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Zadávací dokumentace

1.

KONTAKTNÍ ÚDAJE ZADAVATELE
1.1.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI
Název:

LETIŠTĚ BRNO a.s.

Zástupce:

Mgr. Milan Kratina, předseda představenstva,
Jiří Filip, člen představenstva

1.2.

Sídlo:

Letiště Brno – Tuřany 904/1, Tuřany, 627 00 Brno

IČO:

262 37 920

DIČ:

CZ26237920

Kontaktní osoba:
(„Zadavatel“)

Mgr. Martina Novosádová; e-mail: martina.novosadova@brno-airport.cz

KONTAKTNÍ OSOBA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
Osobou oprávněnou zastupovat Zadavatele při provádění úkonů souvisejících se zadávacím
řízením v souladu s § 43 ZZVZ je:
Název:
Sídlo:
IČO:
Kontaktní osoba:
Telefon:

HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1
264 54 807
Mgr. Romana Derková, advokátka
+420 545 423 420

E-mail:

letistebrnoeds@havelpartners.cz

(„Zástupce Zadavatele“)
Zástupce Zadavatele je kontaktní osobou ve věci zadávacího řízení, která zajišťuje veškerou
komunikaci Zadavatele s dodavateli v záležitostech souvisejících s Veřejnou zakázkou (tím není
dotčeno oprávnění statutárního orgánu či jiné pověřené osoby Zadavatele k jednání
za Zadavatele).

2.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
2.1.

ÚČEL A OBSAH ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Tato zadávací dokumentace byla vypracována pro účely podání nabídek dodavateli, kteří mají
zájem se účastnit Zadávacího řízení na uzavření smlouvy na plnění Veřejné zakázky s názvem
„Dodávka systému detekce výbušnin pro zapsaná zavazadla (EDS)“.
Zadavatel úvodem předesílá, že nadlimitní Veřejnou zakázku na dodávky zadává v režimu
zadavatele sektorové veřejné zakázky podle § 4 odst. 3 ve spojení s § 151 odst. 2 písm. a) a § 153
odst. 1 písm. g) ZZVZ. S ohledem na uvedené postupuje Zadavatel v předmětném zadávacím
řízení dle ustanovení ZZVZ platných pro zadávání sektorových veřejných zakázek.
Zadavatel v souladu s § 161 ZZVZ zadává sektorovou veřejnou zakázku v otevřeném řízení
podle § 56 a násl. ZZVZ.
Zadávací dokumentací se rozumí veškeré písemné dokumenty obsahující zadávací podmínky,
sdělované nebo zpřístupňované účastníkům zadávacího řízení při zahájení zadávacího řízení,
včetně formulářů podle § 212 a výzev uvedených v příloze č. 6 k ZZVZ.
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Účelem této zadávací dokumentace je seznámit dodavatele v detailu se Zadávacím řízením
a předmětem Veřejné zakázky v rozsahu potřebném pro zvážení zájmu o podání nabídky
v Zadávacím řízení. Součástí zadávací dokumentace jsou všechny její přílohy v níže popsané
struktuře (viz čl. 18 zadávací dokumentace).
Podáním nabídky v Zadávacím řízení přijímá účastník plně a bez výhrad zadávací podmínky
uvedené v zadávací dokumentaci a jejích přílohách, případně ve vysvětlení, změně nebo
doplnění zadávací dokumentace a dalších dokumentech obsahujících zadávací podmínky.
Předpokládá se, že dodavatel před podáním nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny,
formuláře, termíny a specifikace obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi řídit. Pokud
účastník v nabídce neposkytne včas všechny požadované informace a dokumentaci, nebo pokud
jeho nabídka nebude v každém ohledu odpovídat zadávacím podmínkám, může to mít za
důsledek vyloučení účastníka ze Zadávacího řízení.
2.2.

PŘÍSTUP K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI
V souladu s § 96 odst. 1 ZZVZ bude zadávací dokumentace uveřejněna na profilu Zadavatele,
po celou lhůtu pro podání nabídek. Profil Zadavatele je dostupný na adrese:
https://brno-airport.profilzadavatele.cz/
Část zadávací dokumentace týkající se specifikace stávajícího systému detekčních zařízení
a dopravníkového systému bude v souladu s § 96 odst. 2 ZZVZ zpřístupněna pouze na
písemnou žádost dodavatele.
Zadavatel bude v této souvislosti v souladu s § 36 odst. 8 ZZVZ požadovat, aby dodavatel před
zpřístupněním této části zadávací dokumentace podepsal dohodu o mlčenlivosti, jejíž závazný
vzor je uveden v příloze č. 4 této zadávací dokumentace. Dohodu o mlčenlivosti dodavatel zašle
spolu s písemnou žádostí o poskytnutí této části zadávací dokumentace, a to prostřednictvím
elektronického nástroje nebo jiným vhodným způsobem zaručujícím autenticitu
elektronické komunikace.

3.

PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
3.1.

PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předmětem této Veřejné zakázky je dodávka sytému detekce výbušnin Standardu 3. 1. (typu CT)
o velikosti kontrolního tunelu min. 1000x800 mm včetně operátorských stanic, serveru se
síťovou správou, vlastního chlazení a síťové infrastruktury.
Zařízení musí splňovat technické požadavky na funkce a kvalitu zobrazení dle příslušných
předpisů a norem, stanovujících požadavky na rentgenová zařízení pro použití v civilním letectví
a legislativní požadavky v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy, a to
konkrétně požadavky stanovené nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008,
prováděcím nařízením Komise (EU) 2015/1998, rozhodnutím Komise (EU) K(2015)8005
a Dokumentem 30, vydaným Evropskou konferencí pro civilní letectví („ECAC“).
Technické parametry předmětu veřejné zakázky:
-

