Příloha č. 2 Výzvy – Zadávací dokumentace

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU
(dále jen „zadávací dokumentace“)
Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen „veřejná zakázka“) je zadávaná podle Instrukce č.
5/2017 Ministerstva spravedlnosti ze dne 25.10.2017, č.j.: MSP-89/2017-OPR-Z o zadávání
veřejných zakázek v resortu Ministerstva spravedlnosti, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen
„instrukce“) a v souladu s ust. § 6 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon“).

1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Název veřejné zakázky:
Interní označení veřejné zakázky:
Druh veřejné zakázky:

OS Prostějov – rozšíření systému zabezpečení
Veřejná zakázky malého rozsahu

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE
Obchodní firma nebo název:
Sídlo:
IČO:
Osoba zastupující zadavatele:
Kontaktní osoba:

Česká republika - Okresní soud v Prostějově
Havlíčkova 2936/16, 797 09 Prostějov
00025135
JUDr. Petr Vrtěl, předseda soudu
Mgr. Marketa Motáňová, ředitelka správy soudu
tel.: 582 401 692
e-mail: mmotanova@osoud.pro.justice.cz

3. KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (NIPEZ)
32333300-9 – přístroje pro reprodukci obrazu a videozáznamů
35125300-2 – bezpečnostní kamery
32552600-3 – domácí telefony
44521120-5 – elektronický bezpečnostní zámek
35123100-3 – systém magnetických karet

4. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 1.816.300 Kč bez DPH.

5. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na dodávky.

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení pořízení (dodávka a montáž) kamerového
systému - CCTV, přístupového systému – ACS a domácího telefonu - DT pro Okresní soud v
Prostějově podle zpracované projektové dokumentace. Jedná se o uzavřený kamerový okruh
(CCTV) v objektu Okresního soudu Prostějově, dále přístupový systém na vybraných vstupech
do objektu, sloužící k zamezení neoprávněným osobám ke vstupu do vybraných privátních zón a
IP elektronické vrátníky (intercomy) osazené na vybraných vstupech do objektu umožňující
komunikaci příchozích od vybraných vstupů. Koncové přístroje – domácí telefony budou
umístěny v místě ostrahy a v podatelně. Vrátníky a domácí telefony budou začleněny do sítě IP
pomocí společných switchů s CCTV.
Předmět plnění veřejné zakázky je podrobně vymezen vzorem Smlouvy a projektovou
dokumentací s výkazem výměr, které tvoří přílohu zadávací dokumentace.
Doba plnění: zahájení bezprostředně po podpisu smlouvy, dokončení nejpozději do 2 měsíců ode
dne následujícího po dni uzavření smlouvy.

6. OBCHODNÍ PODMÍNKY, VČETNĚ PLATEBNÍCH PODMÍNEK
Návrh Smlouvy je součástí zadávací dokumentace. Účastník zadávacího řízení v nabídce doloží
doplněný návrh smlouvy, který musí být v souladu s podmínkami veřejné zakázky, zadávací
dokumentacíe a jím doloženou nabídkou. V návrhu smlouvy doplní nabídkovou cenu, záruční
dobu a dobu nástupu k odstraňování havarijní vady a další chybějící údaje a podmínky označené
„(doplní zhotovitel)“. Doplněný návrh smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou jednat
jménem či za uchazeče. Jiné opravy textu, popř. doplnění či odebrání textu smlouvy se zakazují a
mohou vést k vyloučení uchazeče. Smlouva musí po obsahové stránce odpovídat zadávací
dokumentaci a obsahu nabídky dodavatele. Pokud smlouva nebude odpovídat zadávací
dokumentaci a ostatním částem nabídky dodavatele, bude tato skutečnost důvodem pro vyřazení
nabídky a vyloučení dodavatele.
Doplněný návrh smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou zastupovat jménem či za
dodavatele. Pokud za dodavatele zastupuje osoba odlišná od osoby oprávněné zastupovat
jménem či za dodavatele, musí být v nabídce předložena plná moc v originále nebo úředně
ověřené kopii.

