ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
A VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK
pro veřejnou zakázku zadávanou
ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů:

„Dodávka materiálu pro řešení 2. etapy projektu“

1. ÚVODNÍ INFORMACE
1.1. Tato zadávací dokumentace (dále také „jen ZD“) obsahuje ve smyslu zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„ZZVZ“) zadávací podmínky stanovené zadavateli. Součástí této zadávací
dokumentace jsou také její přílohy či další dokumenty obsahující zadávací podmínky,
na které je dále v textu odkazováno, resp. další písemné dokumenty stanovené
v ZZVZ.
1.2. Práva, povinnosti či podmínky v této ZD neuvedené, se řídí příslušnými ustanoveními
ZZVZ.
1.3. Předpokládá se, že dodavatel před podáním nabídky pečlivě prostuduje všechny
pokyny, formuláře, termíny a specifikace obsažené v ZD a bude se jimi řídit. Pokud
dodavatel neposkytne včas všechny požadované informace nebo pokud nabídka
nebude odpovídat zadávacím podmínkám, může to mít za následek jeho vyloučení ze
zadávacího řízení. Zadavatel nemůže vzít v úvahu žádnou výhradu účastníka
k zadávacím podmínkám obsaženou v jeho nabídce; jakákoliv výhrada uvedená
v nabídce může znamenat vyřazení jeho nabídky a vyloučení účastníka ze zadávacího
řízení.
1.4. Vymezení základních pojmů:
Dodavatelem je osoba, která nabízí poskytnutí dodávek, služeb nebo stavebních
prací, nebo více těchto osob společně. Za dodavatele se považuje i pobočka závodu;
v takovém případě se za sídlo dodavatele považuje sídlo pobočky závodu.
Účastníkem je v případě uvedené zakázky dodavatel, který podal nabídku
v zadávacím řízení.
Kvalifikací je způsobilost a schopnost dodavatele plnit veřejnou zakázku.
Poddodavatelem je osoba, pomocí které má dodavatel plnit určitou část veřejné
zakázky nebo která má poskytnout dodavateli k plnění veřejné zakázky určité věci či
práva.
Zadávacími podmínkami jsou veškeré zadavatelem stanovené podmínky průběhu
zadávacího řízení, podmínky účasti v zadávacím řízení, případná pravidla pro snížení
počtu účastníků zadávacího řízení nebo snížení počtu předběžných nabídek nebo
řešení, pravidla pro hodnocení nabídek, další podmínky pro uzavření smlouvy na
veřejnou zakázku podle § 104 ZZVZ.
1.5. Části ZD zpracované odlišnou osobou od zadavatele:
− Nejsou.
1.6. Identifikace částí ZD, které jsou výsledkem předběžné tržní konzultace včetně uvedení
osob, které se na předběžné tržní konzultaci podílely a včetně všech podstatných
informací, které byly obsahem předběžné tržní konzultace:
− předběžné tržní konzultace neproběhly.

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE
Vysoká škola báňská – TU Ostrava
Výzkumné energetické centrum (VEC)
Sídlo:
17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava - Poruba
IČ: / DIČ:
61989100/CZ61989100
Oprávněná osoba k jednání: doc. Dr. Ing. Tadeáš Ochodek, ředitel VEC
adresa profilu zadavatele:
https://www.ppe.cz/v2/profil/vsb/
Kontaktní osoba:
Ing. Jan Koloničný, Ph.D.
E-mail: jan.kolonicny@vsb.cz, tel.: 603 565 924
Název zadavatele A:

Toto zadávací řízení je ve smyslu § 7 zákona zadáváno společnými zadavateli, přičemž
osobami zúčastněnými na společném zadávání jsou:
Veřejná zakázka:
„Dodávka materiálu pro řešení 2. etapy projektu“

2

Název zadavatele B:
Sídlo:
IČ: / DIČ:
Oprávněná osoba k jednání:

MCAE Systems, s.r.o.
Knínická 1771/6, 664 34 Kuřim
60755431/CZ60755431
Ing. Aleš Juránek, jednatel

Název zadavatele C:
Sídlo:
IČ: / DIČ:
Oprávněná osoba k jednání:

