3.236Us. Kc,stavebnípráceod

3.000tis.Kcdo 125.265tis..Kc

NCs Jednacírízenís uverejnením Službya dodávkynad 3.236Us.
nadlimitní Kc,stavebníprácenad125.265tis..

Kc

NCg Jednacírízeníbezuverejnení Bezohledunadruha
s jednímuchazecem predpokládanouhodnotuzakázky

NC10 Jednacírízeníbezuverejnení Bezohledunadruha
s víceuchazeci predpokládanouhodnotuzakázky

NCll Soutežnídialog Bezohledunadruha

predpokládanouhodnotuzakázky

NC12 Otevrenézadávacírízení Bezohledunadruha
v prostredíelektronického predpokládanouhodnotuzakázky



4.4. Objednatelem bude uhrazena pouze odmena za Poskytovatelem skutecne poskytnutou
zadavatelskou cinnost a související Právní poradenství.

4.5. Odmena vcetne DPH za skutecne poskytnutou zadavatelskou cinnost a související
Právní poradenství bude Objednatelem hrazena bezhotovostním prevodem na základe
dílcíchfaktur- danovýchdokladuvystavenýchPoskytovatelemse splatností30 dnuod
dorucení Objednateli. Prílohou každé faktury - danového dokladu bude vždy prehled
skutecne odpracovaného casu pri poskytování Právního poradenství, který bude
zpracován oddelene pro jednotlivé prípady verejných zakázek a další právní
poradenství.

4.6. Faktury - danové doklady vystavované Poskytovatelem musí obsahovat veškeré
náležitosti stanovené zákonem c. 235/2004 Sb., o dani z pridané hodnoty, ve znení
pozdejších predpisu.

V prípade, že faktury - danové doklady dorucené Objednateli nebudou obsahovat
nekterou z predepsaných náležitostí, je Objednatel oprávnen vrátit takovouto fakturu -
danový doklad Poskytovateli. Lhuta splatnosti se v takovémto prípade prerušuje a
pocíná znovu bežet až od vystavení opravené ci doplnené faktury - danového dokladu.

Clánek 5.
Sankcní ustanovení

5.1. V prípade prodlení Poskytovatele s rádným a bezvadným plnením povinností dle této
smlouvy, týkajících se kterékoliv cásti zadavatelské cinnosti a souvisejícího Právního
poradenství, oproti termínu vzájemne sjednanému s Objednatelem, je Objednatel
oprávnen po Poskytovateli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kc
za každý den prodlení.
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tržište

NCI3 Otevrenézadávacírízenío Bezohledunadruha

zavedenídynamického predpokládanouhodnotuzakázky
nákupníhosystému

NCI4 Otevrenépodlimitnízadávací Bezohledunadruha
rízenís elektronickouaukcí predpokládanouhodnotuzakázky

NCI5 Otevrenénadlimitnízadávací Bezohledunadruha
rízení s elektronickouaukcí predpokládanouhodnotuzakázky

NCI6 Soutežo návrh Bezohledunadruha

predpokládanouhodnotuzakázky

Právníporadenstvídleclánku
Bezohledunadruhposkytovaného

NC17
1.1.24.smlouvy

poradenství- uvedenov Kcza Kc/hod.
hodinu

Poznámka: Cenazadávacíhorízeníverejné zakázkyrozdelené na cásti (NCd)bude bez ohledu
na druh a predpokládanou hodnotu zakázky vypoctena dle vzorce: NCd = NCj * (1 + 0,15 *n),
kde NCjje cena i-tého zadávacíhorízení uvedenávýše a n je pocet cástíverejné zakázky
rozdelené na cásti.



5.2. V prípade, že Poskytovatel prokazatelne poruší povinnost mlcenlivosti, je Objednatel
oprávnen po Poskytovateli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 50.000,- Kc,
a to za každý takovýto prípad.