6.1 PLATEBNÍ PODMÍNKY
Závazné platební podmínky jsou uvedeny v návrhu Smlouvy.

6.2 DODACÍ PODMÍNKY
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Závazné dodací podmínky jsou uvedeny v návrhu Smlouvy.

6.3 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
Záruční podmínky jsou uvedeny v návrhu Smlouvy. Délka záruční doby za jakost díla a doba
k nástupu k odstraňování vad havarijního charakteru, jsou předmětem hodnocení v dílčím
hodnotícím kritériu B a C. Účastník zadávacího řízení v návrhu Smlouvy uvede údaj o délce
záruční doby vyjádřené v kalendářních měsících ode dne následujícího ode dne podpisu zápisu
o předání a převzetí díla a údaj o době k nástupu k odstraňování vad havarijního charakteru
vyjádřené v minutách od nahlášení vady zhotoviteli.

6.4 SANKČNÍ PODMÍNKY
Závazné sankční podmínky jsou uvedeny v návrhu Smlouvy.

6.5 DALŠÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZADAVATELE
Požadavek zadavatele na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí
osobě
Zadavatel požaduje při plnění veřejné zakázky účastníkem zadávacího řízení, s nímž bude
uzavřena Smlouva, pojištění vlastních prací, které jsou předmětem Smlouvy, zařízení a majetku,
které tvoří zařízení staveniště, a to včetně pojištění proti živelným pohromám, vlastní dodávky po
dobu jejich dopravy, pojištění účastníka ve smyslu odpovědnosti vůči třetím osobám nebo jejich
majetku a svých pracovníků pro případ své povinnosti nahradit újmu při pracovním úrazu nebo
nemoci z povolání. Výše pojistného se bude rovnat minimálně výši celkové ceny dle čl. V.1
Smlouvy.
Účastník zadávacího řízení ve své nabídce předloží:
-

-

pojistnou smlouvu či pojistný certifikát, v prosté kopii, vztahující se na výše uvedená
pojištění, obsahující min. následující údaje: název a sídlo pojišťovny, název a sídlo účastníka
zadávacího řízení, druh pojištění, výši pojistné částky, označení oprávněného k čerpání
pojistného plnění; s platností minimálně po celou dobu plnění veřejné zakázky. V případě
pojistných smluv uzavíraných na dobu kratší než je doba plnění předmětu veřejné zakázky
předloží účastník zadávacího řízení pojistnou smlouvu (pojistný certifikát), ze které bude
zřejmé automatické prodlužování této pojistné smlouvy o každé další období,
nebo závazný příslib pojišťovny o sjednání výše uvedených pojištění, v prosté kopii, který
splňuje následující požadavky: a) závazný příslib pojišťovny musí být platný min. po dobu
zadávací lhůty, b) příslib pojišťovny musí obsahovat min. následující údaje: název a sídlo
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pojišťovny, název a sídlo účastníka zadávacího řízení, druh pojištění, výši budoucí pojistné
částky, účel příslibu pojišťovny, označení oprávněného k čerpání pojistného plnění.
Účastník zadávacího řízení, s nímž bude uzavřena Smlouva, musí předložit uzavřenou pojistnou
smlouvu či pojistný certifikát v originále či úředně ověřené kopii nejpozději do 10 pracovních dnů
ode dne podpisu smlouvy. Nepředložení dokladů je podstatným porušením smlouvy.

6.6 PODMÍNKY, ZA NICHŽ JE MOŽNO PŘEKROČIT VÝŠI NABÍDKOVÉ CENY
Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny vyjma změny sazeb DPH.
Dojde-li v průběhu provádění díla ke změně výše příslušné sazby DPH, bude účtována DPH k
příslušným zdanitelným plněním ve výši stanovené novou právní úpravou a cena díla bude
upravena písemným dodatkem ke Smlouvě.

7. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
Účastník zadávacího řízení stanoví nabídkovou cenu celou částkou za celý předmět plnění
veřejné zakázky v souladu se zadávacími podmínkami.
Nabídková cena bude uvedena v CZK.
Nabídková cena bude uvedena v členění: nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH),
samostatně DPH a nabídková cena včetně DPH.
-

-

Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady účastníka zadávacího řízení spojené
s plněním celého předmětu veřejné zakázky,
Účastník zadávacího řízení stanoví nabídkovou cenu celou částkou na základě ocenění
jednotlivých položek uvedených v položkovém rozpočtu. Účastník zadávacího řízení je
povinen ocenit veškeré položky uvedené ve výkazu výměr, neocenění jakékoliv položky
nebo uvedení nulové částky, stejně tak zařazení či „rozpuštění“ určitého druhu práce pod
jinou než k tomu určenou položku oceněného výkazu výměr bude mít za následek vyloučení
účastníka zadávacího řízení ze zadávacího řízení. Oceněný položkový rozpočet podepsaný
osobou oprávněnou jménem či za účastníka zadávacího řízení jednat bude součástí nabídky
jako příloha návrhu (pokud zastupuje účastníka zadávacího řízení jiná osoba odlišná od
osoby oprávněné k zastupování, musí být součástí nabídky originál nebo úředně ověřená
kopie plné moci opravňující tuto osobu k zastupování).
Pro případ, že zadávací dokumentace obsahuje excelovské soubory (ve formátu *.xls),
zadavatel uvádí, že jakékoliv funkce (výpočtové vzorce) nastavené v daných souborech
nejsou považovány za zadávací podmínky veřejné zakázky, tzn., že účastníci zadávacího
řízení nejsou oprávněni zpracovat své nabídky dle těchto funkcí – výpočtových vzorců, jsouli v excelovských souborech nastaveny.
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8. JINÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Plnění části předmětu zakázky prostřednictvím poddodavatele
Zadavatel požaduje, aby hlavní činnost vyplývající z povahy předmětu veřejné zakázky byla
plněna výhradně zhotovitelem, a nelze ji tedy plnit prostřednictvím poddodavatele.
Prostřednictvím poddodavatele není možné plnit část předmětu veřejné zakázky spočívající v
dodání a instalaci:
- kamer,
- ovládacích, záznamových, zobrazovacích a napájecích prvků CCTV,
- audio elektroniky DT,
- přístupových kontrolér, čteček a elektrických zámků, příp. další elektroniky ACS,
- tras a kabelů.
Účastník zadávacího řízení v nabídce specifikuje části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat
poddodavatelům a uvede identifikační údaje těchto poddodavatelů. Účastník zadávacího řízení
předloží ve své nabídce formou čestného prohlášení přehled všech poddodavatelů, kteří se budou
podílet na realizaci veřejné zakázky, a v prohlášení uvede:
-

identifikační údaje poddodavatele,
popis části VZ, která bude daným poddodavatelem zajišťována,
% objem poddodávky zajišťované daným poddodavatelem,
závazek, že tito poddodavatelé budou veřejnou zakázku realizovat,
podpis oprávněnou osobou účastníka zadávacího řízení v souladu se způsobem jednání
právnické či fyzické osoby podle občanského zákoníku.

Zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení realizoval veřejnou zakázku pomocí těch
poddodavatelů, které uvedl v nabídce.
V případě, že bude účastník zadávacího řízení realizovat zakázku pouze vlastními kapacitami,
uvede tuto skutečnost v čestném prohlášení.
Účastník může použít vzor čestného prohlášení, které tvoří přílohu č. 5 Výzvy k podání nabídek
(„Čestné prohlášení k seznamu poddodavatelů“).
Požadavek na uveřejnění účetních závěrek
Podle § 8 odst. 4 instrukce zadavatel před uzavřením smlouvy nebo zadáním objednávky na
základě VZMR s předpokládanou hodnotou 100 000 Kč bez DPH a více zkontroluje, zda ve
sbírce listin obchodního rejstříku jsou uveřejněny účetní závěrky vybraného dodavatele, který je
v obchodním rejstříku zapsán, a to alespoň za poslední 3 roky uplynulé před více než 12 měsíci.
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Nebudou-li ve sbírce listin obchodního rejstříku uveřejněné účetní závěrky vybraného dodavatele,
který je v obchodním rejstříku zapsán, alespoň ve výše stanoveném rozsahu, vyzve ho zadavatel
k jejich uveřejnění a současně mu k tomu stanoví přiměřenou lhůtu, kterou může na žádost
dodavatele prodloužit. Nezjedná-li dodavatel ve stanovené lhůtě nápravu, osloví zadavatel
dodavatele s druhou nejvýhodnější nabídkou, nebo provede nové poptávkové řízení. Dodavatelé
existující po dobu kratší než 3 roky jsou povinni ve sbírce listin uveřejňovat účetní závěrky pouze
za dobu své existence před více než 12 měsíci. V případě, že se jedná o veřejnou zakázku, v rámci
které zadavatel vyhotovuje výzvu k podání nabídek, upozorní na tuto zadávací podmínku již v
této výzvě.
9. KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY
Podrobná specifikace požadavků zadavatele na kvalifikaci je uvedena v Kvalifikační dokumentaci,
která tvoří přílohu zadávací dokumentace. Kvalifikační dokumentace upravuje podrobným
způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů.

10. HODNOTÍCÍ KRITÉRIA A ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK
V rámci hodnocení nabídek budou použity informace a údaje (které jsou předmětem hodnocení),
uvedené v návrhu smlouvy účastníka zadávacího řízení.
Základním kritériem hodnocení je ekonomická výhodnost nabídky.
Hodnocení bude provedeno následujícím způsobem:
Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100 bodů.
Každé jednotlivé nabídce je dle dílčího hodnotícího kritéria přidělena bodová hodnota, která
odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria. Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro
která má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria, tj. B. Záruční doba, získá hodnocená
nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nabídky k hodnotě
nejvýhodnější nabídky. Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvýhodnější nabídka
minimální hodnotu kritéria, tj. A. Nabídková cena a C. Doba nástupu k odstraňování havarijní
vady, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru
hodnoty nejvýhodnější nabídky k hodnocené nabídce. Body za jednotlivá dílčí kritéria se
následovně sečtou. Jako nejvýhodnější bude zadavatelem hodnocena nabídka, která získá na
základě výše uvedeného vzorce nejvyšší počet bodů.
Jednotlivým dílčím hodnotícím kritériím jsou zadavatelem stanoveny váhy v procentech podle
jejich důležitosti pro konkrétní zadávací řízení tak, že jejich součet je celkem 100.
Dílčí hodnotící kritéria:
A. Nabídková cena ………………..............................…..………........................ váha 60%
B. Záruční doba ...................………………..…………………………..………... váha 20%
C. Doba nástupu k odstraňování havarijní vady ………………..……………….. váha 20%
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Účastník zadávacího řízení uvede údaje, které jsou předmětem hodnocení, do návrhu smlouvy a
do Krycího listu nabídky.
Účastník zadávacího řízení není oprávněn podmínit jím navrhované údaje, které jsou předmětem
hodnocení, další podmínkou. Podmínění nebo uvedení několika rozdílných hodnot je důvodem
pro vyloučení účastníka zadávacího řízení ze zadávacího řízení. Obdobně bude zadavatel
postupovat v případě, že dojde k uvedení hodnoty, která je předmětem hodnocení, v jiné veličině
či formě než zadavatel stanovil.
Předmětem hodnocení v rámci dílčích hodnotících kritériích jsou následující údaje:
Ad A.) V rámci dílčího hodnotícího kritéria A. Nabídková cena bude hodnocena celková výše
nabídkové ceny za celé plnění předmětu veřejné zakázky v Kč bez DPH.
Ad B.) V rámci dílčího hodnotícího kritéria B. Záruční doba bude hodnocen údaj o době plnění
předmětu veřejné zakázky v kalendářních měsících ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí
díla.
V rámci dílčího hodnotícího kritéria B. Záruční doba bude za nejlepší nabídku zadavatel
považovat nabídku s uvedením záruky v délce 60 měsíců. Delší nabídnuté záruky budou
hodnoceny stejně jako ty, které dosáhnou této hranice. Minimální doba záruky je 24 měsíců.
Pokud uchazeč nabídne kratší dobu záruky, bude nabídka vyřazena a uchazeč bude vyloučen ze
zadávacího řízení.
Ad C.) V rámci dílčího hodnotícího kritéria C. Doba nástupu k odstraňování havarijní vady bude
hodnocen údaj o době nástupu v minutách od okamžiku nahlášení vady zhotoviteli.
V rámci dílčího hodnotícího kritéria C. Doba nástupu k odstraňování havarijní vady bude za
nejlepší nabídku zadavatel považovat nabídku s uvedením doby v délce 30 minut. Kratší
nabídnuté doby budou hodnoceny stejně jako ty, které dosáhnou této hranice.
V případě, že nabídky více dodavatelů budou po stanovení výsledného pořadí zaujímat stejné
pořadí, stanoví zadavatel konečné pořadí nabídek losem.
Zadavatel pořídí písemnou zprávu o hodnocení nabídek, ve které budou uvedeny údaje podle
§ 119 odst. 2 zákona, a popíše výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele
v zadávacím řízení.

11. PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
11.1.

Nabídka bude předložena písemně v elektronické formě, v českém jazyce.

11.2.

Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
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11.3.

Všechny stránky nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou
řadou.

11.4.

Účastník zadávacího řízení použije pořadí dokumentů specifikované v následujících
bodech těchto pokynů pro zpracování nabídky:

-

Krycí list nabídky
Obligatorně je třeba použít vzor, který je přílohou č. 4 Výzvy k podání nabídek.

-

Obsah nabídky
Nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísel stránek u jednotlivých oddílů (kapitol). V
obsahu bude popsána nejen posloupnost dokumentů, ale i jejich umístění pomocí čísel stran.

-

Doklady o účastníkovi zadávacího řízení
Výpis z obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud
jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

-

Podepsaný návrh Smlouvy
Součástí zadávacích podmínek je návrh Smlouvy. Účastník zadávacího řízení pouze doplní
požadované chybějící údaje a Smlouvu podepsanou osobou oprávněnou zastupovat účastník
zadávacího řízení učiní součástí nabídky jako návrh Smlouvy. Smlouva musí po obsahové
stránce odpovídat obsahu nabídky účastníka zadávacího řízení. Pokud Smlouva nebude
odpovídat ostatním částem nabídky účastníka zadávacího řízení, bude tato skutečnost
důvodem pro vyloučení účastníka zadávacího řízení ze zadávacího řízení. Pokud zastupuje
účastníka zadávacího řízení jiná osoba odlišná od osoby oprávněné k zastupování, musí být
součástí návrhu Smlouvy plná moc opravňující tuto osobu k zastupování. Tato plná moc
musí být předložena v originále nebo v úředně ověřené kopii.

-

Doklady a dokumenty k prokázání splnění kvalifikace
Dle kvalifikační dokumentace.

-

Doklady o pojištění účastníka
Pojistnou smlouvu či pojistný certifikát, nebo závazný příslib pojišťovny o sjednání pojištění,
v prosté kopii, v rozsahu podle bodu 6.5.

-

Ostatní doklady a dokumenty požadované zadavatelem
Účastník zadávacího řízení předloží ve své nabídce formou čestného prohlášení („Čestné
prohlášení k seznamu poddodavatelů“) přehled všech poddodavatelů, kteří se budou podílet
na realizaci veřejné zakázky, a v prohlášení uvede údaje podle bodu 8.

