ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění účinném ke dni zahájení zadávacího řízení (dále jen „ZVZ“)

Název veřejné zakázky
Stavební rekonstrukce serverovny České zemědělské univerzity v Praze

Zadavatel veřejné zakázky („zadavatel“)
Identifikační údaje zadavatele:
Název: Česká zemědělská univerzita v Praze
IČO: 60460709, DIČ: CZ60460709
Adresa sídla: Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchdol
Osoba oprávněná za zadavatele jednat: Ing. Jana Vohralíková, kvestorka
Právní forma zadavatele: veřejná vysoká škola dle zákona č. 111/1998 Sb.
Kontaktní údaje zadavatele:
Kontaktní osoba: Ing. Petr Štěpán
Telefon: 224 386 335
E-mail: pstepan@oikt.czu.cz
Adresa VZ na profilu zadavatele
Druh VZ dle předmětu (hlavní předmět):

https://zakazky.czu.cz/
Režim zadávání veřejné zakázky

Stavební práce

Podlimitní

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení (dále také „ZPŘ“)

Veřejná zakázka je rozdělena na 2 části
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1. Základní ustanovení
Charakter tohoto dokumentu, postup zadavatele v ZPŘ
Tento dokument včetně jeho příloh je podstatnou částí zadávací dokumentace ve smyslu
ustanovení § 28 odst. 1 písm. b) ZVZ, stanovené zadavatelem pro výše uvedenou veřejnou
zakázku a je tedy označován jako základ zadávací dokumentace, nebo též „ZZD“.
Pokud ZZD a její přílohy obsahují některá ustanovení, u nichž je uvedeno, že mají být
aplikována pouze v závislosti na jiných skutečnostech zejména na tom, že:
a) veřejná zakázka je zadávána v určitém režimu zadávání veřejné zakázky (§ 25, § 26
a § 129 ZVZ),
b) veřejná zakázka je zadávána v určitém druhu zadávacího řízení (§ 53 a § 55 ZVZ),
nebo
c) se jedná o určitý druh veřejné zakázky dle předmětu (§ 14 odst. 1 až 3 ZVZ),
pak to znamená, že se užijí takto označená ustanovení pouze ve specifikovaném případě.
Vzhledem k tomu, že zadavatel může dle ustanovení § 53 odst. 4 ZVZ použít pro
zjednodušené podlimitní řízení jednotlivá pravidla, která zákon stanoví pro nadlimitní
režim, zadavatel stanoví, že při zakázce zadávané v ZPŘ se použijí pouze tato pravidla pro
nadlimitní režim:
-

Pravidla, jejichž užití zákon přímo vyžaduje (viz zejm. ustanovení § 53 odst. 3, 4, 6,
7 ZVZ),
Ustanovení upravující základní způsobilost v rozsahu § 74 a § 75 ZVZ,
Ustanovení upravující profesní způsobilost v rozsahu § 77,
Ustanovení upravující technickou kvalifikaci v rozsahu § 79 ZVZ,
Ustanovení upravující doklady o kvalifikaci v rozsahu § 86 odst. 2 a 3 ZVZ,
Ustanovení upravující technické podmínky veřejné zakázky na stavební práce § 92
ZVZ (v souladu se ZVZ),
Ustanovení o štítcích dle § 94 ZVZ,
Ustavení o zkušebních protokolech, osvědčeních a dalších dokladech dle § 95 ZVZ,
Ustanovení o podmínkách pro sestavení a podání nabídek dle § 103 ZVZ,
Ustanovení o podmínkách pro uzavření smlouvy v rozsahu § 104 odst. 1 ZVZ.

Nedílnou součástí ZZD jsou její přílohy, kterými jsou:
Označení
přílohy ZZD (v
případě, že je
za pomlčkou
číslo,
vyjadřuje toto
číslo část
zakázky, ke
které se
dokument
vztahuje)

Název přílohy ZZD

Charakter přílohy ZZD (nevyplývá-li
z názvu)
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A-1
A-2

Vzory čestných
prohlášení pro část 1 a 2

1-1
1-2
2

Obchodní podmínky

3-1
3-2
4

Projektová dokumentace

5-1
5-2

Základní požadavky na
provedení jednotlivých
klíčových oblastí

Orientační týdenní
časový harmonogram
zadavatele
Soupis stavebních prací,
dodávek a služeb
s výkazem výměr

Čestné prohlášení o splnění všech
předpokladů účasti v řízení týkajících se
kvalifikace a způsobilosti, rozdělené pro část
1 a část 2 zakázky. Dodavatel vyplní to
prohlášení, které se vztahuje k části zakázky,
na kterou podává nabídku.
Návrh smlouvy o dílo – samostatně pro část 1
a část 2 zakázky
Společný dokument pro obě části VZ
Jedná se o podklad pro vypracování
projektové dokumentace pro obě části VZ a
jsou v něm shrnuty základní požadavky na
technologický design a provedení jednotlivých
klíčových oblastí. Je tedy podkladem pro
lepší pochopení a orientaci dodavatelů v
projektové dokumentaci a získání uceleného
pohledu na požadovanou rekonstrukci. V
případě, že by byl rozpor mezi projektovou
dokumentací a tímto dokumentem má
přednost projektová dokumentace.
Pro každou část VZ samostatně.
Dokument je totožný pro obě části zakázky s
tím, že je v něm vyznačeno, které milníky se
vztahují, ke které části zakázky
Pro každou část VZ samostatně.

Zadavatel bude v zadávací dokumentaci odkazovat na přílohy jejich označením nebo
názvem.

2.

Předmět veřejné zakázky

2.1

Vymezení předmětu VZ CPV kódy

45220000-5 Konstrukční a stavební práce
45310000-3 Elektroinstalační práce
4531100-0 Instalace a montáž elektrických rozvodů
45312100-8 Instalace a montáž požárních systémů
45214400-4 Stavební úpravy univerzitních objektů
45331000-6 Instalace a montáž topení, větrání a klimatizace
2.2

Textový popis předmětu VZ, místo plnění VZ a technické podmínky

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavby „ Stavební rekonstrukce serverovny
ČZÚ v Praze“ spočívající ve stavebních úpravách v 1. NP budovy „C“ studentských kolejí
STRANA