HEGAs, s.r.o.
Kaštanová 182, Dolní Líštná, 739 61 Třinec
607774410/CZ607774410
Ing. Wiesław Wania, jednatel

Zástupcem společných zadavatelů je Vysoká škola báňská – TU Ostrava. Pokud se v této
zadávací dokumentaci používá pojem „zadavatel“, rozumí se tím podle povahy věci buď
společní zadavatelé, nebo jen Vysoká škola báňská – TU Ostrava jako vedoucí osoba
společných zadavatelů pro účely provedení zadávacího řízení. Shora uvedení společní
zadavatelé uzavřeli dne 27. 11. 2018 smlouvu o společném zadávání předmětné veřejné
zakázky.

3. INFORMACE K PRŮBĚHU ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
3.1. Zadavatel zahájil zadávací řízení uveřejněním Zadávací dokumentace a výzvy k podání
nabídek (dále jen „Oznámení“) na profilu zadavatele dne 28. 11. 2018 a tímto Oznámením
zároveň ve smyslu ust. § 53 odst. 1 ZZVZ vyzval neomezený počet dodavatelů k podání
nabídky.
3.2. S ohledem na výzvu zadavatele neomezenému počtu dodavatelů k podání nabídky
zadavatel uveřejnil na profilu zadavatele tuto zadávací dokumentaci, která obsahuje i
zadávací podmínky potřebné pro zpracování nabídky.
3.3. Nestanoví-li ZZVZ jinak, veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem bude v
souladu s ust. § 211 odst. 3 ZZVZ probíhat elektronicky. Zadavatel doporučuje, aby
dodavatelé k elektronické komunikaci využívali primárně profilu zadavatele.

4. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
4.1. Předmět veřejné zakázky
4.1.1. Předmětem veřejné zakázky je „Dodávka materiálu pro řešení 2. etapy
projektu“ v rámci projektu spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost „Mikro ORC jednotka s využitím 3D tisku“, reg.
č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_084/0010314, a to v části
1. dodávky materiálu pro měření a regulaci, a
2. dodávky materiálu - technologií,
Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v příloze č. 1a, 1b a 1c
této ZD Specifikace předmětu zakázky pro část 1, a v příloze č. 2a, 2b, a 2c této ZD
Specifikace předmětu zakázky pro část 2.
Součástí předmětu veřejné zakázky pro obě části veřejné zakázky je rovněž
doprava do místa plnění, a související montážní, instalační aj. služby blíže
specifikované v přílohách zadávací dokumentace.
4.1.2. Pokud jsou v zadávacích podmínkách obsaženy požadavky nebo odkazy na
jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniku, zvláštní označení výrobků,
výkonů nebo obchodních materiálů, která platí pro určitý podnik nebo organizační
jednotku za příznačné, popř. patenty a užitné vzory, jsou uvedeny pouze pro
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upřesnění a přiblížení technických parametrů a zadavatel umožňuje použití i
kvalitativně a technicky obdobného řešení.
4.2. Rozsah předmětu veřejné zakázky
4.2.1. Rozsah předmětu veřejné zakázky je stanoven v příloze č. 1a, 1b, a 1c této ZD
Specifikace předmětu zakázky pro část 1, a v příloze č. 2a, 2b, a 2c této ZD
Specifikace předmětu zakázky pro část 2.
4.2.2. Další podmínky provádění části 1 veřejné zakázky vyplývají ze závazného Návrhu
kupní smlouvy pro část 1, který je pro každého ze společných zadavatelů přiložen
jako příloha č. 3a, 3b, a 3c k této zadávací dokumentaci a jsou její nedílnou
součástí.
Další podmínky provádění části 2 veřejné zakázky vyplývají ze závazného Návrhu
kupní smlouvy pro část 1, který je pro každého ze společných zadavatelů přiložen
jako příloha č. 4a, 4b, a 4c k této zadávací dokumentaci a jsou její nedílnou
součástí.
Dodavatel do smluv doplní pouze vyznačené údaje, další úpravy se nepřipouští.
Smlouvy budou datovány a podepsány oprávněnou osobou dodavatele.
4.3. Klasifikace předmětu veřejné zakázky
Vymezení kódu předmětu veřejné zakázky dle číselníku Common Procurement Vocabulary
(CPV):
38300000-8 Měřicí přístroje
44115210-4 Instalatérské materiály
24961000-8 Kapaliny do chladičů
39721300-5 Neelektrické ohřívače vzduchu a výměníky
4.4. Rozdělení veřejné zakázky na části
4.4.1. V souladu s ustanovením § 35 ZZVZ je veřejná zakázka rozdělena na následující
části:
Část 1 – Materiál pro měření a regulaci
Část 2 – Materiál – technologie
4.4.2. Účastník je oprávněn podat nabídku na jednu, nebo na obě části veřejné zakázky.
Ke každé části veřejné zakázky budou uzavírány tři samostatné kupní smlouvy
zvlášť ve vztahu ke každému ze společných zadavatelů. Návrh kupní smlouvy pro
každou z částí veřejné zakázky je přílohou č. 3a, 3b, a 3c a č. 4a, 4b, a 4c této
zadávací dokumentace.

5. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky v Kč bez DPH činí:
Část 1 - Měření a regulace
hodnota pro plnění dle kupní smlouvy:

2.060.000,- Kč; z toho předpokládaná

-

3a

730.000,- Kč

-

3b

480.000,- Kč

-

3c

850.000,- Kč

Část 2 – Materiál – technologie
hodnota pro plnění dle kupní smlouvy:
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-

4a

135.000,- Kč

-

4b

760.000,- Kč

-

4c

1.700.000,- Kč

Předpokládaná hodnota celkem

4.655.000,- Kč

Zadavatel stanovil maximální hodnotu každé z částí veřejné zakázky ve výši
předpokládané hodnoty dané části veřejné zakázky (a to i ve vztahu k předpokládané
hodnotě plnění podle jednotlivých kupních smluv).
Nabídková cena účastníka ve vztahu k dané části veřejné zakázky nesmí překročit
předpokládanou hodnotu dané části veřejné zakázky (včetně předpokládaných hodnot
plnění podle jednotlivých kupních smluv).
V případě překročení výše specifikovaných předpokládaných hodnot bude účastník ze
zadávacího řízení ve vztahu k dané části veřejné zakázky vyloučen.

6. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ, PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
6.1. Doba plnění veřejné zakázky
Zadavatel stanoví konkrétní termíny doby plnění pro jednotlivé části veřejné zakázky
následovně:
Dodávka
dle
kupní
smlouvy
–
Příloha
č.
3a
3b

Ihned po uzavření smlouvy
Ihned po uzavření smlouvy

3c

Ihned po uzavření smlouvy

4a
4b

Ihned po uzavření smlouvy
Ihned po uzavření smlouvy

4c

Ihned po uzavření smlouvy

Termín zahájení plnění

Termín dokončení

Nejpozději do 5 měsíců od uzavření smlouvy
Nejpozději do 1 měsíce od uzavření smlouvy
Materiál nejpozději do 4 měsíců od uzavření
smlouvy, služby nejpozději do 10 měsíců od
uzavření smlouvy
Nejpozději do 2 měsíců od uzavření smlouvy
Nejpozději do 6 měsíců od uzavření smlouvy
Materiál nejpozději do 4 měsíců od uzavření
smlouvy, služby nejpozději do 10 měsíců od
uzavření smlouvy

„Termín dokončení“ definuje termín, který zadavatel připouští jako poslední možný termín
dokončení plnění veřejné zakázky, tj. den protokolárního předání a převzetí celého
předmětu dodávky se všemi součástmi a příslušenstvím (včetně všech dokladů), včetně
instalace a montáže, a včetně provedení dalších v jednotlivých smlouvách specifikovaných
činností.
6.2. Místo plnění veřejné zakázky
Místem plnění budou areály společných zadavatelů A, B a C.
7. TECHNICKÉ PODMÍNKY
Technické podmínky veřejné zakázky jsou uvedeny v příloze č. 1a, 1b a 1c této ZD
Specifikace předmětu zakázky pro část 1, a v příloze č. 2a, 2b, a 2c Specifikace předmětu
zakázky pro část 2.
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8. OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
Zadavatel stanoví obchodní a platební podmínky pro plnění veřejné zakázky, které jsou
uvedeny v závazném Návrhu kupní smlouvy pro část 1 a Návrhu kupní smlouvy pro část 2
(viz příloha č. 3a, 3b, a 3c ZD a příloha č. 4a, 4b, a 4c. ZD). Dodavatel do této smlouvy
pouze doplní vyznačené údaje, další úpravy se nepřipouští. Smlouva bude vždy datována a
podepsána oprávněnou osobou dodavatele.