-

Přílohou nabídky bude oceněný položkový rozpočet podepsaný osobou oprávněnou
jménem či za účastníka zadávacího řízení jednat (požadavky na zpracování jsou
specifikovány v bodu 7 zadávací dokumentace.
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12. POŽADAVEK NA PODÁNÍ NABÍDKY POUZE V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ
PROSTŘEDNICTVÍM ELEKTRONICKÉHO NÁSTROJE
Zadavatel uvádí, že požaduje podání nabídek pouze v elektronické podobě.
Nabídka v elektronické podobě nesmí přesáhnout velikost 100 MB, z čehož maximálně 50 MB
dokumenty k prokázání kvalifikace a maximálně 50 MB ostatní dokumenty nabídky. Nabídka
musí být zpracována prostřednictvím formátů souborů sady Microsoft Office (Word, Excel)
nebo PDF s povoleným kopírováním.
Zadavatel uvádí podrobné informace k podání nabídek v elektronické podobě:
a) Pro podání nabídky v elektronické podobě bude použit certifikovaný elektronický nástroj
eGORDION v. 3.3 - Tender arena, (dále jen „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 zadávacího řízení musí pro podání nabídky disponovat osobním počítačem,
s minimálně 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
zadávacího 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 zadávacího řízení musí být pro možnost podání nabídky registrován jako
dodavatel v elektronickém nástroji Tender arena (odkaz „registrace dodavatele“ na
webové stránce www.tenderarena.cz) a uživatel dodavatele musí pro podání nabídky
disponovat rolí „účastník zakázky“. Vyřízení registrace trvá max. 48 hodin po doložení
všech požadovaných dokladů a není zpoplatněna.
d) Pakliže je v této zadávací dokumentaci uveden požadavek na podepsání konkrétních
dokumentů při současném nepřipuštění nahrazení tohoto dokumentu jeho prostou kopií
či scanem, musejí být jednotlivé dokumenty tvořící obsah nabídky, u nichž je podepsání
osobou oprávněnou zastupovat účastníka zadávacího řízení vyžadováno, opatřeny
elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném osobním certifikátu ve smyslu
zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů.
e) Zadavatel nenese odpovědnost za technické podmínky na straně účastníka zadávacího
řízení. Zadavatel doporučuje účastníkům zadávacího řízení zohlednit zejména rychlost
jejich připojení k internetu při podávání nabídky tak, aby tato byla podána ve lhůtě pro
podání nabídek (podáním nabídky se rozumí finální odeslání nabídky do nástroje po
nahrání veškerých příloh!).

13. KOMUNIKACE MEZI ZADAVATELEM A DODAVATELI
Zadavatel upozorňuje, že je vázán ustanovením § 211 odst. 3 zákona stanovujícím povinnost
písemné elektronické komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem, která se vztahuje na veškeré
předkládané doklady, včetně dokladů předkládaných vybraným dodavatelem před podpisem
smlouvy na základě výzvy. V případech, kdy zákon nebo zadavatel v zadávacích podmínkách
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požaduje po vybraném dodavateli předložení originálních dokladů, které 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.
Při zadávání veřejné zakázky jsou zadavatel i dodavatelé povinni používat výlučně elektronický
nástroj dle § 213 zákona nebo datovou schránku ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb.,
o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.
Veškeré písemnosti v rámci zadávacího řízení budou zadavatelem odesílány prostřednictvím účtů
zadavatele a účastníka zadávacího řízení v elektronickém nástroji Tender arena, příp.
prostřednictvím jejich datových schránek.
Účastník zadávacího řízení musí být pro možnost komunikace se zadavatelem registrován jako
dodavatel v elektronickém nástroji Tender arena (odkaz „registrace dodavatele“ na webové
stránce www.tenderarena.cz) a uživatel dodavatele musí pro podání nabídky disponovat rolí
„účastník zakázky“. Vyřízení registrace trvá max. 48 hodin po doložení všech požadovaných
dokladů a není zpoplatněna.
Podle § 53 odst. 5 zákona si zadavatel vyhrazuje oznámení o vyloučení účastníka zadávacího
řízení nebo oznámení o výběru dodavatele uveřejněním na profilu zadavatele. V takovém případě
se oznámení považují za doručená všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich
uveřejnění.
14. VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace je možno doručit prostřednictvím elektronického
nástroje nejpozději 7 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel uveřejní nebo oznámí dodavatelům na profilu
zadavatele nejméně 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel může
provést vysvětlení zadávací dokumentace i bez předchozí žádosti dodavatele.
Vysvětlení zadávací dokumentace včetně přesného znění požadavku bude uveřejněno stejným
způsobem, jakým zadavatel uveřejnil textovou část zadávací dokumentace na profilu zadavatele –
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMsp, ID zakázky VZ 0045350.
Zadávací podmínky obsažené v zadávací dokumentaci může zadavatel změnit nebo doplnit před
uplynutím lhůty pro podání nabídek. Změna nebo doplnění zadávací dokumentace podmínek
bude uveřejněna nebo oznámena dodavatelům stejným způsobem jako zadávací podmínka, která
byla změněna nebo doplněna.
Pokud to povaha doplnění nebo změny zadávací dokumentace vyžaduje, zadavatel současně
přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek. V případě takové změny nebo doplnění zadávací
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dokumentace, která může rozšířit okruh možných účastníků zadávacího řízení, prodlouží
zadavatel lhůtu tak, aby od odeslání změny nebo doplnění zadávací dokumentace činila nejméně
celou svou původní délku.

15. PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ
Prohlídka místa plnění veřejné zakázky se uskuteční v termínu 11. května 2018 v 9:00 hod. Sraz
účastníků prohlídky je ve vstupní hale budovy „A“ Okresního soudu v Prostějově, Havlíčkova
2936/16, 797 09 Prostějov.

16. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK
Lhůta pro podání nabídek:

Datum: 1. června 2018

Hodina: 13:00 hod.

Nabídky mohou být podány výhradně elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje
zadavatele ve výše uvedené lhůtě.
Adresa profilu zadavatele v elektronickém nástroji, prostřednictvím kterého budou
dodavatelé podávat své nabídky:
http://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMsp, ID zakázky 0045350.
Informace nutné pro podání nabídky v elektronické podobě jsou uvedeny v bodě 12 a 13 této
zadávací dokumentace.
Nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek budou považovány za nepodané a
v průběhu zadávacího řízení se k nim nebude přihlížet.

17. OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK
Otevírání nabídek je z důvodu umožnění příjmu nabídek pouze v elektronické podobě neveřejné.
Otevírání nabídek proběhne v souladu s § 109 zákona.

18. DÉLKA ZADÁVACÍ LHŮTY
Zadavatel stanovuje délku zadávací lhůty 90 dní od okamžiku skončení lhůty pro podání nabídek.

19. DALŠÍ INFORMACE ZADAVATELE
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Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce účastníka zadávacího řízení u
třetích osob a účastník zadávacího řízení je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou
potřebnou součinnost.
Zadavatel je oprávněn jakékoliv informace či doklady poskytnuté účastníky zadávacího řízení
použít, je-li to nezbytné pro postup podle zákona, či pokud to vyplývá z účelu zákona.
Účastník zadávacího řízení nemá právo na úhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení,
bez ohledu na průběh a výsledek zadávacího řízení.
Nabídky, ani jednotlivé součásti hodnocených nabídek účastníků nebudou vráceny.
Návrh smlouvy o dílo podléhá po vyhodnocení veřejné zakázky schválení Ministerstvem
spravedlnosti.
Zadavatel si vyhrazuje právo nerealizovat zakázku předmětného plnění v případě nepřidělení
finančních prostředků. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení bez udání důvodu.

20. DALŠÍ ČÁSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - PŘÍLOHY
Příloha č. 1 – Smlouva o dílo (návrh)
Příloha č. 3 – Kvalifikační dokumentace
Příloha č. 4 – Krycí list nabídky
Příloha č. 5 – Čestné prohlášení k seznamu poddodavatelů
Příloha č. 6 – Projektová dokumentace, včetně výkazu výměr pro stanovení nabídkové ceny

Prostějov 23. dubna 2018

JUDr.
Petr Vrtěl

Digitálně podepsal JUDr. Petr
Vrtěl
DN: c=CZ,
2.5.4.97=NTRCZ-00025135,
o=Okresní soud v Prostějově [IČ
00025135], ou=64, cn=JUDr. Petr
Vrtěl, sn=Vrtěl, givenName=Petr,
serialNumber=P412486
Datum: 2018.04.23 12:18:59
+02'00'

…………………………
JUDr. Petr Vrtěl
předseda soudu
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