ECAC (EU) EDS Standard 3.1;
3 generátory (pro zobrazení 3D a 2D);
zobrazení 3D z CT s determinací alarmu;
zobrazení 2D ve dvou pohledech;
zatížení dopravníku min. 200 kg;
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-

výška dopravníku min. 700 mm;
rychlost dopravníku 0,5 m/s;
kapacita min. 1800 zavazadel/hod;
vlastní systém chlazení;
síťové připojení zařízení s distribucí EDS obrazu (any-to-any);
2x operátorská stanice pro zobrazení 2D a 2x operátorská stanice pro zobrazení 3D;
archivace obrazů EDS;
systém komunikace s BHS Int17;
síťová vzdálená správa zařízení;
dynamická kalibrace za provozu přístroje nebo jiný způsob zachování nastavených
charakteristik zařízení v průběhu provozu přístroje;
hlučnost max. 70 dBA;
funkce obrazového promítání nebezpečných předmětů včetně knihovny nebezpečných
předmětů dle platné legislativy (viz čl. 3.1 výše);
obrazový výstup ve formátu JPG;
funkce pro vyhodnocení obrazu;
funkce odlišení organických a anorganických předmětů včetně změny velikosti zobrazení a
možnosti přepnutí jednotlivých barev nebo šedi zobrazení;
funkce pro provádění a vyhodnocování výcviku operátorů;
síťové připojení zařízení včetně síťové správy s integrací stávajících zařízení RTG (správa
uživatelských účtů, diagnostika stavu zařízení, reporty TIP);
napájení 400 V, 50 Hz;
kompatibilita se stávajícími zařízeními Zadavatele (viz dále)

Zadavatel poskytne informace o stávajícím systému detekčních zařízení v souladu s čl. 2.2
zadávací dokumentace na písemnou žádost a po podpisu dohody o mlčenlivosti. Zadavatel
s ohledem na právní předpisy EU na ochranu civilního letectví před protiprávními činy není
oprávněn poskytovat podrobné technické parametry stávajícího zařízení, neboť představují citlivé
informace. Zadavatel níže uvádí objektivní věcné důvody, pro které musí být kompatibilita
poptávaného zařízení se stávajícími zařízeními Zadavatele zajištěna:
-

-

s ohledem na velikost a vybavení letiště, kapacitu odbavení a provozu je nezbytné, aby byl
pořizovaný systém detekce (EDS) zasazen do stávajícího systému detekčních zařízení, které
bude obsluhováno stávajícím personálem;
jiné než kompatibilní zařízení generuje nezbytné proškolení personálu, který by musel
absolvovat příslušná školení na dva různé typy zařízení, což je z hlediska časové kapacity
stávajícího personálu velmi zatěžující a v krajním případě by to mohlo vést až ke
zvýšenému riziku chybovosti při vyhodnocování snímků z daného systému;
pokud by se každý zaměstnanec musel operativně přeorientovat na jiné prostředí kontroly,
bylo by to z bezpečnostního hlediska časově i kapacitně velice náročné;
zasazení pořizovaného zařízení do stávajícího systému vyžaduje jednotnou komunikaci a
jednotné ovládání zařízení, včetně zobrazovacího prostředí;
nad rámec výše uvedených důvodů bezpečnostního charakteru by pořízení další odlišné
databáze obrazového promítání zakázaných předmětů představovalo pro Zadavatele
neúměrné dodatečné náklady.
Zadavatel požaduje dopravu a provedení kompletní instalace v místě plnění Veřejné zakázky
(viz čl. 5.2 zadávací dokumentace). Součástí instalace bude integrace do dopravníkového
systému včetně naprogramování a instalace kompletního softwarového vybavení. Zařízení bude
před předáním uvedeno do zkušebního provozu za účelem předvedení úspěšné provozní
zkoušky. Délka zkušebního provozu bude odvislá zejména od potřeby dodatečného nastavování
parametrů tak, aby zařízení spolu s dopravníkem bez komplikací plnilo svůj účel. Zadavatel
nicméně předpokládá maximální délku zkušebního provozu nejpozději do 30. 11. 2020.
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Zadavatel níže uvádí přehled dalších závazných požadavků na předmět plnění. Zadavatel pro
vyloučení všech pochybností uvádí, že dodavatel je povinen zahrnout níže uvedené požadavky
do nabídkové ceny za dodávku zařízení.
Další požadavky Zadavatele na předmět plnění
součástí dodávky zařízení bude návod k obsluze a servisní manuál v českém jazyce;
možnost přihlašování operátorů pomocí hesla nebo karty;
zařízení musí umožnit připojení do počítačové sítě;
možnost neomezené aktualizace software, a to po dobu běhu záruční doby;
možnost připojení do stávajícího dopravníkového systému;
- dodání kompletní sady testovacích vzorků pro ověření komplexní funkčnosti zařízení
a souladu se standardem (Standard test piece);
- aktualizace knihovny obrazů nebezpečných předmětů dle ECAC po dobu záruční doby;
- provádění kalibrace, preventivní údržby a revizí vč. kontrol provozní stálosti podle Státního
úřadu pro jadernou bezpečnost („SÚJB“), vyplývajících z příslušných právních předpisů,
technických norem stanovených příslušnými institucemi či doporučených výrobcem po dobu
záruční doby.
-

Požadavky Zadavatele na zaškolení personálu
- školení bude probíhat v budově Letiště Brno na adrese Tuřany 904/1, 627 00 Brno;
- zaškolení celkem 2 techniků údržby a celkem 16 operátorů pro obsluhu a užívání zařízení
(zaškolení bude probíhat v českém nebo slovenském jazyce);
- zaškolení 2 techniků pro provádění běžných servisních úkonů prováděných uživatelem.
Požadavky Zadavatele na předložení certifikátů a prohlášení
Zadavatel požaduje dále v nabídce předložit následující doklady, týkající se předmětu Veřejné
zakázky:
-

prohlášení o shodě, příslušné certifikáty a doklady nezbytné pro převzetí a užívání zařízení;
rozhodnutí o povolení nakládání se zdroji ionizujícího záření;
rozhodnutí o typovém schválení SÚJB;
prohlášení nebo doklad o splnění podmínek ECAC.