5.3. Poskytovatel rucí za bezchybné provedení plnení predmetu smlouvy a to v následujícím
rozsahu:

a) Poskytovatel odpovídá za škody prokazatelne vzniklé v dusledku neplnení
smluvních podmínek,

b) Poskytovatel poskytuje záruky za bezvadnou realizaci cinností dle clánku 1.1 této
smlouvy a to v následujícím rozsahu:

. v prípade zrušení zadání verejné zakázky Úradem pro ochranu hospodárské
souteže, vyjma zrušení na základe oprávneného rozhodnutí Objednatele, se
Poskytovatel zavazuje poskytovat právní poradenství pri následném zadání
verejné zakázky na vlastní náklady,

. v prípade uznání návrhu uchazece za duvodný Úradem pro ochranu
hospodárské souteže a následné narízení nového zadávacího rízení nebo
provedení nápravných opatrení, tato Poskytovatel zavazuje poskytovat právní
poradenství na vlastní náklady,

Clánek 6.
Další ustanovení

6.1. Místem plnení je sídlo Poskytovatele, sídlo Objednatele nebo jakékoli jiné místo
v Ceské republice výslovne urcené k plnení Objednatelem.

6.2. Poskytovatel se zavazuje, že po dobu trvání této smlouvy nebude zastupovat žádné
objednatele v právních ci jiných sporech vedených proti Objednateli. Poskytovatel tímto
prohlašuje, že ke dni uzavrení této smlouvy žádné takové objednatele nezastupuje.

6.3. Poskytovatel se zavazuje, že bude mít po celou dobu trvání této smlouvy sjednáno
platné pojištení odpovednosti za škodu zpusobenou tretí osobe pri výkonu
podnikatelské cinnosti na cástku pojistného plnení ve výši minimálne 10.000.000.- Kc
a že Objednateli kdykoliv na jeho žádost prokáže existenci tohoto pojištení predložením
platné a úcinné pojistné smlouvy, vcetne príslušných všeobecných pojistných
podmínek, prípadne predložením jiných dokladu.

Clánek 7.

Úcinnost a trvání smlouvy

7.1. Tato smlouva nabývá úcinnosti dnem jejího podpisu Objednatelem a Poskytovatelem.

7.2. Tato smlouva se uzavírá na dobu 4 let od uzavrení smlouvy.

7.3. Objednatel i Poskytovatel jsou oprávneni tuto smlouvu vypovedet formou
doporuceného dopisu zaslaného na výše uvedenou adresu druhé smluvní strany.
Výpovední doba ciní jeden mesíc a pocíná bežet prvním dnem mesíce následujícího po
mesíci, ve kterém byla výpoved dorucena druhé smluvní strane.

7.4. Objednatel je oprávnen odstoupit od smlouvy v prípade závažného porušení smlouvy
Poskytovatelem. Závažným porušením smlouvy se rozumí i situace, kdy bude
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poskytovatel financních prostredku (v prípade financování nebo spolufinancování
z dotacních nebo grantových financních prostredku) klasifikovat výdaje spojené
s plnením príslušné verejné zakázky nebo její cásti za neuznatelné a zavinení bude na
strane Poskytovatele.

Clánek 8.
Záverecná ustanovení

8.1. Smluvní strany se touto smlouvou dohodly na tom, že rozhodování všech prípadných
sporu vzniklých z této smlouvy nebo v souvislosti s ní je v pravomoci soudu Ceské
republiky podle príslušných procesních pravidel stanovených právním rádem Ceské
republiky, zejména pak zákonem c. 99/1963 Sb., obcanským soudním rádem, ve znení
pozdejších predpisu.

8.2. Tato smlouva muže být menena pouze dohodou smluvních stran v písemné forme,
pricemž zmena této smlouvy bude úcinná k okamžiku stanoveném v takovéto dohode.
Nebude-li takovýto okamžik stanoven, pak zmena této smlouvy bude úcinná ke dni
uzavrení takovéto dohody. Smluvní strany berou na vedomí, že jakákoliv zmena této
smlouvy nesmí být v rozporu se zadávacími podmínkami verejné zakázky, jejímž
výsledkemje uzavrení této smlouvy.