5/24

nacházející se v kampusu České zemědělské univerzity, Kamýcká 1068, Praha 6 (dále jen
„kampus“) a přilehlých venkovních ploch v areálu kampusu. Plánované stavební úpravy se
týkají dvou místností v 1. NP (serverovna a kancelář), přilehlé předsíně a chodby a
přilehlého venkovního prostoru na parc. 1627/1 na osazení technologií serverovny. Budova
je propojena s dalšími dvěma pavilony kolejí „B“ a „D“ na parc. č. 1637/1 v kat. území
Suchdol.
Zadavatel s ohledem na charakter plnění veřejné zakázky rozdělil tuto zakázku na dvě
části, a to:
Část 1 – projekt stavební, ZTI, projekt Infrastruktura serverovny - silnoproud, projekt SHZ
Část 2 – projekt chlazení
V rámci Části 1 VZ budou provedeny úpravy v místnostech 006 (UPS a rozvaděč) a 012
(datový sál). Jedná se o zazdění stávajících okenních otvorů, zrušení dveří z místnosti 006
na chodbu, dále rozšíření stávajících dveří do místnosti 012 a průchodu do místnosti 006.
Bude vybudována zdvojená podlaha a osazen napínaný podhled. Budou provedeny průrazy
obvodovou stěnou a dále šikmé průrazy do suterénní chodby. V exteriéru budou
vybudovány základy pro chillery (chladiče) chladícího systému, dále akustická zástěna
těchto chillerů. Prostor chillerů bude opatřen zámkovou dlažbou a oplocen. Dále budou
vybudovány připojovací rozvody studené vody a kanalizace. V místnosti 006 a 012 budou
instalovány rozváděče silového napájení včetně silnoproudých rozvodů, osvětlení, UPS, 19“
stojanů, monitoringu prostředí, stabilního hasícího zařízení plynové GHZ (Instalovaný
systém se bude skládat z řídící ústředny, detekčních systémů, signalizace a pevně
stanovené zásoby hasiva, která bude napojená na potrubní síť s tryskami pro rovnoměrné
zaplavení chráněného prostoru hasivem.). Dále bude zajištěna přeložka stávajících
technologií z provizorního místa do nově upravených místností. Součástí plnění jsou projekt
stavební, projekt ZTI, projekt Infrastruktura serverovny a silnoproud, projekt stabilního
hasícího zařízení plynového (GHZ).
V rámci Části 2 VZ je řešeno chlazení techniky ICT v prostorech serverovny místnosti č. 012
a místnosti č. 006. Součástí plnění je instalace vnějších jednotek zdrojů chladu, vnitřních
chladicích jednotek, kompletních souvisejících potrubních rozvodů a následná integrace
systému chlazení pod centrální monitorovací systém. Součástí plnění je projekt chlazení.
Zadavatel připouští, aby dodavatel podal nabídku do jedné nebo obou částí veřejné
zakázky. Pokud se dále hovoří o zakázce v jednotném čísle, je tím myšlena část 1 i 2 zakázky, není-li
explicitně text vztažen jen k jedné části veřejné zakázky.

Zakázka bude provedena kompletně dle projektové dokumentace pro provádění stavby pro
část 1 a část 2 zpracované společností ABCD Studio, s.r.o., se sídlem Paříkova 910/11a,190
00 Praha 9, IČO: 22794107, zodpovědný projektant Ing. Pavel Hroch, ČKAIT:0008523, při
dodržení podmínek stanovených v Souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru.
Dále budou respektovány podmínky rozhodnutí a vyjádření všech dotčených orgánů státní
správy, organizací, fyzických a právnických osob a podmínky zadavatele (včetně podmínek
obsažených v projektové dokumentaci).
Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní a bezvadné provedení všech stavebních
a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, zařízení nezbytných
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pro řádné dokončení provozuschopného díla a dále provedení všech činností souvisejících
s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné
dokončení díla nezbytné. Podrobnou definici předmětu veřejné zakázky a technické
podmínky stanoví Smlouva o dílo, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace jako
její příloha č. 1-1 a 1-2, projektová dokumentace pro provádění stavby, která je přílohou
č. 3-1 a 3-2 a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je přílohou
č. 5-1 a 5-2 zadávací dokumentace.
Činnosti související s realizací stavebních prací:
Vybraný zhotovitel je povinen v rámci plnění předmětu zakázky zajistit veškeré níže
uvedené další činnosti související s realizací stavebních prací, které jako takové budou
zahrnuty do nabídkové ceny, a to i tehdy, pokud nejsou uvedeny v soupisu prací pod
samostatnými položkami. Jedná se zejména o následující činnosti:
 zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického
charakteru k řádnému provedení předmětu díla;
 zajistit úklid stavby a odstranit zařízení staveniště ke dni předání a převzetí díla
objednatelem;
 zajistit čistotu v místě realizace předmětu plnění a v jeho okolí;
 zajistit bezpečnou manipulaci s odpady;
 zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy;
 zajistit zhotovení průběžné fotodokumentace provádění díla - zhotovitel zajistí a
předá objednateli průběžnou fotodokumentaci realizace díla v 1x digitálním
vyhotovení;
 přijmout veškerá opatření k zajištění bezpečnosti lidí a majetku, požární ochrany a
ochrany životního prostředí;
 zajistit všechny nezbytné zkoušky, atesty a revize podle ČSN a případných jiných
právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla,
kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a technických parametrů díla;
 zpracovat průvodní technickou dokumentaci, zkušební protokoly, revizní zprávy,
atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky,
ve znění pozdějších předpisů, prohlášení o shodě;
 vypracování projektové dokumentace skutečného provedení díla ve třech
vyhotoveních v grafické (tištěné) a v jednom digitálním vyhotovení ve formátu *.pdf
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:
Zadávací dokumentace obsahuje soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem
výměr jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů v elektronické podobě pro
část 1 a 2 zakázky. Položkové výkazy výměr jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. V
případě jakéhokoliv rozporu mezi výkresovou a textovou částí a soupisem stavebních prací,
dodávek a služeb s výkazem výměr je prioritním dokumentem pro zpracování nabídkové
ceny elektronická forma výkazu výměr.
Zadavatel doporučuje dodavatelům ověřit si soulad soupisu stavebních prací, dodávek a
služeb s výkazem výměr s textovou a výkresovou částí projektové dokumentace a případné
rozpory si vyjasnit ještě v průběhu lhůty pro podání nabídek prostřednictvím vysvětlení
zadávací dokumentace.

STRANA

7/24

Pokud jsou v zadávací dokumentaci použity jakékoli odkazy na určité dodavatele, výrobky,
nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo
označení původu (souhrnně dále jen „komodita“) připouští zadavatel možnost plnění
veřejné zakázky tak, že dodavatel nabídne jiné, rovnocenné řešení. Zadavatel jiná
rovnocenné technické řešení připouští u všech jednotlivých výskytů případů, kdy jsou
odkazy dle předchozí věty užity v textu ZD, tj. k takovým odkazům doplňuje: „lze užít
komoditu, na níž je odkázáno, nebo rovnocennou“.
Pokud jsou v zadávací dokumentaci užity odkazy na normy či na technické dokumenty
podle ustanovení § 90 odstavce 1 nebo 2 ZVZ, zadavatel připouští možnost plnění veřejné
zakázky tak, že dodavatel nabídne jiné, rovnocenné řešení. Zadavatel jiná rovnocenné
technické řešení připouští u všech jednotlivých výskytů případů, kdy jsou odkazy dle
předchozí věty užity v textu ZD, tj. k takovým odkazům doplňuje: „lze řešit i jiným
technicky rovnocenným řešením“.
2.3

Část zadávací dokumentace, vypracovaná osobou odlišnou od zadavatele

Projektová dokumentaci včetně výkazu výměr byla zpracována projekční firmou ABCD
Studio, s.r.o., se sídlem Paříkova 910/11a,190 00 Praha 9, IČO: 22794107, zodpovědný
projektant Ing. Pavel Hroch, ČKAIT:0008523.

