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ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO OBRANY
SEKCE VYZBROJOVANÍ A AKVIZIC MO
ODBOR VYZBROJOVÁNÍ VZDUŠNÝCH SIL

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
k nadlimitní veřejné zakázce „Speciální padákový komplet - nákup“ v oblasti obrany nebo
bezpečnosti podle ust. § 187 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek (dále jen „zákon“), zadávané v užším řízení podle ust. § 58 zákona (dále jen „veřejná
zakázka“).
název veřejné zakázky: Speciální padákový komplet - nákup
název zadavatele:

Česká republika - Ministerstvo obrany

sídlo zadavatele:

Tychonova 1, 160 01 Praha 6

sídlo kanceláře:

nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6

IČO/DIČ:

60162694/CZ60162694

zastoupen:

Mgr. Zorou Skurčákovou, MBA, ředitelkou odboru vyzbroj ování
vzdušných sil Sekce vyzbrojování a akvizic MO

kontaktní osoba:

Mgr. Karin Tischerová

telefon:

+420 973 211 011

e-mail:

karin.tischerova@army.cz

1.

Předmět veřejné zakázky

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka 72 ks kompletů speciálních padáků - bojových
(opatřených systémem upoutání výstroje a výzbroje) včetně 6 ks maket, splňujících technické
požadavky a kritéria uvedené v „Minimálních technických parametrech a kritériích“, které
jsou přílohou č. 1 zadávací dokumentace.
Podrobný podpis předmětu veřejné zakázky je uveden v čl. II požadovaných smluvních
podmínek (dále jen „PSP“), které jsou přílohou č. 2 zadávací dokumentace (dále jen „ZD“).
Klasifikace předmětu veřejné zakázky: CPV 39523000-4.
ZD je k dispozici v plném rozsahu též na profilu zadavatele na internetové adrese:
https://www.tenderarena.cz

2.

Doba a místa plnění veřejné zakázky

Doba plnění veřejné zakázky je uvedena v čl. Ill odst. 1 PSP.
Místa plnění veřejné zakázky jsou specifikovány v čl. III odst. 2 až 6 PSP.

3.

Zadávací dokumentace - základní požadavky a podmínky zadavatele

Veškeré zadávací podmínky na plnění veřejné zakázky jsou specifikovány v ZD a PSP.

4.

Obchodní podmínky

Smluvní vztahy mezi zadavatelem (kupujícím) a vybraným dodavatelem (prodávajícím) se budou
řídit českými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů.
Komunikace mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem bude vedena výhradně v českém jazyce.

5.

Prokázání základní a profesní způsobilosti

Způsobilým pro plnění veřejné zakázky je účastník řízení, který:
a)

splní základní způsobilost v souladu s ust. § 74 zákona způsobem dle ust. § 75 odst. 1
zákona;

b)

splní profesní způsobilost v souladu s ust. § 77 odst. 1 zákona, tj. účastník řízení předloží
výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence;

c)

splní profesní způsobilost v souladu s ust. § 77 odst. 2 písm. a) zákona tím, že předloží
oprávnění k zahraničnímu obchodu s vojenským materiálem (v případě, že zboží, které
tvoří předmět veřejné zakázky, je dováženo ze zahraničí).

Za účelem prokázání kvalifikace zadavatel přednostně vyžaduje doklady evidované v systému,
který identifikuje doklady k prokázání splnění certifikace (systém e-Certis).
Účastník řízení předkládá uvedené doklady v prosté kopii v českém či slovenském jazyce, popř.
v originálním znění s autorizovaným překladem do českého jazyka.
Účastník řízení může nahradit předložení předmětných dokladů v žádosti o účast čestným
prohlášením nebo doklady nahradit jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky.
Před uzavřením smlouvy si zadavatel od vybraného dodavatele vyžádá předložení originálů nebo
ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud dosud nebyly v zadávacím řízení předloženy.
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Doklady prokazující splnení základní způsobilosti dle ust. § 74 zákona a profesní způsobilosti
dle § 77 odst. 1 zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději
v dobé 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.
Při prokázání splnění části kvalifikace prostřednictvím třetích osob, při předložení výpisu ze
seznamu kvalifikovaných dodavatelů, při předložení výpisu ze seznamu certifikovaných
dodavatelů, při podání žádosti o účast zahraničním účastníkem řízení a v případě, že podává
žádost o účast více účastníků řízení společně, postupuje účastník řízení podle příslušných
ustanovení zákona.

6.

Lhůta pro podání žádostí o účast

Účastník řízení zašle zadavateli žádost o účast ve struktuře dle bodu 7 ZD nejpozději do
15. ledna 2018 do 10:00 hodin.

7.