9. KVALIFIKACE DODAVATELŮ
Zadavatel stanoví níže uvedené požadavky na prokázání kvalifikace v rámci podaných
nabídek, a to shodně pro obě části veřejné zakázky.
9.1. Základní způsobilost v rozsahu dle § 74 ZZVZ
Způsobilým je dodavatel, který:
a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení
pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 ZZVZ nebo obdobný
trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se
nepřihlíží (dle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ),
Pozn.: Je-li dodavatelem právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba
a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba,
musí tuto podmínku splňovat (i) tato právnická osoba, (ii) každý člen statutárního orgánu této právnické
osoby a (iii) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele. Účastní-li se
zadávacího řízení pobočka závodu, musí tuto podmínku splňovat všechny osoby uvedené v §74 odst. 3
ZZVZ.

b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný
daňový nedoplatek (dle § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ),
c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném
nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění (dle § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ),
d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném
nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
(dle § 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ),
e) není v likvidaci, nebylo vůči němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu
nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo není v obdobné situaci
podle právního řádu země sídla dodavatele (dle § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ).
Způsob prokázání:
Dodavatel prokazuje základní způsobilost předložením kopií dokladů dle § 75 ZZVZ,
tedy:
− výpisu z evidence Rejstříku trestů [bod 9. 1., písm. a)],
− potvrzení příslušného finančního úřadu [bod 9. 1., písm. b)],
− písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani, které je součástí
vzoru čestného prohlášení, jenž je součástí přílohy č. 6 této ZD [bod 9. 1., písm.
b)],
− písemného čestného prohlášení, které je součástí vzoru čestného prohlášení, jenž
je součástí přílohy č. 6 této ZD [bod 9. 1., písm. c)],
− potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení [bod 9. 1., písm. d)]
− výpisu z obchodního rejstříku, nebo písemného čestné prohlášení v případě, že
není v obchodním rejstříku zapsán (vzor čestného prohlášení je obsažen v příloze
č. 6 této ZD) [bod 9. 1., písm. e)]
Stáří dokladů
Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 ZZVZ musí prokazovat splnění
požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání
nabídky.
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9.2. Profesní způsobilost v rozsahu dle § 77 odst. 1 ZZVZ
Pozn. Jestliže právní předpisy v zemi sídla dodavatele nevyžadují obdobnou profesní způsobilost,
nemusí dodavatel níže požadované doklady předkládat.