2.4

Dostupnost zadávací dokumentace

Zadavatel uveřejní výzvu a ZZD včetně všech příloh na profilu zadavatele, a to po celou
dobu běhu lhůty pro podání nabídek.
2.5

Vysvětlení zadávací dokumentace a změny zadávací dokumentace (§ 98,99)

Zadavatel může zadávací dokumentaci vysvětlit, a to na základě včasně doručené předchozí žádosti, nebo i bez této žádosti. Vysvětlení, případně související dokumenty,
uveřejní na profilu zadavatele.
Zadavatel upozorňuje dodavatele, že není povinen vysvětlení poskytnout, pokud není
žádost o vysvětlení doručena včas, a to alespoň 3 pracovní dny před uplynutím lhůt podle §
98 odst. 1 ZVZ.
Zadavatel může spolu s vysvětlením provést změnu zadávacích dokumentace. Tuto změnu
oznámí nebo uveřejní stejným způsobem, jako zadávací podmínku, která byla změněna
nebo doplněna.
Pokud to povaha doplnění nebo změny zadávací dokumentace vyžaduje, zadavatel
současně přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek.
Zadavatel dodavatelům důrazně doporučuje před odevzdáním své nabídky provést
kontrolu profilu zadavatele, zdali tam nebyla k této veřejné zakázce zveřejněna
vysvětlení k zadávacím podmínkám. V této souvislosti se dodavatelům doporučuje
zaregistrovat se na profilu zadavatele jako dodavatel.
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2.6

Výhrada doručování prostřednictvím profilu zadavatele v ZPŘ

Zadavatel si v souladu s příslušnými ustanoveními ZVZ a vzhledem k tomu, že zakázka je
zadávána v ZPŘ, vyhrazuje možnost doručit následující dokumenty uveřejněním na profilu
zadavatele:

2.7



Oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení (§ 53 odst. 5 ZVZ),



Oznámení o výběru dodavatele (§ 53 odst. 5 ZVZ).
Prohlídka místa plnění (§ 97 ZVZ)

Zadavatel pořádá organizovanou prohlídku místa plnění, přičemž:
Místo srazu dodavatelů pro zahájení prohlídky místa plnění:
Před hlavním vchodem do budovy Rektorátu na adrese Kamýcká 129, 165 00 Praha –
Suchdol
Datum a čas prohlídky místa plnění (srazu dodavatelů):
29. 6. 2017 9:00 hod
Kontaktní osoba pro organizaci prohlídky místa plnění:
Ing. Ladislav Stach, mob: 776 085 186 nebo Ing. Tomáš Kotek Ph.D, mob: 603 373 452.

Zadavatel upozorňuje dodavatele, že prohlídka místa plnění není určena k zodpovídání
dotazů k zadávacím podmínkám a k vysvětlení ZZD. Žádosti o vysvětlení ZZD (dotazy k ní)
zasílejte v souladu se zadávacími podmínkami.

3.

Místo a termín plnění veřejné zakázky

3.1

Místo plnění veřejné zakázky

Údaje o místu plnění veřejné zakázky jsou uvedeny v příloze ZZD - obchodních
podmínkách.
3.2

Termín plnění veřejné zakázky

Zadavatel pro plnění veřejné zakázky (vztahuje se na obě části zakázky) předpokládá
následující podmínky vztahující se k termínu plnění:
Zadavatel předpokládá předání a převzetí staveniště:
Zadavatel předpokládá zahájení realizace stavebních prací:

31. 07. 2017
01. 08. 2017
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Zadavatelem stanovený požadovaný termín zahájení realizace stavebních prací je den, kdy
dojde k zahájení prací na vlastní realizaci díla. Tento termín je stanoven jako nejdřívější.
Požadovaný termín dokončení stavebních prací:

4.10.2017

Zadavatelem stanovený požadovaný termín dokončení realizace stavebních prací je den,
kdy dojde k protokolárnímu předání a převzetí dokončené poslední stavební práce mezi
zadavatelem a dodavatelem. Tento termín je stanoven jako limitní termín.
Požadovaný termín předání a převzetí díla:

10.10.2017

Zadavatelem stanovený požadovaný termín předání a převzetí díla je den, kdy dojde
k protokolárnímu předání a převzetí řádně dokončeného díla mezi zadavatelem a
dodavatelem. Tento termín je stanoven jako limitní termín.
Pokud v důsledku okolností dojde k situaci, kdy předpokládaný termín zahájení (např.
prodloužení zadávacího řízení, klimatické podmínky) plnění veřejné zakázky nebude možné
dodržet, posunuje se termín plnění o dobu, po kterou trvá překážka, pro kterou nelze
plnění veřejné zakázky zahájit.
Dodavatel je povinen jako Přílohu č. 2 návrhu smlouvy o dílo předložit harmonogram
prováděných prací v čistém čase. Týdenní časový harmonogram musí být zpracován
v souladu s čl. 2. návrhu smlouvy o dílo (Příloha č. 1-1 a 1-2 zadávací dokumentace), a to
v podrobnostech po jednotlivých činnostech. Dodavatelem předložený harmonogram prací
musí splňovat požadavky týkajících se jednotlivých lhůt plnění, které jsou uvedeny v čl.
3.2 této zadávací dokumentace. V případě kdy některý z dodavatelem navržených termínů
uvedených v čl. 2. návrhu smlouvy o dílo nebude splňovat podmínky uvedené čl. 3.2 této
zadávací dokumentace, bude dodavatel ze zadávacího řízení vyloučen. Vzhledem ke
skutečnosti, že zakázka je rozdělena na dvě části a dodavatelé na jednotlivé části se
mohou lišit, připravil zadavatel orientační týdenní časový harmonogram (Příloha 4 ZZD).
Dodavatelé jsou povinni zpracovat svůj týdenní časový harmonogram tak, aby se s ohledem
na možnou kooperaci dvou dodavatelů na stavbě neodchýlili od orientačního časového
harmonogramu zadavatele o +/- 1 týden. V případě, kdy nebude tato podmínka dodržena,
může být dodavatel ze zadávacího řízení vyloučen.