8.3. Smluvní strany prohlašují, že skutecnosti uvedené v této smlouve nepovažují
za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 17 zákona c. 513/1991 Sb., obchodního
zákoníku, ve znení pozdejších predpisu.

8.4. Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran
obdrží po jednom.

8.5. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu pozorne precetly, se smlouvou souhlasí
a na dukaz toho pripojují své podpisy.

v dne ..2013 V Libechove dne ...2013

Ústav živocišné fyziologie a genetiky
AV CR, v.v.i.

Ing. Jan Kopecný, DrSc., reditel Ústavu

Za 'poskytovatele
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Príloha c. 2

Cestné prohlášení pro splnení základních kvalifikacníchpredpokladu uchazece (vzor)
- -

Uchazec: ... ....................

1. Prohlašuji místoprísežne, že splnuji základní kvalifikacnípredpoklady podle § 53 odst. 1

zákona v aktuálním znení, platném ke dni podání nabídek.

2. Dále prohlašuji místoprísežne, že jako uchazec o predmetnou verejnou zakázku splnuji rovnež
profesní kvalifikacní predpoklady uvedených ve smyslu § 54 zákona v clánku 5 zadávací
dokumentace a pred podpisem smlouw predložím orif!inál.nebo overenou kopii:

a. výpisu z obchodního reistríku. ci výpis z jiné obdobné evidence, který nesmí být starší než 90
kalendárních dnu pred termínem pro podání nabídek,

b. dokladu o oprávnení k podnikání podle zvláštních právních predpisu v rozsahu odpovídajícím
predmetu zakázky,zejména doklad prokazujícípríslušné živnostenské oprávnení ci licenci,

c. doklad vydaný profesní samosprávnou komorou, tj. Ceskou advokátní komorou,
prokazujícíjeho clenství v této komore minimálne u jednoho clena týmu;

3. Dále prohlašuji místoprísežne, že jako uchazec o predmetnou verejnou zakázku splnuji rovnež
technické kvalifikacní predpoklady ve smyslu § 56 zákona a pred podpisem smlouvy predložím:

a) seznam významných zakázek obdobného charakteru (címž se rozumí komplexní realizace
zadavatelských cinností vcetne poskytování právního poradenství v rámci zadávacích rízení).
Uchazecje tímto seznamem povinen prokázat, že v posledních trech kalendárních letech (2010
- 2012) realizoval obdobné významné služby (tj. komplexní zadavatelské cinnosti vcetne
poskytování právního poradenství) dle níže uvedené specifikace:

alespon tri nadlimitní verejné zakázky na služby pro verejného, dotovaného nebo
sektorového zadavatele, jejichž financní objem (úplata vyplacená dodavateli) byl alespon
50.000,- Kcbez DPH;

z toho alespon jednu nadlimitní verejnou zakázku na služby, realizovanou v rámci projektu
financovanýchze strukturálníchfondu EU nebo jiných dotacních nebo grantových
financních prostredku pro verejného, dotovaného nebo sektorového zadavatele, jejichž
financní objem (úplata vyplacená dodavateli) bylalespon 60.000,- Kcbez DPH;

alespon tri podlimitní verejné zakázky na služby pro verejného, dotovaného nebo
zadavatele, jejichž financní objem (úplata vyplacená dodavateli) byl alespon 40.000,- Kc
bez DPH.