Požadavky na formální úpravu, strukturu a obsah žádosti o účast

Zpracovanou žádost o účast v českém jazyce zašle účastník řízení výhradně v elektronické
podobě prostřednictvím elektronického nástroje Tender Arena ve formální podobě:
první strana žádosti o účast s uvedením názvu veřejné zakázky;
druhá strana žádosti o účast bude „OBSAH“ s uvedením názvu jednotlivých dokladů
nebo dokumentů (částí, bodů, příloh apod.) a čísel stránek;
na dalších stranách bude žádost o účast obsahovat:
identifikační údaje účastníka řízení (obchodní firma, sídlo, právní forma, identifikační
číslo, bylo-li přiděleno, pokud jde o právnickou osobu, a obchodní firma/jméno a příjmení,
místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, pokud
jde o fyzickou osobu);
doklady prokazující splnění základní a profesní způsobilosti dle bodu 5 ZD.

8.

Technické podmínky

Dle ust. § 89 odst. 1 písm. b) zákona musí být předmět veřejné zakázky proveden v souladu s:
ČOS 167 001, 167 002 a 167 003, 3. vydání, Oprava č. 2;
ČOS 051625, 2. vydání, Oprava č. 5.

9.

Další podmínky pro uzavření smlouvy dle ust. § 104 zákona

Podle ust. § 104 odst. 2 zákona zadavatel, jako podmínku pro uzavření smlouvy, požaduje,
aby vybraný dodavatel, který je právnickou osobou, předložil:
a)

identifikační údaje všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem dle zákona č. 253/2008
Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
dle § 104 odst. 2 písm. a) zákona;

b)

doklady, z nichž vyplývá vztah výše uvedených osob k vybranému dodavateli (např. výpis
z obchodního rejstříku, seznam akcionářů atd.).

Požadované doklady je vybraný dodavatel povinen předložit na základě výzvy zadavatele
k předložení informací a dokladů dle ust. § 122 odst. 3 zákona. V případě, že vybraný dodavatel
shora uvedené nepředloží, bude zadavatelem vyloučen ze zadávacího řízení dle § 122 odst. 5
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zákona.

10. Využití poddodavatelů dle ust. § 105 zákona
Účastník řízení předloží seznam poddodavatelů, pokud jsou tito účastníkovi řízení známi a uvede,
kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit.
V případě, že účastník řízení nemá v úmyslu zadat žádnou část veřejné zakázky poddodavateli,
stvrdí tuto skutečnost čestným prohlášením.

11. Způsob zpracování nabídkové ceny
Účastník řízení zpracuje nabídkovou cenu v Kč na samostatný list dle následujícího členění:
Položka

Cena bez DPH
v Kč

% sazba DPH

Výše DPH
v Kč

Cena včetně
DPH v Kč

72 kusů kompletu
6 kusů maket
Nabídková cena bez DPH musí zahrnovat veškeré náklady účastníka spojené s plněním předmětu
veřejné zakázky.
Nabídková cena v Kč bez DPH bude stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná.
K nabídkové ceně bez DPH bude připočteno DPH v aktuální zákonné výši.

12. Návrh smlouvy
Účastník řízení je povinen v rámci své nabídky zaslat zadavateli návrh smlouvy, který je účastník
řízení povinen zpracovat následovně:
návrh smlouvy musí obsahovat všechna ustanovení uvedená v PSP. Účastník je povinen
do návrhu smlouvy zpracovat ustanovení PSP v obsahově nezměněné podobě, neboť se
jedná o ustanovení upravující obchodní podmínky a další požadavky zadavatele, na
kterých zadavatel trvá. O shodě ustanovení návrhu smlouvy se zněním ustanovení PSP
rozhoduje zadavatel;
Účastník řízení do návrhu smlouvy doplní:
údaje týkající se jeho osoby do záhlaví PSP;
údaje do čl. II odst. 1 PSP, čl. IV odst. 1 PSP a čl. XII odst. 2 PSP;
údaje týkající se obchodního tajemství dle čl. XVII odst. 5 PSP;
údaje do „Technického popisu padákového kompletu“, který tvoří přílohu č. 1 PSP tak,
aby tento odpovídal zboží nabízenému účastníkem řízení, tj. účastník řízení v této příloze
specifikuje parametry jim nabízeného zboží, které musí být v souladu s technickými
parametry a kritérii uvedeným zadavatelem v „Minimálních technických parametrech
a kritériích“, které tvoří přílohu č. 1 ZD, a to ve struktuře, kterou definují;
cenové údaje v „Rozkladu ceny za plnění“, který tvoří přílohu č. 2 PSP.