4.

Poddodavatelé (§ 105 ZVZ)

Zadavatel ve vztahu k poddodavatelskému systému dodavatele požaduje, aby účastník
zadávacího řízení v nabídce předložil seznam poddodavatelů, pokud jsou účastníkovi
zadávacího řízení známi a uvedl, kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů
plnit. Způsobem doložení je Prohlášení dodavatele – seznam poddodavatelů (Příloha č. 3
návrhu smlouvy o dílo).
Pozn. výše uvedenými požadavky nejsou vyloučeny povinnosti při prokazování kvalifikace
poddodavatelem!

STRANA

10/24

4.1

Omezení plnění významných činností poddodavatelem (§ 105 odst. 2 ZVZ)

Zadavatel neomezuje plnění významných činností při realizaci VZ poddodavateli.

5.

Požadavky na kvalifikaci (způsobilost)

5.1

Společná ustanovení o kvalifikaci

Požadavky na kvalifikaci při rozdělení veřejné zakázky na části – v tomto případě platí, že
požadavky na základní způsobilosti a profesní způsobilost dle § 77 odst. 1 ZVZ (výpis z
obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence…) a způsob jejího prokazování se použijí
pro všechny části shodně.
Rozsah platnosti ostatních požadavků na kvalifikaci ve vztahu k částem veřejné zakázky
bude uveden u jednotlivých požadavků. Nevyplývá-li rozsah ze zadávací dokumentace, pak
to znamená, že požadavek se vztahuje na všechny části.
Dodavatel je vždy v ZPŘ oprávněn v nabídce prokázat splnění kvalifikace:
a)
Předložením kopií příslušných dokladů, nebo
b)
Čestným prohlášením, nebo
c)
Jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 ZVZ.
Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně
ověřených kopií dokladů o kvalifikaci (§ 53 odst. 4 ZVZ).
Prokazování kvalifikace získané v zahraničí se řídí ustanovením § 81 ZVZ.
V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost
podle § 77 odst. 1 ZVZ každý dodavatel samostatně (§ 82 ZVZ). Společné prokazování
kvalifikace se řídí ustanovením § 84 ZVZ.
Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob se řídí ustanovením § 83 ZVZ.

5.2

ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST

Zadavatel požaduje prokázání základní způsobilosti dle § 74 ZVZ.
Zadavatel preferuje v souladu s § 53 odst. 4
ZVZ v ZPŘ prokázání CELÉ POŽADOVANÉ
KVALIFIKACE v rozsahu § 74 odst. 1 písm. a)
až e) v nabídce čestným prohlášením, jehož
možná textace je uvedena v příloze ZZD.

Vybraný dodavatel prokáže před uzavřením
smlouvy splnění základní způsobilosti ve
vztahu k České republice doklady dle § 75
odst. 1 ZVZ tj.:
a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve
vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) ZVZ,
b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve
vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) ZVZ,
c) písemného čestného prohlášení ve vztahu
ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1
písm. b) ZVZ,
d) písemného čestného prohlášení ve vztahu
k § 74 odst. 1 písm. c) ZVZ,
e) potvrzení příslušné okresní správy
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sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74
odst. 1 písm. d) ZVZ,
f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo
předložením písemného čestného prohlášení
v případě, že není v obchodním rejstříku
zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e)
ZVZ.
Zadavatel nepožaduje prokázání podmínky trestní bezúhonnosti dle § 74 odst. 1 písm. a)
ZVZ jinými osobami, než osobami, které jsou uvedeny v § 74 odst. 2 ZVZ, není-li v zadávací
dokumentaci výslovně uvedeno jinak.
Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 a profesní způsobilost podle § 77 odst.
1 musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců
přede dnem podání nabídky (§ 53 odst. 4 ZVZ).

5.3

PROFESNÍ ZPŮSOBILOST

Zadavatel požaduje prokázání profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 ZVZ1.
Zadavatel preferuje v souladu s § 53 odst. 4
ZVZ v ZPŘ prokázání CELÉ POŽADOVANÉ
KVALIFIKACE
v
nabídce
čestným
prohlášením, jehož možná textace je
uvedena v příloze ZZD.

Vybraný dodavatel prokáže před uzavřením
smlouvy splnění výše uvedené profesní
způsobilosti ve vztahu k České republice
doklady dle § 77 odst. 1 ZVZ, tedy výpis z
obchodního rejstříku, pokud jiný právní
předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 a profesní způsobilost podle § 77 odst.
1 musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců
přede dnem podání nabídky (§ 53 odst. 4 ZVZ).
Zadavatel dále požaduje prokázání:
Požadavek a
označení jeho platnosti pro části
VZ (pokud je VZ rozdělena na
části)
Pro: celou VZ
Dle § 77 odst. 2 písm. a) ZVZ
zadavatel
požaduje,
aby
dodavatel předložil doklad, že je
oprávněn podnikat v rozsahu
odpovídajícímu
předmětu
veřejné zakázky, pokud jiné
právní předpisy takové oprávnění

Způsob
prokázání
v nabídce

Způsob
smlouvy

prokázání

před

uzavřením

Preferováno
ČP

Výpis ze živnostenského rejstříku nebo
jiné obdobné evidence

1

Cit. uvedené ustanovení ZVZ: „Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením
výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.“
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vyžadují.
Požadavek lze prokázat doklady
(viz další sloupce) osvědčujícími
následující způsobilosti pro část 1
zakázky:
 Provádění staveb včetně
změn a jejich odstraňování
 Projektová
činnost
ve
výstavbě
Požadavek lze prokázat doklady
(viz další sloupce) osvědčujícími
následující způsobilosti pro část 2
zakázky:
 Provádění staveb včetně
změn a jejich odstraňování
Pro: celou VZ
Preferováno
Dle § 77 odst. 2 písm. c) ZVZ ČP
zadavatel
požaduje,
aby
dodavatel předložil doklad, že je
odborně
způsobilý
nebo
disponuje
osobou,
jejímž
prostřednictvím
odbornou
způsobilost zabezpečuje, je-li
pro plnění veřejné zakázky
odborná
způsobilost
jinými
právními předpisy vyžadována.