Záruční podmínky
Zadavatel požaduje záruku za jakost poskytnutého plnění v délce min. 36 měsíců. Záruční doba
počíná běžet ode dne následujícího po okamžiku převzetí zařízení ze strany Zadavatele.
Dodavatel je povinen odstranit vady v nejkratší možné době. Odstraňování vady je dodavatel
povinen zahájit nejpozději ve lhůtě 24 hodin od nahlášení závady Zadavatelem. Dodavatel je
zároveň povinen zprovoznit zařízení minimálně v režimu TRANSIT, tedy alespoň zprovoznění
dopravníkového pásu za účelem transportu zavazadel přes zařízení, a to do 48 hodin od
nahlášení závady.
Bližší podmínky požadované záruky jsou vymezeny v příloze č. 2 zadávací dokumentace –
Návrh smlouvy na dodávku EDS.
3.2.

KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Klasifikace předmětu Veřejné zakázky dle CPV kódů:
38520000-6

Skenery

38546000-4

Systémy pro detekci výbušnin
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38582000-8

4.

Rentgenové kontrolní zařízení

PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky určená Zadavatelem postupem podle ust. § 16 a násl.
ZZVZ činí 40.000.000,- Kč bez DPH.

5.

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
DOBA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

5.1.

Předpokládaný termín uzavření smlouvy na plnění Veřejné zakázky: 17. 4. 2020.
Zadavatel nevylučuje možnost dřívějšího uzavření smlouvy v návaznosti na výsledek
Zadávacího řízení.
Skutečný termín uzavření smlouvy se může změnit v závislosti na délce trvání Zadávacího řízení.
Podmínky pro dodání předmětu Veřejné zakázky, včetně termínu dodání a požadované záruky,
jsou stanoveny v příloze č. 2 zadávací dokumentace – Návrh smlouvy na dodávku EDS.
MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

5.2.

Místem plnění Veřejné zakázky je sídlo Zadavatele. Dodávka a instalace dodaného zařízení
včetně výcviku operátorů a proškolení techniků Zadavatele bude probíhat v budově Letiště
Brno na adrese Tuřany 904/1, 627 00 Brno.
Zadavatel upozorňuje, že plnění předmětu Veřejné zakázky bude vybraným dodavatelem
Zadávacího řízení realizováno za plného provozu letiště v jeho neveřejném a vyhrazeném
bezpečnostním prostoru při dodržování provozních a bezpečnostních opatření Zadavatele.

6.

OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY – NÁVRH SMLOUVY
Závazné obchodní a platební podmínky pro plnění Veřejné zakázky jsou podrobně vymezeny v příloze
č. 2 zadávací dokumentace – Návrh smlouvy na dodávku EDS.
Účastník předloží v nabídce návrh smlouvy na plnění Veřejné zakázky, který bude odpovídat
příslušnému závaznému návrhu smlouvy, jenž tvoří přílohu č. 2 této zadávací dokumentace.
V případě společné účasti dodavatelů budou v návrhu smlouvy na Veřejnou zakázku uvedeni všichni
dodavatelé podávající společnou nabídku. Účastník Zadávacího řízení předloží nabídku výhradně
v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje.
Zadavatel pro vyloučení jakýchkoli pochybností uvádí, že doklady v nabídce mohou být osobami
oprávněnými zastupovat dodavatele podepsány:
-

v listinné podobě, v takovém případě součástí elektronické nabídky bude scan těchto
dokumentů,

-

v elektronické podobě s elektronickým podpisem / podpisy,

-

a v případě, že dodavatele zastupuje jediná osoba, podpis na všech těchto dokumentech může
být nahrazen elektronickým podpisem nabídky jako celku v elektronickém nástroji pro podání
nabídek ze strany této oprávněné osoby.
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Účastník není oprávněn měnit a doplňovat návrh smlouvy na jiných, než výslovně označených
místech k doplnění, jež jsou označena „[DOPLNÍ DODAVATEL]“. Účastník je povinen upravit
návrh smlouvy v části identifikující smluvní strany na straně dodavatele, a to v souladu se skutečným
stavem, aby bylo vymezení dodavatele dostatečně určité.
Smlouva bude uzavřena v souladu s návrhem smlouvy předloženým v nabídce vybraného dodavatele.

7.

KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY
Účastníci jsou povinni prokázat splnění kvalifikace podle § 73 až § 80 ZZVZ v níže uvedeném
rozsahu.
Zadavatel požaduje, aby doklady a informace prokazující splnění kvalifikace byly předloženy jako
součást nabídky, a to v prosté kopii. Dodavatel může požadované doklady vždy nahradit jednotným
evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 ZZVZ. Zadavatel upozorňuje, že v souladu
s § 53 odst. 4 ZZVZ si může v průběhu Zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně
ověřených kopií dokladů o kvalifikaci.
Před uzavřením smlouvy si Zadavatel od vybraného dodavatele v souladu s § 122 odst. 3 ZZVZ
vyžádá předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v Zadávacím
řízení předloženy.
Níže uvedené kvalifikační předpoklady je účastník povinen prokázat zvlášť, dle specifik uvedených
níže.
7.1.

KVALIFIKAČNÍ KRITÉRIA
Kvalifikovaným dodavatelem pro plnění Veřejné zakázky je dodavatel, který:
 splní základní způsobilost dle § 74 a násl. ZZVZ (viz bod 7.2);
 splní profesní způsobilost dle § 77 ZZVZ (viz bod 7.3);
 splní technickou kvalifikaci dle § 79 a násl. ZZVZ (viz bod 7.4).

7.2.

ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST PODLE § 74 ZZVZ

Způsobilým je dodavatel, který:
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.
a)

Jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku
splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen
statutárního orgánu (jde-li tedy např. o právnickou
osobu s dvěma jednateli - fyzickými osobami –
musí být předložena tři čestná prohlášení). Je-li
členem statutárního orgánu dodavatele právnická
osoba, musí podmínku splňovat tato právnická
osoba, každý člen statutárního orgánu této
právnické osoby a osoba zastupující tuto
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Výpis z evidence Rejstříku trestů.
Zadavatel pro vyloučení pochybností
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předkládá požadovaný výpis z evidence
Rejstříku trestů ve vztahu k zemi svého
sídla.
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Způsobilým je dodavatel, který:

Způsob prokázání splnění

právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.
Podává-li nabídku pobočka závodu zahraniční
právnické osoby, musí tuto podmínku splňovat
tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu.
Podává-li nabídku pobočka závodu české právnické
osoby, musí tuto podmínku splňovat tato
právnická osoba, každý člen statutárního orgánu
této právnické osoby, osoba zastupující tuto
právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele
a vedoucí pobočky závodu.

b)

Nemá v České republice ani v zemi svého sídla Potvrzení příslušného finančního
v evidenci daní zachycen splatný daňový úřadu a ve vztahu ke spotřební dani
nedoplatek.
písemné čestné prohlášení.

c)

Nemá v České republice ani v zemi svého sídla Písemné čestné prohlášení o splnění
splatný nedoplatek na pojistném nebo na základní způsobilosti.
penále na veřejné zdravotní pojištění.

d)

Nemá v České republice ani v zemi svého sídla Potvrzení příslušné okresní správy
splatný nedoplatek na pojistném nebo na sociálního zabezpečení.
penále na sociální zabezpečení a příspěvku na
státní politiku zaměstnanosti.

e)

Není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno
rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu
nařízena nucená správa podle jiného právního
předpisu nebo v obdobné situaci podle
právního řádu země sídla dodavatele.

Výpis z obchodního rejstříku, nebo
předložení
písemného
čestného
prohlášení v případě, že dodavatel
není v obchodním rejstříku zapsán.

Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 ZZVZ musí v souladu s § 86 odst. 5
ZZVZ prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede
dnem zahájení Zadávacího řízení.
Pro účely podání nabídky je dodavatel oprávněn nahradit příslušné doklady o splnění základní
způsobilosti předložením čestného prohlášení o splnění základní způsobilosti, k čemuž je
oprávněn využít vzor čestného prohlášení, který tvoří přílohu č. 3 této zadávací dokumentace.
7.3.

PROFESNÍ ZPŮSOBILOST PODLE § 77 ODST. 1 ZZVZ

Zadavatel požaduje:

Způsob prokázání splnění

Předložení výpisu z obchodního rejstříku nebo Výpis z obchodního rejstříku, pokud
jiné obdobné evidence, pokud jiný právní je v něm dodavatel zapsán, či výpis
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Zadavatel požaduje:
předpis zápis do takové evidence vyžaduje.
Doklad nemusí dodavatel předložit, pokud právní
předpisy v zemi jeho sídla obdobnou profesní
způsobilost nevyžadují.

Způsob prokázání splnění
z jiné obdobné evidence, pokud je
v ní zapsán.

V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí,
prokazuje se doklady vydanými podle právního
řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu
požadovaném zadavatelem.
Doklady prokazující profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ musí v souladu s § 53
odst. 4 ZZVZ prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době
3 měsíců přede dnem zahájení Zadávacího řízení.
7.4.

TECHNICKÁ KVALIFIKACE DLE § 79 ZZVZ

Zadavatel požaduje:

Způsob prokázání splnění

Seznam prokazující splnění technické
Předložení seznamu významných dodávek
kvalifikace.
poskytnutých za poslední 3 roky před
zahájením Zadávacího řízení.
Seznam významných dodávek bude
předložen ve formě čestného prohlášení,
Z výše uvedeného seznamu významných dodávek které bude obsahovat:
musí jednoznačně vyplývat, že dodavatel
v uvedeném
období
realizoval
alespoň  identifikaci objednatele,
1 významnou zakázku, jejímž předmětem byla  předmět významné dodávky,
dodávka bezpečnostních detekčních systémů
instalovaných na letištích v rámci Evropské unie,  cenu zakázky,
a to v hodnotě alespoň 15 mil. Kč bez DPH.
 doba realizace významné dodávky,
Lhůta 3 let se považuje za splněnou, pokud byla  kontaktní osobu objednatele, u které
dodávka uvedená v příslušném seznamu v průběhu
bude možné realizaci významné
této doby dokončena.
dodávky ověřit.
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si
pravdivost
poskytnutých
referencí
u objednatelů.
7.5.

DALŠÍ PRAVIDLA PRO PROKAZOVÁNÍ KVALIFIKACE
7.5.1.

Prokázání splnění části kvalifikace prostřednictvím jiných osob
Dodavatel může dle § 83 ZZVZ prokázat určitou část technické kvalifikace nebo
profesní způsobilosti s výjimkou předložení výpisu z obchodního rejstříku podle § 77
odst. 1 ZZVZ prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen
Zadavateli předložit:
a)

Zadávací dokumentace

doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ jinou
osobou (tj. výpis z obchodního rejstříku této osoby nebo výpis z jiné obdobné
evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje);
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b)

doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby;

c)

doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ jinou osobou;

d)

písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění Veřejné
zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn
disponovat v rámci plnění Veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná
osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

Má se za to, že požadavek podle písm. d) je splněn, pokud obsahem písemného závazku
jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění Veřejné zakázky
společně s dodavatelem.
Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady
podle § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ, musí dokument podle první věty tohoto odstavce
obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat služby, ke kterým se prokazované
kritérium kvalifikace vztahuje.
7.5.2.