Dodavatel prokazuje tuto způsobilost předložením kopie výpisu z obchodního
rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové
evidence vyžaduje.
Stáří dokladů
Doklad prokazující profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ musí prokazovat
splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem
podání nabídky.
9.3. Ekonomická kvalifikace
Zadavatel nepožaduje doložení ekonomické kvalifikace.
9.4. Technická kvalifikace
Zadavatel nepožaduje doložení technické kvalifikace.
9.5. Kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů dle § 82 ZZVZ
Podá-li za účelem společného plnění předmětu veřejné zakázky nabídku více dodavatelů
společně ve smyslu § 82 ZZVZ, prokazují tito dodavatelé kvalifikaci tak, že každý z
dodavatelů je povinen samostatně prokázat splnění základní způsobilosti a profesní
způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ v plném rozsahu.
9.6. Požadavek na prokázání kvalifikace poddodavatele ve smyslu § 85 ZZVZ
Zadavatel nevyžaduje, aby účastník zadávacího řízení předložil doklady prokazující
základní způsobilost podle § 74 ZZVZ a profesní způsobilost podle § 77 ZZVZ jeho
poddodavatelů.
9.7. Změny kvalifikace účastníka zadávacího řízení ve smyslu § 88 ZZVZ
Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího
řízení ke změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je účastník zadávacího řízení
povinen tuto změnu zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od
oznámení této změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci. Povinnost
podle věty první účastníku zadávacího řízení nevzniká, pokud je kvalifikace změněna
takovým způsobem, že:
a) podmínky kvalifikace jsou nadále splněny,
b) nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo nabídek
a
c) nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek.
9.8. Forma dokladů prokazujících splnění kvalifikace, doložení dokladů před podpisem
smlouvy
9.8.1. Veškeré doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v prostých kopiích a mohou je
nahradit čestným prohlášením (podle vzoru, který tvoří přílohu č. 6 této ZD).
Dodavatel může také nahradit požadované doklady jednotným evropským
osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 ZZVZ.
9.8.2. Zadavatel odešle vybranému dodavateli před podpisem smlouvy výzvu k předložení
originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace,
pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy. Pro účely předložení originálů
dokladů před uzavřením smlouvy se za originál považují jak skeny originálů
dokladů vydaných v listinné podobě (s příslušným razítkem a vlastnoručním
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podpisem oprávněné úřední osoby) s ověřovací doložkou o autorizované konverzi
do elektronické podoby, tak originály dokladů v elektronické podobě se
elektronickým podpisem.
9.9. Předložení a jazyk dokladů
Pokud ZZVZ 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. Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad
nevydává, může být nahrazen čestným prohlášením.
9.10. Prokázání kvalifikace alternativními doklady
9.10.1. Dodavatelé mohou k prokázání základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ a profesní
způsobilosti podle § 77 ZZVZ předložit výpis ze seznamu kvalifikovaných
dodavatelů podle § 228 ZZVZ. Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
nesmí být starší než 3 měsíce k poslednímu dni, ke kterému má být prokázána
základní způsobilost nebo profesní způsobilost.
9.10.2. Dodavatelé mohou k prokázání kvalifikace předložit certifikát vydaný v rámci
systému certifikovaných dodavatelů podle § 233 a násl. ZZVZ.
9.10.3. Povinnost předložit doklad může dodavatel splnit odkazem na odpovídající
informace vedené v informačním systému veřejné správy nebo v obdobném
systému vedeném v jiném členském státu, který umožňuje neomezený dálkový
přístup. Takový odkaz musí obsahovat internetovou adresu a údaje pro přihlášení
a vyhledání požadované informace.

10. PODDODAVATELÉ
10. 1. Účastník je povinen předložit ve své nabídce seznam poddodavatelů, pokud jsou
účastníkovi zadávacího řízení známi a uvést, kterou část veřejné zakázky bude
každý z poddodavatelů plnit.
10. 2. Účastník tak učiní prohlášením, k němuž může využít seznam poddodavatelů (viz
příloha č. 5 této ZD), v němž popíše poddodavatelský systém spolu s uvedením,
kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit – a to vč. uvedení
druhu prací a procentuálního (%) podílu na veřejné zakázce.
10. 3. Pokud účastník poddodavatelské schéma nepředloží, bude to chápáno tak, že
veřejná zakázka bude plněna bez využití poddodavatelů.
10. 4. Zadavatel si v souladu s § 105 odst. 2 ZZVZ nevyhrazuje požadavek, aby určené
významné činnosti při plnění veřejné zakázky byly plněny přímo vybraným
účastníkem.
11. VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
11.1. Vysvětlení zadávací dokumentace
11.1.1. Zadavatel může zadávací dokumentaci vysvětlit, případně doplnit související
dokumenty, uveřejní je nejméně 4 pracovní dny před skončením lhůty pro
podání nabídek na profilu zadavatele.
11.1.2. Dodavatelé jsou oprávněni v souladu s § 98 odst. 3 a násl. ve spojení s § 211
ZZVZ o vysvětlení zadávací dokumentace požádat výlučně elektronicky, a to
primárně prostřednictvím profilu zadavatele. Vysvětlení zadávací dokumentace
bude poskytnuto v souladu s ustanovením § 98 zákona. Zadavatel může zadávací
dokumentaci vysvětlit i bez předchozí žádosti dodavatele. Žádost o vysvětlení
zadávací dokumentace musí být doručena alespoň 3 pracovní dny před uplynutím
lhůty dle bodu 11.1.1. této ZD.
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11.1.3. Zadavatel uveřejní vysvětlení zadávací dokumentace včetně přesného znění
žádosti bez identifikace dodavatele ve lhůtě nejpozději do 3 pracovních dnů ode
dne doručení žádosti dodavatele, případně v souladu s § 98 odst. 4 ZZVZ.
11.1.4. Vysvětlení zadávací dokumentace bude zveřejněno na profilu zadavatele.
11.2. Změna nebo doplnění zadávací dokumentace
11.2.1. Zadavatel je v souladu s § 99 ZZVZ oprávněn doplnit či změnit zadávací
podmínky obsažené v ZD, a to před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
11.2.2. Změna nebo doplnění zadávacích podmínek bude uveřejněna stejným způsobem,
jako zadávací podmínky, které byly změněny nebo doplněny.