Příslušné oprávnění a osvědčení
autorizaci v daném oboru.

o

Požadavek lze prokázat doklady
(viz další sloupce) osvědčujícími
následující způsobilosti:
•
osvědčení o autorizaci dle
zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu
povolání
autorizovaných
architektů a o výkonu povolání
autorizovaných
inženýrů
a
techniků činných ve výstavbě v
platném
znění,
odpovídající
předmětu plnění této veřejné
zakázky). Zadavatel požaduje
autorizaci v následujícím oboru:
pozemní stavby – min.
autorizovaný technik či inženýr
Pro: část 2 VZ navíc (tj. nad
rámec
shora
uvedených
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požadavků) zadavatel požaduje
autorizaci v následujícím oboru:
 osvědčení o autorizaci
Autorizovaný technik či
inženýr
v
oboru
specializace
technologické
zařízení
staveb
5.4

EKONOMICKÁ KVALIFIKACE

Zadavatel požaduje prokázání následující ekonomické kvalifikace:
Požadavek a
označení jeho platnosti pro části
VZ (pokud je VZ rozdělena na
části)
Pro: část 1 zakázky
požaduje dle § 78 odst. 1 ZVZ aby
dodavatel prokázal, že roční obrat
dodavatele
v
bezprostředně
předcházejícím účetním období,
dosáhl
každoročně
hodnoty
alespoň:
10 000 000 Kč

Způsob
prokázání
v nabídce

Způsob prokázání
smlouvy

před

uzavřením

ČP

Způsob prokázání níže platí pro část 1
i část 2 VZ:
Výkaz zisku a ztrát nebo obdobný
doklad podle právního řádu země
nebo sídla dodavatele

Pro: část 2 zakázky
požaduje dle § 78 odst. 1 ZVZ aby
dodavatel prokázal, že roční obrat
dodavatele
v
bezprostředně
předcházejícím účetním období,
dosáhl
každoročně
hodnoty
alespoň:
5 000 000 Kč

V souladu s ustanovením § 83 odst. 3 ZZVZ zadavatel požaduje, aby dodavatel a jiná osoba,
jejímž prostřednictvím dodavatel prokazuje ekonomickou kvalifikaci podle § 78 ZZVZ, nesli
společnou a nerozdílnou odpovědnost za plnění veřejné zakázky.
5.5

TECHNICKÁ KVALIFIKACE

Zadavatel požaduje prokázání následující technické kvalifikace:
1) dle § 79 odst. 2 písm. a) ZVZ
Seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího
řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z
STRANA

14/24

těchto prací. Dodavatel může k prokázání splnění kritéria kvalifikace použít stavební
práce, které poskytl společně s jinými dodavateli, a to v rozsahu, v jakém se na plnění
zakázky podílel, nebo jako poddodavatel, a to v rozsahu, v jakém se na plnění dodávky,
služby nebo stavební práce podílel.
Minimální požadovaná úroveň pro část 1 VZ: Způsob prokázání níže platí pro část 1 i část
Dodavatel splňuje technický kvalifikační 2 VZ
předpoklad, pokud v seznamu stavebních Způsob prokázání v nabídce:
prací provedených za posledních 5 let Preferováno ČP
doložených
osvědčením
objednatelů Způsob prokázání před uzavřením smlouvy:
o řádném splnění těchto prací, prokáže, že a) seznam minimálně 2 stavebních prací
realizoval:
provedených dodavatelem za posledních
 2 obdobné stavební práce (stavební
5 let. Seznam bude vyhotoven v podobě
zakázky). Za obdobné stavební práce
čestného prohlášení, kde dodavatel
(stavební zakázky) zadavatel považuje
strukturovaně (v podobě tabulky) uvede
výstavbu či rekonstrukci datového
níže uvedené údaje o shora vymezených
centra (serverovny) nebo stavby, jejíž
významných stavebních pracích:
součástí
bylo
vybudování
specializovaných prostorů pro umístění
 název objednatele,
počítačové techniky serverového typu
 rozsah
provedených
stavebních
určených k nepřetržitému provozu a
prací,
dále dodávky a instalace záložních
 cena provedených stavebních prací
zdrojů elektrické energie včetně
v Kč bez DPH,
distribuce a rozvodů zálohovaného

doba a místo provedení stavebních
napájení, s finančním rozsahem celé
prací.
stavby (stavební i technologická část)
minimálně ve výši 8 000 000,- Kč bez
b) osvědčení objednatelů o řádném splnění
DPH na zakázku.
v seznamu uvedených stavebních prací.
Osvědčení objednatelů přitom musí
obsahovat níže uvedené údaje:
 název objednatele,
 rozsah
provedených
stavebních
Minimální požadovaná úroveň pro část 2 VZ:
prací,
Dodavatel splňuje technický kvalifikační
 cena provedených stavebních prací
předpoklad, pokud v seznamu stavebních
v Kč bez DPH,
prací provedených za posledních 5 let

doba a místo provedení stavebních
doložených
osvědčením
objednatelů
prací.
o řádném splnění těchto prací, prokáže, že
realizoval:
Rovnocenným dokladem k prokázání kritéria
(osvědčení)
je
zejména
smlouva
s
 2 obdobné stavební práce (stavební objednatelem a doklad o uskutečnění plnění
zakázky). Za obdobné stavební práce dodavatele.
(stavební zakázky) zadavatel považuje
provedení
systému
klimatizace
(chlazení) pro odvod technologického
tepla, kde finanční rozsah dodávané a
namontované
technologie
chlazení
související s chladicími systémy a
rozvody chladu činil minimálně 4 000
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000,- Kč bez DPH na zakázku.
2) dle § 79 odst. 2 písm. c) ZVZ
Seznam techniků nebo technických útvarů, které se budou podílet na plnění veřejné
zakázky, a to zejména těch, které zajišťují kontrolu kvality nebo budou provádět stavební
práce, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k
dodavateli,
Zadavatel stanovuje rozsah požadovaných Způsob prokázání níže platí pro část 1 i část
informací a dokladů pro tento technický 2 VZ
kvalifikační předpoklad pro část 1 zakázky Způsob prokázání v nabídce:
Preferováno čestné prohlášení
následovně:
Způsob prokázání před uzavřením smlouvy:
 stavbyvedoucí
 seznam techniků (realizační tým), kteří
se budou podílet na plnění veřejné
Minimální úroveň tohoto technického
zakázky a to formou vyplněné tabulky
kvalifikačního předpokladu odpovídající
realizační tým. Tabulka bude mít
druhu, rozsahu a složitosti této veřejné
podobu čestného prohlášení, které
zakázky stanovuje následovně:
bude podepsáno oprávněnou osobou
dodavatele v souladu se způsobem
 stavbyvedoucí - 1 osoba
jednání právnické či fyzické osoby
podle občanského zákoníku a způsobu
pro část 2 zakázky
jednání podle výpisu z obchodního
 stavbyvedoucí pro technologickou část
rejstříku.
dodávky
Minimální úroveň tohoto technického
kvalifikačního předpokladu odpovídající
druhu, rozsahu a složitosti této veřejné
zakázky stanovuje následovně:
 stavbyvedoucí pro technologickou část
dodávky - 1 osoba
3) dle § 79 odst. 2 písm. d) ZVZ
Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným dodávkám,
službám nebo stavebním pracem, a to jak ve vztahu k fyzickým osobám, které mohou
dodávky, služby nebo stavební práce poskytovat, tak ve vztahu k jejich vedoucím
pracovníkům,
Dodavatel ve své nabídce pro část 1 zakázky Pro část 1 VZ:
předloží osvědčení o vzdělání a odborné Způsob prokázání v nabídce:
kvalifikaci níže uvedené osoby odpovědné za Preferováno čestné prohlášení
vedení realizace příslušných stavebních Způsob prokázání před uzavřením smlouvy:
Dodavatel ve své nabídce předloží k osobě
prací:
„stavbyvedoucí“
doklady
o
vzdělání,
 stavbyvedoucí
odborné způsobilosti, praxi a referencích
následovně:
Minimální úroveň tohoto technického
 doklad o vzdělání – autorizace v oboru
kvalifikačního předpokladu odpovídající
pozemní stavby
druhu, rozsahu a složitosti této veřejné
 doklad o odborné kvalifikaci – délce
zakázky stanovuje následovně:
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stavbyvedoucí
minimální úroveň vzdělání: autorizace
v oboru pozemní stavby
minimální odborná kvalifikace: délka
praxe minimálně 3 roky při vedení
realizace pozemních staveb, alespoň 3
stavby, na kterých působil ve funkci
stavbyvedoucího, jejichž předmětem
byla výstavba či rekonstrukce staveb
s finančním rozsahem alespoň 4 mil. Kč
bez DPH za stavbu.