Prokazování kvalifikace v případě společné nabídky dodavatelů
Má-li být předmět Veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto
účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen
prokázat splnění základní způsobilosti podle § 74 a § 75 ZZVZ a profesní způsobilosti
podle § 77 odst. 1 ZZVZ v plném rozsahu. Splnění kvalifikace podle § 79 ZZVZ musí
prokázat všichni dodavatelé společně.
V případě, že má být předmět Veřejné zakázky plněn společně několika dodavateli, jsou
zadavateli povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních
předpokladů ve shora uvedeném smyslu písemný závazek, ve kterém je obsažen
závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči Zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv
právních vztahů vzniklých v souvislosti s Veřejnou zakázkou zavázáni společně
a nerozdílně, a to po celou dobu trvání smlouvy na plnění Veřejné zakázky.

7.5.3.

Prokazování splnění kvalifikace získané v zahraničí
V případě, že byla kvalifikace dodavatele získána v zahraničí, prokazuje se dle § 81
ZZVZ doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to
v rozsahu požadovaném Zadavatelem. Pokud se podle příslušného právního řádu
požadovaný doklad nevydává, může být nahrazen čestným prohlášením. Není-li
povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa
podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele stanovena, učiní o této skutečnosti
čestné prohlášení.
Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním
jazyce s připojením jejich překladu do českého jazyka, pokud zadavatel v zadávacích
podmínkách nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví
jinak; to platí i v případě, prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném než českém
jazyce dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území
České republiky. Doklady ve slovenském jazyce a doklady o vzdělání v latinském jazyce
se předkládají bez překladu.

7.5.4.

Zadávací dokumentace

Seznam kvalifikovaných dodavatelů
Dodavatel může k prokázání základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ a profesní
způsobilosti podle § 77 ZZVZ (v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti) předložit
výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vydaný v souladu s § 228 a násl. ZZVZ.
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Zadavatel je povinen přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, pokud
k poslednímu dni, ke kterému má být prokázána základní způsobilost nebo profesní
způsobilost, není výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů starší než 3 měsíce.
Zadavatel nemusí přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, na kterém je
vyznačeno zahájení řízení o změně údajů nebo o vyřazení dodavatele ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů podle § 231 odst. 4 ZZVZ.
Stejně jako výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů může dodavatel prokázat
kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel
sídlo, a které je obdobou výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.
7.5.5.

Systém certifikovaných dodavatelů
Dodavatelé mohou prokázat splnění kvalifikace certifikátem vydaným v rámci systému
certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti stanovené v § 239 ZZVZ.
Certifikát nahrazuje prokázání splnění kvalifikace v rozsahu v certifikátu uvedeném
dle § 234 ZZVZ. Certifikát dodavatel předloží ve lhůtě pro prokázání splnění
kvalifikace a certifikát musí být platný ve smyslu § 239 odst. 3 ZZVZ.
Zadavatel bez zvláštních důvodů nezpochybňuje údaje uvedené v certifikátu.
Před uzavřením smlouvy lze po dodavateli, který prokázal kvalifikaci certifikátem,
požadovat předložení dokladů podle § 74 odst. 1 písm. b) až d) ZZVZ.
Stejně jako certifikátem může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází
z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou certifikátu
vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů.

7.5.6.

Další požadavky Zadavatele na prokázání splnění kvalifikace
Pokud Zadavatel nestanoví jinak, není dodavatel oprávněn nahradit předložení dokladů
o kvalifikaci čestným prohlášením. Dodavatel však může nahradit požadované doklady
jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky.
Dodavatel není povinen předložit Zadavateli doklady osvědčující skutečnosti obsažené
v jednotném evropském osvědčení pro veřejné zakázky, pokud Zadavateli sdělí, že mu
je již předložil v předchozím zadávacím řízení.
Povinnost předložit doklad (v nabídce i před uzavřením smlouvy) může dodavatel splnit
odkazem na odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy
ve smyslu zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, v platném
znění, 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, jsou-li takové údaje nezbytné. V ČR
jde zejména o výpis z obchodního rejstříku, výpis z veřejné části živnostenského
rejstříku nebo výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.
V případě, kdy ZZVZ nebo Zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje
předložení čestného prohlášení dodavatele o splnění kvalifikace, musí takové prohlášení
obsahovat zákonem a Zadavatelem požadované údaje o splnění kvalifikačních
předpokladů a musí být současně podepsáno osobou oprávněnou zastupovat
dodavatele. Pokud za dodavatele jedná osoba odlišná od osoby oprávněné zastupovat
dodavatele, musí být v nabídce předloženo platné zmocnění (plná moc) v originále nebo
ověřené kopii.

Zadávací dokumentace
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7.5.7.

Změny v kvalifikaci dodavatele
Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu
Zadávacího řízení ke změně kvalifikace účastníka Zadávacího řízení, je účastník 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;
Zadavatel může tyto lhůty prodloužit nebo prominout jejich zmeškání. 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.
Dozví-li se zadavatel, že dodavatel nesplnil povinnost uvedenou v předchozím odstavci,
zadavatel jej bezodkladně vyloučí ze zadávacího řízení.

7.5.8.

8.

Důsledek nesplnění kvalifikace
Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu a ZZVZ a touto zadávací
dokumentací požadovaným nebo dovoleným způsobem, může být Zadavatelem podle
okolností z účasti v Zadávacím řízení vyloučen. Pokud se jedná o vybraného dodavatele,
pak ve smyslu § 48 odst. 8 ZZVZ musí z těchto důvodů být vyloučen ze Zadávacího
řízení.