12. JISTOTA
Není požadována.
13. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
13.1. Účastník je povinen stanovit nabídkovou cenu v rámci své nabídky absolutní částkou
v Kč v členění celková cena bez DPH, DPH a celková cena včetně DPH vždy pro
konkrétní část veřejné zakázky a konkrétního společného zadavatele.
13.2. Nabídková cena bude dále uvedena v krycím listu nabídky, a to jednak pro každou
část veřejné zakázky a konkrétního společného zadavatele zvlášť, a jednak jako
součet hodnot plnění poskytovaného jednotlivým společným zadavatelům v dané
části veřejné zakázky. Pro zpracování krycího listu nabídky účastník použije vzor
krycího listu, který je přílohou č. 7 ZD. Nabídková cena bude stanovena jako cena
nejvýše přípustná, tj. musí v ní být zahrnuty veškeré náklady spojené s kompletní
realizací předmětu zakázky.

14. PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
14.1. Zadavatel nepřipouští variantní řešení v souladu s § 102 ZZVZ.
14.2. Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který podal více nabídek samostatně
nebo společně s jinými dodavateli.
14.3. Podává-li nabídku více dodavatelů společně, jsou povinni ve své nabídce uvést
elektronickou adresu pro doručování písemností zadavatele. Odesláním písemnosti
na tuto adresu se má za to, že ji zadavatel odeslal všem účastníkům společné
nabídky.
14.4. Zadavatel požaduje, aby v případě podání společné nabídky nesli všichni dodavatelé
odpovědnost za plnění zakázky společně a nerozdílně. Splnění této skutečnosti bude
doloženo smlouvou mezi dodavateli.
14.5. Nabídka je podávána písemně, a to v elektronické podobě prostřednictvím
elektronického
nástroje,
kterým
je
profil
zadavatele
dostupný
na
https://www.ppe.cz/v2/profil/vsb/. Zadavatel nepřipouští podání nabídky v listinné
podobě. Zadavatel nepřipouští podání nabídky ani v elektronické podobě jiným
způsobem, než prostřednictvím jím stanoveného elektronického nástroje.
14.6. Účastník podává nabídku ve lhůtě pro podání nabídek.
14.7. Nabídka včetně příloh bude zpracována v českém nebo slovenském jazyce.
14.8. Zadavatel doporučuje, aby nabídka byla předložena v následujícím členění:
− Krycí list nabídky s identifikačními údaji účastníka, nabídkovou cenou a podpisem
oprávněné osoby (osob) účastníka (vzor viz příloha č. 7 ZD),
− Plná moc, pokud nabídku podepisuje zmocněná osoba,
− Smlouva dle bodu 14. 4. této ZD, v případě, že předmět veřejné zakázky bude
plněn společně několika dodavateli,
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− Dokumenty prokazující kvalifikaci dodavatele dle této ZD
− Zadavatelem předepsané kupní smlouvy pro danou část veřejné zakázky (dle
závazného návrhu, viz příloha č. 3a, 3b, a 3c ZD Návrh kupní smlouvy pro část 1,
a příloha č. 4a, 4b, a 4c Návrh kupní smlouvy pro část 2) opatřená datem podpisu
a podpisem oprávněné osoby účastníka, včetně následujících příloh
• Příloha č. 1: Specifikace předmětu zakázky pro část 1a, 1b, nebo 1c; a/nebo
Specifikace předmětu zakázky pro část 2a, 2b, nebo 2c (viz příloha č. 1a, 1b,
a 1c ZD; a příloha č. 2a, 2b, a 2c ZD),