Dodavatel ve své nabídce pro část 2 zakázky
předloží osvědčení o vzdělání a odborné
kvalifikaci níže uvedené osoby odpovědné za
vedení realizace příslušných stavebních
prací:
 Stavbyvedoucí pro technologickou
část dodávky
Minimální úroveň tohoto technického
kvalifikačního předpokladu odpovídající
druhu, rozsahu a složitosti této veřejné
zakázky stanovuje následovně:
Vedoucí projektu:
minimální
úroveň
vzdělání:
minimálně
VŠ
vzdělání
elektrotechnického, strojního nebo
stavebního směru
minimální odborná kvalifikace: délka
praxe minimálně 5 let při vedení
realizace technologických zakázek
obdobného charakteru (provedení
systému klimatizace (chlazení) pro
odvod technologického tepla), alespoň
2 stavby, na kterých působil ve funkci
stavbyvedoucího pro technologickou
část dodávky, jejichž předmětem byla
provedení
systému
klimatizace
(chlazení) pro odvod technologického
tepla s finančním rozsahem alespoň 4
mil. Kč bez DPH za stavbu.



praxe – čestné prohlášení, které bude
podepsáno
osobou,
jež
délku
prokazuje
doklad o odborné kvalifikaci –
referencích
–
přehled
zakázek
realizovaných osobou, která své
reference prokazuje s uvedením údajů
o objemu, počtu a rozsahu referencí;
Přehled
zakázek
realizovaných
osobou,
která
své
reference
prokazuje, bude mít podobu čestného
prohlášení a bude podepsán osobou,
která své reference prokazuje.

Pro část 2 VZ
Způsob prokázání v nabídce:
Preferováno čestné prohlášení

Způsob prokázání před uzavřením smlouvy:
Dodavatel ve své nabídce předloží k osobě
„Stavbyvedoucí pro technologickou část
dodávky“ doklady o vzdělání, odborné
způsobilosti,
praxi
a
referencích
následovně:


doklad o vzdělání – diplom, vysvědčení
o ukončení požadovaného vzdělání



doklad o odborné kvalifikaci – délce
praxe – čestné prohlášení, které bude
podepsáno
osobou,
jež
délku
prokazuje



doklad o odborné kvalifikaci –
referencích
–
přehled
zakázek
realizovaných osobou, která své
reference prokazuje s uvedením údajů
o objemu, počtu a rozsahu referencí;
Přehled
zakázek
realizovaných
osobou,
která
své
reference
prokazuje, bude mít podobu čestného
prohlášení a bude podepsán osobou,
která své reference prokazuje.
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6.

Nabídka

6.1

Informace pro podání nabídky a otevírání obálek

Lhůta pro podání nabídek je uvedena ve výzvě pro podání nabídek.
Adresa pro podání nabídek:

podatelna ČZU, Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchdol

Nabídku může dodavatel doručit osobně, prostřednictvím držitele poštovní licence, kurýrní
službou apod. po celou dobu lhůty pro podání nabídky vždy v pracovních dnech od 8:00 do
15:00 hod na podatelnu ČZU a to tak, aby byla do konce lhůty pro podání nabídek
doručena.
Údaje k podání nabídky a formální požadavky na zpracování nabídky viz níže.
Otevírání obálek se uskuteční:
dne 11. 07. 2017, 10:15
v zasedací místnosti zadavatele na adrese Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchdol v budově
Rektorátu, 5.patro

Otevírání obálek se uskuteční za účasti účastníků zadávacího řízení (zejm. dodavatelů,
kteří podali nabídku), mají-li tito zájem se otevírání obálek zúčastnit. Za dodavatele se
může zúčastnit pouze 1 zástupce. Přítomné osoby předloží dokladu o vztahu k účastníkovi,
kterého má daná osoba při otevírání obálek zastupovat (např. plná moc k účasti při
otevírání obálek za daného účastníka a v případě statutárního orgánu např. výpis z
obchodního rejstříku)
Nabídky, které budou zadavatelem obdrženy po lhůtě pro podání nabídek, se nepovažuje
za podanou a v průběhu zadávacího řízení k ní nebude zadavatel přihlížet.
6.2

Návrh smlouvy

Zadavatel požaduje, aby součástí nabídky byl dodavatelem podepsaný návrh smlouvy
včetně příloh v souladu s obchodními podmínkami zadavatele (příloha ZZD).
Dodavatel v uvedené smlouvě pouze doplní chybějící údaje, které jsou uvedeny ve
formulářových polích označených žlutým podbarvením. Dále vyhotoví, resp. vyplní veškeré
přílohy ke smlouvě, a to:
Přílohu č. 1: Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
Příloha č. 2 – Harmonogram prací
Příloha č. 3 – Seznam poddodavatelů (je-li relevantní)
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Znění ostatních ustanovení kupní smlouvy nesmí účastník měnit. Dokument je pro veškeré
neoprávněné úpravy uzamčen. Návrh kupní smlouvy musí po obsahové stránce odpovídat
ostatním údajům obsaženým v nabídce účastníka. Zadavatel znovu připomíná, že dodavatel
vyplní návrh smlouvy pro tu část zakázky, na kterou podává nabídku. Pokud by např.
vyplnil smlouvu pro část 1 zakázky a přitom podával nabídku na část 2 zakázky, bude
zadavatel nucen jej pro nedodržení zadávacích podmínek vyloučit. V případě, že hodlá
dodavatel podat nabídku na obě části veřejné zakázky, pak musí vyplnit oba návrh smluv.
6.3