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK
Dodavatel je oprávněn požadovat vysvětlení zadávací dokumentace Veřejné zakázky. Žádost
o vysvětlení zadávací dokumentace musí být dodavatelem podána písemně v elektronické podobě, a to
prostřednictvím datové schránky, elektronického nástroje nebo e-mailem adresovaným kontaktní
osobě Zadavatele vymezené v čl. 1.1 zadávací dokumentace.
Písemná žádost musí být Zadavateli doručena nejpozději 8 pracovních dnů před uplynutím lhůty
pro podání nabídek.
Zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace včetně přesného znění žádosti dodavatele uveřejní stejným
způsobem, jakým uveřejnil tuto zadávací dokumentaci (tedy na profilu Zadavatele) nejpozději
do 3 pracovních dnů po doručení písemné žádosti dodavatele. Zadavatel může změnit nebo doplnit
zadávací podmínky obsažené v této zadávací dokumentaci před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
V takovém případě bude Zadavatel postupovat v souladu s § 99 ZZVZ.
Zadavatel upozorňuje, že v rámci Zadávacího řízení musí ve smyslu § 211 ZZVZ probíhat veškerá
komunikace a veškeré úkony v rámci Zadávacího řízení mezi Zadavatelem a dodavatelem písemnou
formou a elektronicky (datovou schránkou, e-mailem, elektronickým nástrojem). Elektronické
nabídky musí být podané výhradně prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.
Podmínky a informace týkající se elektronického nástroje E-ZAK včetně informací o používání
elektronického podpisu jsou dostupné na adrese https://ezak.e-tenders.cz/manual.html.

9.

NABÍDKA
9.1.

KONTAKTNÍ OSOBA ÚČASTNÍKA
Zadavatel doporučuje, aby účastník v souvislosti s jeho účastí v Zadávacím řízení v nabídce
uvedl kontaktní osobu (včetně adresy) pro doručování dokumentů, která bude odpovídat za
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veškerou komunikaci se Zadavatelem a které může Zadavatel adresovat zejména jakákoliv
oznámení či žádosti (viz příloha č. 1 – Krycí list nabídky).
9.2.

ZÁKLADNÍ POŽADAVKY ZADAVATELE NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
Nabídkovou cenu jsou účastníci povinni stanovit jako celkovou cenu v Kč bez DPH,
vyčíslení DPH a celkovou cenu včetně DPH za dodávku zařízení a poskytnutí souvisejících
služeb v souladu s touto zadávací dokumentací, tj. zejména včetně související instalace, výcviku
operátorů a proškolení techniků Zadavatele.
Nabídková cena musí být zpracována v Kč jako cena nejvýše přípustná za splnění
specifikovaného předmětu Veřejné zakázky (viz čl. 3.1 zadávací dokumentace). Nabídková cena
musí zahrnovat veškeré náklady vzniklé v souvislosti s plněním Veřejné zakázky. Součástí
nabídkové ceny jsou veškeré práce, dodávky, poplatky a náklady dodavatele nezbytné pro řádné
a úplné provedení předmětu Veřejné zakázky, o kterých účastník podle svých odborných
znalostí musel a měl vědět, že jsou pro řádné plnění předmětu Veřejné zakázky nezbytné.
Nabídková cena bude uvedena jako cena nejvýše přípustná a závazná po dobu plnění smlouvy
na Veřejnou zakázku.
Dodavatel dále použije přílohu č. 1 zadávací dokumentace – Krycí list nabídky, na kterém uvede
celkovou nabídkovou cenu v členění Kč bez DPH, vyčíslení výše DPH a cenu v Kč včetně
DPH. DPH bude v nabídce uvedena ve výši platné ke dni podání nabídky. Odpovědnost za
správné stanovení sazby DPH nese účastník Zadávacího řízení.
Požadavky na nabídkovou cenu stanovil Zadavatel tak, aby byli účastníci schopni podat
vzájemně porovnatelné nabídky.
Nabídková cena může být měněna pouze v případě, že během realizace předmětu Veřejné
zakázky dojde ke změně výše sazby DPH, případně v dalších případech předvídaných návrhem
smlouvy.

9.3.

MIMOŘÁDNĚ NÍZKÁ NABÍDKOVÁ CENA
V souladu s § 113 odst. 1 ZZVZ posoudí Zadavatel výši nabídkových cen ve vztahu k předmětu
Veřejné zakázky, a shledá-li nabídkové ceny některého z dodavatelů jako mimořádně nízké
ve vztahu k předmětu této Veřejné zakázky, bude postupovat v souladu s § 113 ZZVZ.
Zadavatel je oprávněn posuzovat výši nabídkových cen z hlediska mimořádně nízké nabídkové
ceny také v případě jednotlivých dílčích cen na plnění této Veřejné zakázky, nikoliv pouze
z hlediska celkové nabídkové ceny, která je předmětem hodnocení.

9.4.

FORMÁLNÍ ÚPRAVA, STRUKTURA A OBSAH NABÍDKY
Dodavatel může podat pouze jednu nabídku.
Dodavatel předloží úplnou elektronickou nabídku, a to s využitím elektronického nástroje EZAK, dle čl. 10 zadávací dokumentace.
Nabídka na Veřejnou zakázku bude zpracována v písemné formě v českém nebo slovenském
jazyce. Pro cizojazyčné doklady předložené v nabídce se použijí pravidla stanovená v § 45
odst. 3 ZZVZ. Pokud některé doklady nebo dokumenty, které mají být předloženy v nabídce,
nejsou v českém nebo slovenském jazyce, budou předloženy v původním jazyce s jejich
překladem do českého jazyka. Doklady ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském
jazyce se předkládají bez překladu.
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Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly Zadavatele uvést v omyl.
Dodavatel předloží nabídku v následující doporučené struktuře:


krycí list nabídky obsahující identifikační a kontaktní údaje účastníka v rozsahu dle
§ 28 odst. 1 písm. g) ZZVZ a celkovou nabídkovou cenu za předmět plnění Veřejné
zakázky v členění na cenu v Kč bez DPH, vyčíslení výše DPH a cena v Kč včetně
DPH. Krycí list bude zpracován v souladu se vzorem, který je přílohou zadávací
dokumentace (viz příloha č. 1 – Krycí list nabídky).
V případě podání společné nabídky budou na krycím listu uvedeni všichni dodavatelé.
Pokud bude společnou nabídku podávat prostřednictvím elektronického nástroje
jeden z dodavatelů, bude součástí nabídky plná moc zástupce některého z dodavatelů
podávajících tuto společnou nabídku (zmocněnec) k podání společné nabídky.



obsah nabídky s číselným označením stran jednotlivých kapitol nabídky;



doklad prokazující společnou a nerozdílnou odpovědnost z plnění veřejné zakázky
v případě podání společné nabídky více dodavateli;



doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů účastníka;



závazný návrh smlouvy;



informace o poddodavatelích dle čl. 12 této zadávací dokumentace.



další dokumenty požadované Zadavatelem (např. čestné prohlášení dle čl. 7.2 zadávací
dokumentace);



další nepovinné dokumenty, které mají dle účastníka tvořit obsah nabídky.

10. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDKY
Nabídka bude podána v souladu s § 107 ZZVZ a v návaznosti na § 211 odst. 3 ZZVZ v elektronické
podobě. Zadavatel nepřijímá nabídky podané v listinné podobě.
Dodavatel je povinen podat nabídku v elektronické podobě do konce lhůty pro podání nabídek,
a to prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, na uvedené elektronické adrese: https://ezak.etenders.cz/vz00000428.
Bližší informace nezbytné pro podání elektronické nabídky jsou uvedeny na adrese https://ezak.etenders.cz/manual.html.
Lhůta pro podání nabídek je uvedena v Oznámení o zahájení zadávacího řízení ve Věstníku
veřejných zakázek a na profilu Zadavatele.
Za včasné doručení nabídky nese odpovědnost dodavatel. Zadavatel proto doporučuje vkládat nabídku
do aplikace elektronického nástroje v dostatečném časovém předstihu, aby bylo možné včas vyřešit
případné technické problémy a nabídka byla podána včas. Nabídka, která nebyla Zadavateli doručena
ve lhůtě pro podání nabídek nebo způsobem stanoveným v zadávací dokumentaci se nepovažuje za
podanou a v průběhu Zadávacího řízení se k ní nepřihlíží. Otevírání nabídek proběhne v souladu
s § 109 odst. 1 ZZVZ po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Otevírání nabídek v elektronické podobě
je neveřejné.
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Dodavatel v nabídce výslovně uvede jednu kontaktní adresu pro písemný styk mezi dodavatelem
a Zadavatelem.
Dodavatel předloží závazný návrh smlouvy dle přílohy č. 2 zadávací dokumentace v elektronické
podobě vedle souboru zabezpečeného proti narušení integrity dokumentu rovněž v editovatelném
formátu např. Word (doc).

11. POSUZOVÁNÍ PODMÍNEK ÚČASTI V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ
Zadavatel stanoví, že podmínky účasti v tomto Zadávacím řízení posoudí tříčlenná komise.
Postup při posuzování podmínek účasti v Zadávacím řízení upravuje § 39 ZZVZ. Posouzení splnění
podmínek účasti provede Zadavatel (resp. komise) na základě údajů a dokladů poskytnutých
účastníkem. Zadavatel může ověřovat věrohodnost poskytnutých údajů a dokladů a může si je
případně opatřovat také sám.
Předmětem posouzení podmínek účasti v Zadávacím řízení je zejména splnění Zadavatelem
stanovených požadavků, zákonných požadavků a posouzení výše nabídkových cen ve vztahu
k předmětu Veřejné zakázky.
Zadavatel v souladu s § 113 odst. 1 ZZVZ provede před odesláním oznámení o výběru dodavatele
posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny. Mimořádně nízkou nabídkovou cenou je nabídková cena
nebo náklady uvedené dodavatelem, které se jeví jako mimořádně nízké ve vztahu k předmětu Veřejné
zakázky.

12. PODDODAVATELSKÝ SYSTÉM
V souladu s § 105 odst. 1 písm. b) ZZVZ Zadavatel požaduje, aby dodavatel v nabídce předložil
seznam poddodavatelů, pokud jsou účastníku Zadávacího řízení známi, a uvedl, kterou věcně
vymezenou část Veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit. Tento seznam poddodavatelů
bude obsahovat identifikační údaje poddodavatelů v rozsahu dle § 28 odst. 1 písm. g) ZZVZ a jejich
kontaktní údaje.
Seznam poddodavatelů, který obsahuje jednotlivé poddodavatele, spolu s informací, jakou věcně
vymezenou část Veřejné zakázky bude konkrétní poddodavatel realizovat (např. uvedením druhu
služeb a procentuálního finančního podílu na Veřejné zakázce), bude také součástí smlouvy na plnění
Veřejné zakázky.
V případě, že dodavatel nemá v úmyslu zadat určitou část Veřejné zakázky jiné osobě (poddodavateli),
uvede tuto skutečnost ve své nabídce ve formě čestného prohlášení dodavatele o této skutečnosti.

13. HODNOCENÍ NABÍDEK
Nabídky dodavatelů budou hodnoceny v souladu s § 114 odst. 1 ZZVZ podle jejich ekonomické
výhodnosti.
V souladu s § 114 odst. 2 ZZVZ bude Zadavatel ekonomickou výhodnost nabídek hodnotit podle
kritéria nejnižší celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH.
Pro vyhodnocení ekonomicky nejvýhodnější nabídky Zadavatel požaduje předložit celkovou
nabídkovou cenu zpracovanou dle požadavků Zadavatele uvedených čl. 9.2 této zadávací
dokumentace. Předmětem hodnocení je celková nabídková cena v Kč bez DPH uvedená v příloze č. 1
této zadávací dokumentace – Krycí list.
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Výsledné pořadí nabídek bude stanoveno podle výše nabídkové ceny tak, že na prvním místě bude jako
ekonomicky nejvýhodnější nabídka s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH. Ostatní nabídky
budou seřazeny sestupně od nabídky s druhou nejnižší nabídkovou cenou po nabídku s nejvyšší
nabídkovou cenou.
Nabídnou-li účastníci Zadávacího řízení shodné nabídkové ceny, rozhodne o konečném pořadí celkový
počet významných zakázek, uvedených v seznamu významných dodávek podle čl. 7.4 zadávací
dokumentace, kdy jako výhodnější bude hodnocena nabídka obsahující vyšší počet významných
dodávek realizovaných příslušným dodavatelem. Ostatní nabídky obsahující shodnou výši nabídkové
ceny budou seřazeny sestupně od nabídky s druhým nejvyšším počtem významných dodávek až po
nabídku s nejnižším počtem významných dodávek. Dojde-li ke shodě i v celkovém počtu významných
dodávek, rozhodne o konečném pořadí nejvyšší cena významné dodávky v Kč bez DPH.