− Ostatní dokumenty dle vlastního uvážení účastníka.
14.9. V případě, že některé části nabídky (včetně návrhů smluv) budou podepsány osobou
pověřenou zastupováním dodavatele, předloží účastník příslušnou plnou moc či jiný
platný pověřovací dokument.
15. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK, OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK
15.1. Způsob a místo podání nabídek
15.1.1. Nabídky se podávají písemně, a to pouze v elektronické podobě prostřednictvím
elektronického nástroje dostupného na https://www.ppe.cz/v2/profil/vsb/
Zadavatel doporučuje, aby se všichni dodavatelé včas seznámili s technickými
požadavky (HW a SW vybavení, elektronický podpis apod.) portálu ppe.cz pro
podání nabídky.
Veškeré podmínky a informace týkající se elektronického nástroje včetně
informací o používání elektronického podpisu, jsou dostupné v uživatelské
příručce
a
manuálu
elektronického
podpisu
na:
http://www.ppe.cz/dokumenty/navodVZ.pdf (zejm. bod 3. Postup registrace a bod
6. Pokyny pro účast)
https://www.ppe.cz/dokumenty/ppeSystem-java-v2.pdf
Technická podpora provozovatele elektronického nástroje ppeSystem - tel.: +420
595 170 913, e-mail: podpora@ppe.cz, web: http://www.ppe.cz/
15.1.2. Zadavatel neodpovídá za pozdní doručení nabídky.
15.1.3. Pokud nebude nabídka zadavateli doručena ve lhůtě nebo způsobem stanoveným
v zadávací dokumentaci, nepovažuje se za podanou a v průběhu zadávacího
řízení se k ní v souladu s § 28 odst. 2 ZZVZ nepřihlíží.
15.2. Lhůta pro podání nabídky
Nabídky lze podávat nejpozději do 14. 12. 2018 do 9:00 hodin.
15.3. Otevírání nabídek
15.3.1. Otevírání obálek s nabídkami v elektronické podobě se uskuteční bez zbytečného
odkladu po skončení lhůty pro podání nabídek, a to bez přítomnosti zástupců
účastníků řízení.
16. ZADÁVACÍ LHŮTA
16.1. Zadavatel nestanoví zadávací lhůtu.
17. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK
17.1. Kritéria hodnocení
Nabídky v každé části veřejné zakázky budou hodnoceny v souladu s § 114 ZZVZ podle
jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomickou výhodnost nabídek bude zadavatel hodnotit
podle nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH.
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17.2. Metoda vyhodnocení nabídek
17.2.1. Jako ekonomicky nejvýhodnější bude ve vztahu ke každé části veřejné zakázky
vybrána nabídka s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH.
17.2.2. Nabídková cena v Kč bez DPH bude v rámci každé části určena jako součet
finančních hodnot nabízeného plnění uvedených v předkládaných kupních
smlouvách a v krycím listu nabídky, tj.
-

nabídková cena dodavatele pro část 1 veřejné zakázky se rovná součtu
finančních hodnot nabízeného plnění, které dodavatel uvedl v jím
předepsaných návrzích smluv tvořících přílohu č. 3a, 3b, a 3c této ZD a
v příslušných polích krycího listu;

-

nabídková cena dodavatele pro část 2 veřejné zakázky se rovná součtu
finančních hodnot nabízeného plnění, které dodavatel uvedl v jím
předepsaných návrzích smluv tvořících přílohu č. 4a, 4b, a 4c této ZD a
v příslušných polích krycího listu.