Další požadavky zadavatele

Veškeré informace, které uvádí dodavatel v nabídce a při jakékoli komunikaci se
zadavatelem (zejména vysvětlení nabídky), musí odpovídat skutečnosti. V případě, že
tento požadavek zadavatele nebude dodržen, bude nabídka, která tyto požadavky
nesplňuje, vyřazena. Za tímto účelem si zadavatel vyhrazuje právo jakoukoli informaci
uvedenou dodavatelem v nabídce popř. jeho dodatečném vysvětlení ověřit.
6.4

Předkládání dokladů vyžadovaných zadavatelem

Zadavatel pro vyloučení pochybností upozorňuje, že pokud zadavatel vyžaduje předložení
určitého dokladu (a povinnost předložení tohoto dokladu nevyplývá obligatorně ze ZVZ),
pak zadavatel v souladu s ustanovením § 45 odst. 2 ZVZ připouští předložení jiného
rovnocenného dokladu, pokud zadavatelem vyžadovaný doklad nebyl dodavatel z důvodů,
které mu nelze přičítat, schopen předložit.
Zadavatel žádá dodavatele o dále uvedené, aby se minimalizovala nutnost dalšího
vysvětlování nabídek v rámci zadávacího řízení: Důvody předložení jiného rovnocenného
dokladu by měly vyplývat z nabídky (např. při předložení jiného živnostenského oprávnění,
než bylo požadováno z toho důvodu, že předkládané oprávnění požadované činnosti rovněž
zahrnuje, je tento důvod většinou zřejmý již ze samého obsahu předložené listiny, v
jiných, méně zřejmých případech, může dodavatel přiložit k rovnocenné listině list s
informací o důvodu předloženého dokladu).
6.5

Údaje k podání nabídky

Zadavatel v souladu s ustanovením § 107 ZVZ požaduje, aby nabídky dodavatelé podávali
písemně, v listinné podobě. Nabídka musí být podána v řádně uzavřené obálce zřetelně
označené:
názvem veřejné zakázky a označením části (částí) zakázky, na které je nabídka podána:
tedy buď:
„Stavební rekonstrukce serverovny České zemědělské univerzity v Praze, část 1“
nebo
„Stavební rekonstrukce serverovny České zemědělské univerzity v Praze, část 2“
a upozorněním „NEOTVÍRAT – ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ“
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Na obálce musí být uvedena kontaktní adresa dodavatele.
Zadavatel doporučuje opatřit uzavření obálky ochrannými prvky (např. přelepkou,
podpisem, razítkem dodavatele) tak, aby obálku nebylo možné jakýmkoliv způsobem
neoprávněně otevřít, aniž by došlo k poškození ochranných prvků.
Dodavatel, který nedostatečně zabezpečí obálku s nabídkou, bere na sebe riziko otevření
obálky při manipulaci během poštovní přepravy nebo jiné její poškození v průběhu
přepravy, v důsledku něhož bude narušena důvěrnost nabídky. Obálky s nabídkami, jejichž
důvěrnost je narušena, zadavatel nebude moci přijmout do řízení.
6.6

Jazyk nabídky

Není-li na jiných místech zadávací dokumentace uvedeno jinak, nabídka musí být podána v
českém nebo slovenském jazyce.
V souladu s ustanovením § 45 odst. 3 ZVZ zadavatel připomíná, že pokud tento ZVZ nebo
zadavatel vyžaduje předložení dokladu podle právního řádu České republiky, může
dodavatel předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, ve kterém se tento doklad
vydává; tento doklad se předkládá s překladem do českého jazyka. Má-li zadavatel
pochybnosti o správnosti překladu, může si vyžádat předložení úředně ověřeného překladu
dokladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků.
Doklad ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez
překladu. Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad nevydává, může
být nahrazen čestným prohlášením.
6.7

Formální požadavky ke zpracování nabídky

Zadavatel žádá dodavatele o následující způsob zpracování nabídky:
-

Podání nabídky v originálu a jedné kopii (neplatí, pokud je u nabídky elektronická
podoba kompletní nabídky),

-

Nabídka bude svázána, zajištěna proti manipulaci s jednotlivými listy,

-

Veškeré doklady musí být kvalitním způsobem vytištěny tak, aby byly dobře čitelné.
Žádný doklad nesmí obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést
v omyl,

-

Všechny listy nabídky je vhodné očíslovat průběžnou číselnou řadou počínající
číslem 1,

6.8

Elektronická verze nabídky

Zadavatel žádá dodavatele, aby jako součást nabídky předložil CD – ROM nebo flash disk,
který bude obsahovat návrh smlouvy včetně všech příloh ke smlouvě (ve formátu *.doc
nebo *.xls). Nosič musí být označen identifikačními údaji dodavatele a názvem zakázky.
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Informace obsažené na tomto CD-Romu mají pouze informativní charakter, pro posuzování
a hodnocení nabídek jsou zásadní doklady předložené v listinné podobě.
6.9

Uspořádání písemné verze nabídky a dokladů k prokázání splnění kvalifikace

Zadavatel doporučuje níže uvedené řazení písemné (tištěné) verze nabídky a dokladů k
prokázání splnění kvalifikace dodavatele:
a)

identifikační údaje dodavatele (v souladu s výpisem z Obchodního rejstříku, pokud
dodavatel není v rejstříku zapsán, v souladu s jeho živnostenským oprávněním),

b)

obsah svazku,

c)

plná moc k jednání za dodavatele, resp. k podpisu smlouvy (je-li relevantní)

d)

smlouva o sdružení resp. jiná obdobná listina, je-li relevantní,

e)

návrh smlouvy včetně příloh,

f)

doklady k prokázání způsobilosti, kvalifikačních předpokladů,

g)

další dokumenty (výše neuvedené),

i)

CD – ROM s elektronickou verzí návrhu smlouvy včetně příloh.