Prílohou seznamu významnÝchslužeb musí bYt:

osvedcení vydané verejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány verejnému
zadavateli, nebo

osvedcení vydané jinou osobou, pokud bylyslužby poskytovány jiné osobe než verejnému
zadavateli, nebo
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cestné prohlášení uchazece, pokud byly služby poskytovány jiné osobe než verejnému
zadavateli a není-Ii soucasne možné osvedcení podle predchozího odstavce od této osoby
získat z duvodu spocívajícíchna její strane.

b) osvedcení o vzdelání a odborné kvalifikacidodavatele nebo vedoucích zamestnancu dodavatele
nebo osob v obdobném postavení a osob odpovedných za poskytování príslušných služeb
v rámci realizacního týmu, a to:

1) vedoucí týmu s ukonceným magisterským právnickýmvzdeláním, který prokáže minimálne
petiletou zkušenost se zadáváním verejných zakázek a minimálne tríletou zkušenost se
zadáváním verejných zakázek spolufinancovaných ze strukturálních fondu EU nebo jiných
dotacních nebo grantových financních prostredku.

2) minimálne jedna další osoba s ukonceným magisterským právnickým vzdeláním, která
prokáže minimálne tríletou zkušenost se zadáváním verejných zakázek a minimálne rocní
zkušenost se zadáváním verejných zakázek spolufinancovaných ze strukturálních fondu EU
nebo jiných dotacních nebo grantových financních prostredku.

Požadované kvalifikacnípredpoklady clenu týmu doloží uchazec dokladem o ukonceném VŠ
vzdelání požadovaného smeru a vlastnorucne podepsanými životopisy všech clenu týmu,
z nichž bude zrejmé, že tyto osoby splnují požadavky zadavatele na technické kvalifikacní
predpoklady, uvedené výše pod písmeny a) respektive b).

Soucástí splnení výše uvedených požadavku bude rovnež vlastnorucne podepsané prohlášení
všech clenu týmu, že se budou osobne a vlastními silami podílet na pll1eníverejné zakázky.

v dne: ..........................

....................................................

podpis osoby oprávnené jednat jménem ci za uchazece
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Príloha c. 5

Cestné prohlášení uchazece ve smyslu § 68 odst. 3 zákona c. 137/2006 Sb., o verejných .

zakázkách, ve znení pozdejších predpisu (dále jen "zákon")

---
Uchazec: ................................................................................................................................

Místoprísežne prohlašuji, že:

a) * nelze sestavit seznam statutárních orgánu nebo clenu statutárních orgánu, kterí v
posledních 3 letech od konce lhuty pro podání nabídek byli v pracovneprávním,
funkcním ci obdobném pomeru u zadavatele ve smyslu § 68 odst. 3 písmoa) zákona,
nebot takové osoby neexistují.

ill. ** (v prípade, že takové osobv existuií, ie uchazec povinen v tomto bodu orohlášení
uvést iejichseznam),

** uvádím tento pravdivý seznam statutárních orgánu nebo clenu statutárních orgánu,
kterí v posledních 3 letech od konce lhuty pro podání nabídek byli v pracovneprávním,
funkcním ci obdobném pomeru u zadavatele ve smyslu § 68 odst. 3 písmoa) zákona:

(dopl ní uchazec)

b) *** nelze sestavit seznam vlastníku akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota
presahuje 10 % základníhokapitálu,nebot níže podepsaný uchazec není akciovou
spolecností,

**** uvádím tento pravdivý seznam vlastníku akcií, jejichž souhrnná jmenovitá
hodnota presahuje 10 %základního kapitálu:

...............................................

(doplní uchazec, je-Ii akciovou spolecností)

c) jsem neuzavrel a ani v budoucnosti neuzavru zakázanou kartelovou dohodu ve

smyslu § 3 zákona C. 143/2001 Sb., o ochrane hospodárské souteže a o zmene

nekterých zákonu ve znení pozdejších predpisu v souvislosti s predmetnou verejnou
zakázkou.

v ... dne: .2013

..................................................

podpis osoby oprávnené jednat jménem ci za uchazece

**** uchazec vyplníbody a), b) a c) tohoto prohlášení dle skutecnosti
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