17.2.3. Hodnocení podaných nabídek ve vztahu ke každé části veřejné zakázky bude
provedeno srovnávací metodou a nabídky budou seřazeny podle výše nabídkové
ceny vzestupně od nejnižší po nejvyšší pro každou část veřejné zakázky
samostatně.
17.2.4. Před odesláním oznámení o výběru o dodavatele posoudí zadavatel nabídkovou
cenu vybraného dodavatele z hlediska mimořádně nízké nabídkové ceny.
Zadavatel provede posouzení v souladu s ustanovením § 113 ZZVZ.
18. POSKYTOVÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
18.1. Zadávací dokumentace je včetně všech příloh uveřejněna na profilu zadavatele.
18.2. Zadávací dokumentace vč. příloh je dodavatelům poskytována bezplatně.
19. VÝBĚR DODAVATELE A UZAVŘENÍ SMLOUVY
19.1. Podrobnosti o výběru dodavatele a jeho oznámení stanoví § 122 a § 123 ZZVZ. Uzavření
smlouvy proběhne v souladu s § 124 a 125 ZZVZ, přičemž platí, že každý ze společných
zadavatelů bude s vybraným dodavatelem uzavírat kupní smlouvu samostatně.
Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit rozhodnutí o výběru dodavatele pouze na
profilu zadavatele.
19.2. Zadavatel v souladu s ustanovením § 122 odst. 3 zákona odešle vybranému dodavateli
výzvu k předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o jeho
kvalifikaci v elektronické podobě, pokud je již nemá k dispozici (v souladu s § 122 odst.
3 písm. a) ZZVZ).
Za originály pro účely doložení originálů dokladů před uzavřením smlouvy se považují jak
skeny originálů dokladů vydaných v listinné podobě (s příslušným razítkem a
vlastnoručním podpisem oprávněné úřední osoby) s ověřovací doložkou o autorizované
konverzi do elektronické podoby opatřené elektronickým podpisem, tak originály dokladů
v elektronické podobě opatřené elektronickým podpisem.
19.3. U vybraného dodavatele, je-li právnickou osobou, zadavatel zjistí údaje o jeho skutečném
majiteli podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
a financování terorismu (dále jen „skutečný majitel“) z evidence údajů o skutečných
majitelích podle zákona upravujícího veřejné rejstříky právnických a fyzických osob.
Nelze-li zjistit údaje o skutečném majiteli výše uvedeným postupem, zadavatel ve výzvě
podle prvního odstavce tohoto článku zadávací dokumentace vyzve vybraného
dodavatele rovněž k předložení výpisu z evidence obdobné evidenci údajů o skutečných
majitelích nebo:
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a) ke sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným
majitelem, a,
b) k předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a)
k dodavateli; těmito doklady jsou zejména
-

výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,

-

seznam akcionářů,

-

rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,

-

společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

20. OSTATNÍ INFORMACE; OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE A VYLOUČENÍ
ÚČASTNÍKA
20.1. Zadavatel nehradí účastníkům náklady vzniklé z účasti v zadávacím řízení.
20.2. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si informace uvedené v nabídkách účastníků.
20.3. Zadavatel si v souladu s § 53 odst. 5 ZZVZ vyhrazuje právo uveřejnit Oznámení o výběru
dodavatele a Oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení na profilu zadavatele.
Oznámení uveřejněná na profilu zadavatele se považují za doručená všem účastníkům
zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění.
21. PŘÍLOHY
Příloha č. 1a Specifikace předmětu zakázky pro část 1 (Zadavatel A)
Příloha č. 1b Specifikace předmětu zakázky pro část 1 (Zadavatel B)
Příloha č. 1c Specifikace předmětu zakázky pro část 1 (Zadavatel C)
Příloha č. 2a Specifikace předmětu zakázky pro část 2 (Zadavatel A)
Příloha č. 2b Specifikace předmětu zakázky pro část 2 (Zadavatel B)
Příloha č. 2c Specifikace předmětu zakázky pro část 2 (Zadavatel C)
Příloha č. 3a Návrh kupní smlouvy pro část 1 (Zadavatel A)
Příloha č. 3b Návrh kupní smlouvy pro část 1 (Zadavatel B)
Příloha č. 3c Návrh kupní smlouvy pro část 1 (Zadavatel C)
Příloha č. 4a Návrh kupní smlouvy pro část 2 (Zadavatel A)
Příloha č. 4b Návrh kupní smlouvy pro část 2 (Zadavatel B)
Příloha č. 4c Návrh kupní smlouvy pro část 2 (Zadavatel C)
Příloha č. 5 Seznam poddodavatelů
Příloha č. 6 Čestné prohlášení o základní způsobilosti
Příloha č. 7 Krycí list nabídky pro část 1 a 2

V Ostravě dne 28. 11. 2018
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