14. PODMÍNKY PRO UZAVŘENÍ SMLOUVY
Zadavatel vybere k uzavření smlouvy účastníka Zadávacího řízení, jehož nabídka byla vyhodnocena
jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek.
Zadavatel odešle vybranému účastníkovi Zadávacího řízení výzvu k předložení:
 originálů nebo ověřených kopií dokladů o jeho kvalifikaci, pokud je již Zadavatel nemá k dispozici;
 informací a dokladů podle § 122 odst. 5 písm. a) a b) ZZVZ, pokud je vybraný dodavatel
právnickou osobou a nelze-li zjistit údaje o skutečném majiteli vybraného dodavatele z evidence
údajů o skutečných majitelích dle § 122 odst. 4 ZZVZ. Zadavatel v takovém případě vyzve
vybraného dodavatele k předložení:
-

identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem podle zákona
č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů;

-

dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob podle předchozího bodu k danému 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.

Zadavatel upozorňuje, že je vázán § 211 odst. 3 ZZVZ stanovujícím povinnost písemné elektronické
komunikace mezi Zadavatelem a dodavatelem, která se vztahuje na veškeré předkládané doklady,
včetně dokladů předkládaných vybraným dodavatelem na základě výzvy dle § 122 odst. 3 a 5 ZZVZ.
V případech, kdy zákon (např. § 122 odst. 3 písm. a) ZZVZ) nebo Zadavatel v zadávacích podmínkách
požaduje po vybraném dodavateli předložení originálních dokladů a tyto existují pouze v listinné
podobě, bude nutná jejich konverze do elektronické podoby v souladu s § 22 zákona č. 300/2008
Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.
Zadavatel vyloučí vybraného dodavatele, který nepředloží výše uvedené údaje, doklady nebo vzorky dle
požadavků Zadavatele.
Zadavatel vyloučí vybraného dodavatele rovněž, pokud na základě výše uvedených dokladů zjistí, že
vybraný dodavatel byl ve střetu zájmů podle § 44 odst. 2 a 3 ZZVZ.
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Zadavatel vyloučí vybraného dodavatele, který je akciovou společností nebo má právní formu
obdobnou akciové společnosti a nemá vydány výlučně zaknihované akcie.

15. ZÁVAZNOST POŽADAVKŮ ZADAVATELE
Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této zadávací dokumentace a v přílohách zadávací
dokumentace vymezují závazné požadavky Zadavatele na plnění Veřejné zakázky. Tyto požadavky je
účastník povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky. Neakceptování
požadavků Zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci může být považováno za nesplnění
zadávacích podmínek a může podle okolností vést k vyloučení účastníka ze Zadávacího řízení.
Zadavatel uvádí v souladu s § 89 odst. 5 a 6 ZZVZ, že pokud jsou v zadávacích podmínkách
technické podmínky stanoveny prostřednictvím přímého nebo nepřímého odkazu na určité dodavatele
nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo
označení původu, Zadavatel u každého takového odkazu umožňuje nabídnout rovnocenné řešení.
Zadavatel uvádí v souladu s § 90 odst. 3 ZZVZ, že pokud jsou v zadávacích podmínkách uvedeny
odkazy na normy či technické dokumenty uvedené v § 90 odst. 1 a 2 ZZVZ, Zadavatel u každého
takového odkazu umožňuje nabídnout rovnocenné řešení.

16. ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
Zadavatel si v souladu s § 170 ZZVZ vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení, a to i bez naplnění důvodů
podle § 127 ZZVZ.

17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Aniž jsou dotčena příslušná práva uvedená v ZZVZ, uvádí Zadavatel níže další informace vztahující se
k průběhu celého Zadávacího řízení a stanoví následující výhrady:
a)

právo podanou nabídku účastníku nevracet;

b)

oficiálním jazykem pro veškerou komunikaci mezi účastníkem a Zadavatelem týkající se záležitostí
souvisejících s tímto zadávacím řízením je český jazyk. Zadavatel nebude zajišťovat ve prospěch
účastníků žádné překladatelské služby. Zadavatel tímto připouští, aby účastníci používali jako
jazyk také slovenštinu;

c)

Zadavatel nepřipouští varianty nabídky;

d)

právo provádět změny či doplnění, zejména opravit chyby nebo opomenutí, v této zadávací
dokumentaci ve lhůtě pro podání nabídek. V takovém případě podle charakteru změny či
doplnění Zadavatel přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek. Pokud se změna či doplnění
bude týkat informací zveřejňovaných ve Věstníku veřejných zakázek, bude změna oznámena
formou opravného formuláře v uvedeném informačním systému;

e)

účastníci nemají nárok na jakékoliv náhrady nákladů spojených s jejich účastí v Zadávacím řízení,
včetně přípravy a podání nabídky a dalších žádostí, návrhů apod., a to ani v případě zrušení
Zadávacího řízení dle ZZVZ;

f)

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce účastníka u třetích osob a
účastník je povinen poskytnout Zadavateli v této souvislosti veškerou součinnost;

g)

Zadavatel výslovně upozorňuje účastníky, že vybraný dodavatel je v souladu s § 2 písm. e) zákona
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly;

h)

Veřejná zakázka je spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury
(SDFI).
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