13. Požadavky na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky
Zpracovanou nabídku v souladu s ustanovením § 107 zákona v českém jazyce zašle účastník
řízení výhradně v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje Tender Arena
ve formální podobě:
první stranu nabídky s uvedením názvu veřejné zakázky;
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druhou stranou nabídky bude „OBSAH“ s uvedením názvu jednotlivých dokladu nebo
dokumentu (částí, bodů, příloh apod.) a čísel stránek;
na další straně budou uvedeny identifikační údaje účastníka řízení (obchodní firma, sídlo,
právní forma, identifikační číslo, bylo-li přiděleno);
na dalších stranách bude nabídka obsahovat:
doklad dle bodu 10 ZD;
nabídková cena zpracována dle bodu 11 ZD;
návrh smlouvy zpracovaný dle bodu 12 ZD;
plná moc opravňující osobu k zastupování účastníka řízení v případě, že oprávnění osoby
zastupující účastníka řízení nevyplývá z výpisu z veřejného rejstříku pro osobu účastníka
řízení.

14. Požadavky na podání nabídky v elektronické podobě a komunikace mezi

zadavatelem a účastníky řízení
Účastník řízení podává nabídku v souladu s bodem 13 ZD na adrese:
https://www.tenderarena.cz
Otevírání elektronicky podané nabídky proběhne v souladu s ust. § 109 zákona po uplynutí lhúty
pro podání nabídky.
Nabídka v elektronické podobě nesmí přesáhnout velikost 200 MB, z čehož je maximálně 100
MB na doklady či dokumenty k prokázání kvalifikace a maximálně 100 MB na ostatní doklady či
dokumenty nabídky. Nabídka musí být zpracována prostřednictvím akceptovatelných formátů
souborů, tj. Microsoft Office (Word, Excel), PDF, JPEG, GIF nebo PNG.
Podrobné informace k podání nabídky v elektronické podobě:
a)

pro podání nabídky v elektronické podobě bude použit certifikovaný elektronický nástroj
Tender Arena, dostupný na internetové adrese www.tenderarena.cz. kde je rovněž dostupný
podrobný návod na jeho použití (odkaz „nápověda“ v zápatí) a kontakty na uživatelskou
podporu;

b)

účastník řízení musí pro podání nabídky disponovat osobním počítačem, s min. následujícím
výkonem: frekvence CPU 1 GHz, operační paměť 1024 MB, pevný disk 20 GB, osobní
počítač musí být připojen k síti Internet, a to s minimální rychlostí připojení 2 Mbps
(DOWNLOAD) / 512 Kbps (UPLOAD), účastník řízení musí mít v počítači nainstalovaný
internetový prohlížeč (Microsoft Internet Explorer verze 9.0 nebo vyšší, Mozilla Firefox
verze 30.0 a vyšší"), který má nainstalovaný SW Java verze 1.8 a vyšší;

c)

účastník řízení musí být pro možnost podání nabídky registrován jako dodavatel
v elektronickém nástroji Tender Arena (odkaz „registrace dodavatele“) a musí pro podání
nabídky disponovat rolí „účastník zakázky“. Vyřízení registrace trvá max. 48 hod.
(v pracovní dny) po doložení všech požadovaných dokladů a registrace není zpoplatněna;

d)

zadavatel v souladu s ust. § 211 odst. 4 zákona uvádí, že veřejný klíč k šifrování a kódování
nabídky je pro účely tohoto zadávacího řízení již vygenerovaný a bude automaticky (tj. bez
zásahu účastníka řízení) použit.

Zadavatel nenese odpovědnost za technické podmínky na straně účastníka řízení. Zadavatel
doporučuje účastníkovi řízení zohlednit zejména rychlost jeho připojení k Internetu při podání
nabídky tak, aby byla tato podána ve lhútě pro podání nabídky (podáním nabídky se rozumí
finální odeslání nabídky do nástroje po nahrání veškerých příloh).
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15. Lhůta pro podání nabídek
Účastníci řízení, kteří prokážou kvalifikaci dle bodu 5 ZD, budou v souladu s ust. § 58 zákona
vyzváni k podání nabídek.

16. Hodnotící kritéria, pravidla pro hodnocení nabídek
Nabídky budou hodnoceny v souladu s ust. § 114 odst. 1 zákona podle jejich ekonomické
výhodnosti. V souladu s ust. § 114 odst. 2 zákona bude zadavatel ekonomickou výhodnost
nabídek hodnotit na základě nej výhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality.
V souladu s ust. § 115 zákona pravidla pro hodnocení nabídek tvoří přílohu ě. 3 ZD.

17. Práva zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje právo:
změnit zadávací podmínky v souladu se zákonem;
neposkytovat náhradu nákladů, které účastník řízení vynaloží na účast v zadávacím řízení;
zrušit zadávací řízení v souladu se zákonem.
Příloha č. 1 - Minimální technické parametry a kritéria
Příloha č. 2 - Požadované smluvní podmínky
Příloha č. 3 - Pravidla pro hodnocení nabídek v souladu s ust. § 115 zákona

- 4 strany
- 21 stran
- 3 strany

Mgr. Zora Skurčáková, MBA
ředitelka
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