6.10

Podepisování dokumentů

Čestná prohlášení, prohlášení, smlouvy, dohody a jiné dokumenty vyjadřující vůli
dodavatele musí být podepsány osobou oprávněnou jednat za dodavatele (zadavatel
neakceptuje fotokopie podpisů, musí se jednat o originál). Pokud oprávnění osoby jednat
za dodavatele nevyplývá z obchodního rejstříku, nebo jiné veřejně přístupné evidence
České republiky, zadavatel žádá dodavatele, aby přímo do nabídky vložili dokument
prokazující oprávnění podepisující osoby jednat za dodavatele (zejm. plná moc podepsaná
osobou oprávněnou jednat za dodavatele dle veřejně přístupné evidence).
6.11

Pluralita nabídek

Dodavatel může podat v zadávacím řízení jen jednu nabídku na každou část zakázky.
Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.
Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž
prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.
Zadavatel v souladu s ustanovením § 107 odst. 5 ZVZ vyloučí účastníka zadávacího řízení,
který podal více nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal
nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník zadávacího řízení v
tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.
6.12

Společná nabídka
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Zadavatel v souladu s ustanovením § 103 odst. 1 písm. f) ZVZ požaduje, aby v případě, že
se veřejné zakázky účastní více dodavatelů společně, nesli tito dodavatelé odpovědnost
společně a nerozdílně.
6.13

Další informace

Zadavatel neposkytuje náhradu nákladů, které dodavatel vynaloží na účast v zadávacím
řízení.

7.

Jistota, zadávací lhůta

Zadávací lhůtou je lhůta, po kterou jsou účastníci svými nabídkami vázáni. Zadávací lhůtu
stanovil zadavatel zejména s ohledem na druh zadávacího řízení a předmět veřejné
zakázky. Zadavatel zadávací lhůtu stanovil do 30. 9. 2017.
Zadavatel NEPOŽADUJE jistotu za nabídku ve smyslu § 41 ZVZ.

8.

Mimořádně nízká nabídková cena

Zadavatel posoudí před odesláním rozhodnutí o výběru dodavatele mimořádně nízkou
nabídkovou cenu dle ustanovení § 113 ZVZ.

9.

Hodnocení

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti, která je vyjádřena v níže
uvedených kritériích.
Zadavatel v souladu s ustanovením § 115 ZVZ stanoví:
Ekonomická
výhodnost - kritéria
hodnocení,
typ kritéria2:

Nejnižší nabídková cena (minimalizační kritérium)

Metoda
vyhodnocení
nabídek v
jednotlivých
kritériích:
Způsob zpracování
nabídkové ceny

2

Seřazení nabídek dle cen od nejvhodnější po nejméně výhodnou

Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá
v elektronické podobě soupis stavebních prací, dodávek a služeb
s výkazem výměr. Dodavatel je při jeho oceňování povinen:
 dodržet jeho strukturu a členění na jednotlivé objekty,

Minimalizační/maximalizační
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 ocenit bez výjimek veškeré položky a dodržet obsahovou
náplň.
Dodavatel stanoví nabídkovou cenu za splnění veřejné zakázky pro
část 1 a část 2 samostatně, a to absolutní částkou v českých
korunách. Nabídková cena musí být stanovena jako nejvýše
přípustná, a to v členění:

Oceněný soupis
stavebních prací,
dodávek a služeb
s výkazem výměr

 celková nabídková cena bez DPH
 výše DPH (při aktuální % sazbě)
 celková nabídková cena včetně DPH
Dodavatel uvede nabídkovou cenu v požadovaném členění do
návrhu smlouvy. Nabídková cena musí obsahovat ocenění všech
položek nutných k řádnému splnění předmětu veřejné zakázky
včetně nákladů souvisejících.
Dodavatelem stanovená cena je při plnění veřejné zakázky cenou
maximální, nepřekročitelnou a platí po celou dobu platnosti
smlouvy.
Dodavatel
nesmí
jakkoliv
narušit
integritu
zadavatelem
předložených souborů za účelem jakýchkoliv změn v jejich obsahu.
Všechny položky soupisu stavebních prací, dodávek a služeb
s výkazem výměr musí být oceněny. Zadavatel nepřipouští u žádné
položky soupisu prací, dodávek a služeb ocenění částkou 0,00 Kč.

10.

Postup po výběru nejvhodnější nabídky

10.1

Postup před uzavřením smlouvy

Zadavatel bude postupovat v souladu se ZVZ, zejm. pak:
 Ověří u vybraného dodavatele naplnění důvodu pro vyloučení podle ustanovení § 48
odst. 7 ZVZ na základě informací vedených v obchodním rejstříku,
 vybraného dodavatele se sídlem v zahraničí, který je akciovou společností nebo má
právní formu obdobnou akciové společnosti požádá postupem dle § 46 ZVZ, aby
v přiměřené lhůtě předložil písemné čestné prohlášení o tom, které osoby jsou
vlastníky akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního
kapitálu účastníka zadávacího řízení, s uvedením zdroje, z něhož údaje o velikosti
podílu akcionářů vychází,
 odešle vybranému dodavateli výzvu k předložení :
a) originálů nebo ověřených kopií dokladů o jeho kvalifikaci, pokud je již
nemá k dispozici,a
b) informací a dokladů podle § 104 odst. 2 písm. a) a b), je-li vybraný
dodavatel právnickou osobou;
Dodavatel je povinen poskytovat součinnost zadavateli před uzavřením smlouvy. Zadavatel
je oprávněn dle ustanovení § 122 odst. 5 ZVZ vyloučit účastníka zadávacího řízení, který
nepředloží požadované údaje nebo doklady.
10.2

Požadavek na prokázání skutečného majitele
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V souladu s ustanovením § 104 odst. 2 ZVZ zadavatel požaduje jako podmínku pro uzavření
smlouvy od vybraného dodavatele, aby předložil:
a) identifikační údaje všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem podle zákona o
některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
b) doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; těmito
doklady jsou zejména:
1. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
2. seznam akcionářů,
3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.
10.3

UPOZORNĚNÍ pro akciové a obdobné společnosti

Zadavatel si dovoluje upozornit, že dle ustanovení § 48 odst. 7 a 9 ZVZ MUSÍ u vybraného
dodavatele, pokud je akciovou společností nebo má právní formu obdobnou akciové
společnosti, zadavatel ověřit, zda má vybraný dodavatel vydány výlučně zaknihované
akcie.
Shora citované ustanovení pak zadavateli přikazuje, aby: „pokud z informací vedených
v obchodním rejstříku vyplývá naplnění důvodu pro vyloučení podle odstavce 7,
zadavatel účastníka zadávacího řízení vyloučí ze zadávacího řízení“.
Byť je tedy podmínka v ustanovení § 48 odst. 7 ZVZ uvedena jako možnost vyloučení, u
vybraného dodavatele má zadavatel povinnost vybraného dodavatele vyloučit při
naplnění podmínky § 48 odst. 7 ZVZ, pokud se na něj nevztahuje výjimka uvedená
v ustanovení § 48 odst. 9 (poslední větě) nebo v odst. 10 ZVZ.
Zadavatel tedy žádá dodavatele, aby při podání nabídek vzali tuto povinnost zadavatele
na vědomí a případně provedli včas zaknihování jimi vydaných akcií.
V Praze dne 19.06.2017
Za zadavatele

Ing. Petr Štěpán,
ředitel Odboru informačních a komunikačních technologií
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