Ing. Miroslav Zábranský

NÁMĚSTEK PRO ŘÍZENÍ SEKCE EKONOMICKÉ
MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI ČR

V Praze dne
V Praze dne 25. dubna 2018
Čj. MSP-23/2018-OPR-Z/5

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ
DLE ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK, VE ZNĚNÍ
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN „ZÁKON“)
1

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Název veřejné zakázky:
2

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Obchodní firma nebo název /
obchodní firma nebo jméno a
příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo
trvalého pobytu (příp. doručovací
adresa):
IČO:

Česká republika – Ministerstvo spravedlnosti
Vyšehradská 427/16, Nové Město, 12800 Praha 2
ID dat. schránky: kq4aawz
00025429

Osoba zastupující Zadavatele:
Kontaktní osoba v záležitostech
zadávacího řízení:
Profil Zadavatele:

3

Nákup licencí AEM Forms

Ing. Miroslav Zábranský, náměstek pro řízení sekce
ekonomické
Mgr. Bc. Zdeňka Fousová
e-mail: zfousova@msp.justice.cz
telefon: 221 997 978
http://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMsp

KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Kód předmětu veřejné zakázky dle číselníku Common Procurement Vocabulary (CPV) je:
48000000-8 – Balíky programů a informační systémy
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4

PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 11 000 000,- Kč bez DPH
5

VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení dle § 56
zákona.
Předmětem veřejné zakázky je dodání 50 licencí AEM Forms verze 6.2 s technickou
podporou na dobu 3 let v souladu se zadávacími podmínkami, které jsou podrobně
specifikovány v návrhu kupní smlouvy, která tvoří přílohu č. 1 této zadávací dokumentace
(dále jen „ZD“).
6

OBCHODNÍ PODMÍNKY, VČETNĚ PLATEBNÍCH PODMÍNEK

Zadavatel vymezil v návrhu kupní smlouvy, která je součástí zadávacích podmínek jako
příloha č. 1 zadávací dokumentace:
-

platební podmínky;

-

dodací podmínky;

-

sankční podmínky;

-

záruční podmínky;

-

další obchodní podmínky Zadavatele.

Návrh kupní smlouvy je závazným vzorem, který nesmí být jakkoliv měněn, upravován ani
doplňován. Dodavatel v návrhu kupní smlouvy pouze vyplní vyznačená místa.
6.1
OBJEKTIVNÍ PODMÍNKY, ZA NICHŽ JE MOŽNO PŘEKROČIT VÝŠI
NABÍDKOVÉ CENY
Zadavatel nepřipouští překročení ceny vyjma změny sazeb DPH v rámci změny právních
předpisů.
6.2

DALŠÍ PODMÍNKY PRO UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

6.2.1 Originály nebo ověřené kopie dokladů, o kvalifikaci vybraného dodavatele:
Vybraný Dodavatel – účastník zadávacího řízení, který byl vybrán k uzavření kupní smlouvy,
je povinen na základě písemné výzvy zadavatele v souladu s § 122 odst. 3 písm. a) zákona
předložit originály nebo ověřené kopie dokladů o své kvalifikaci.
6.2.2 Skuteční majitelé dodavatele - právnické osoby
Je-li vybraný dodavatel právnickou osobou, je povinen na základě výzvy zadavatele v souladu
s § 122 odst. 5) zákona předložit výpis z evidence obdobné evidenci údajů o skutečných
majitelích nebo:
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a) identifikační údaje všech osob, které jsou skutečným majitelem vybraného dodavatele
podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
a financování terorismu,
b) doklady, z nichž vyplývá vztah takových osob k dodavateli; těmito doklady jsou
zejména
1. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
2. seznam akcionářů,
3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy,
ledaže údaje o skutečném majiteli podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci
výnosů z trestné činnosti a financování terorismu jsou zjistitelné z evidence údajů
o skutečných majitelích podle zákona upravujícího veřejné rejstříky právnických
a fyzických osob.
6.2.3 Předepsaná elektronická podoba dokladů předkládaných dodavatelem
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 dle § 122 odst. 3 a odst. 5 zákona.
V případech, kdy zákon (např. § 122 odst. 3 písm. a) zákona) nebo zadavatel
v zadávacích podmínkách 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.

7

POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDEK

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.
8

POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Dodavatel uvede celkovou nabídkovou cenu za předmět plnění v čl. 3.1 návrhu kupní
smlouvy.
Další požadavky na zpracování nabídkové ceny:
•
•
•

Nabídková cena bude uvedena v CZK.
Nabídková cena bude uvedena v členění: nabídková cena bez daně z přidané hodnoty
(DPH), samostatně DPH (sazbu DPH ve vztahu k předmětu plnění veřejné zakázky
uvede dodavatel) a nabídková cena včetně DPH.
Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady dodavatele spojené s plněním
předmětu veřejné zakázky.
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POŽADAVKY NA KVALIFIKACI
9.1.1 Kvalifikační předpoklady

Kvalifikovaným dle § 73 odst. 1 až 3 zákona pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který:
a) prokáže základní způsobilost podle § 74 zákona,
b) prokáže profesní způsobilost podle § 77 zákona,
c) prokáže technickou kvalifikaci podle § 79 zákona.
9.1.2 Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob
Dodavatel může prokázat určitou část ekonomické kvalifikace, technické kvalifikace nebo
profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 zákona požadované zadavatelem
prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:
a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 zákona jinou
osobou,
b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 zákona jinou osobou a
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) odstavce předchozího 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) zákona vztahující se
k takové osobě, musí dokument podle písm. d) odstavce předchozího obsahovat závazek, že
jiná osoba bude vykonávat stavební práce či služby, ke kterým se prokazované kritérium
kvalifikace vztahuje.
9.1.3 Společné prokazování kvalifikace
V případě společné účasti dodavatelů v zadávacím řízení prokazuje základní způsobilost
podle § 74 zákona a profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 zákona každý dodavatel
samostatně.
V případě společné účasti dodavatelů v zadávacím řízení prokazují technickou kvalifikaci
podle § 79 zákona společně nebo prokazují kvalifikaci prostřednictvím jiných osob.
9.1.4 Prokazování kvalifikace získané v zahraničí
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.
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Doklady prokazující splnění kvalifikace získané v zahraničí předkládá dodavatel v původním
jazyce s připojením jejich překladu do českého jazyka. Pokud bude mít zadavatel pochybnosti
o správnosti překladu, může si vyžádat předložení úředně ověřeného překladu do českého
jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků. Povinnost připojit
k dokladům překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce
a v případě dokladů o vzdělání na doklady v latinském jazyce.
9.1.5 Seznam kvalifikovaných dodavatelů
Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, tento výpis
nahrazuje doklad prokazující a) profesní způsobilost podle § 77 zákona v tom rozsahu,
v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií
profesní způsobilosti, a b) základní způsobilost podle § 74 zákona.
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 podle § 231 odst. 4 zákona.
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.
9.1.6 Systém certifikovaných dodavatelů
Platným certifikátem vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů dle
§ 233 a násl. zákona lze prokázat kvalifikaci v zadávacím řízení. Má se za to, že dodavatel je
kvalifikovaný v rozsahu uvedeném na certifikátu.
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) zákona.
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.
9.1.7 Doklady o kvalifikaci
Za účelem prokázání kvalifikace zadavatel přednostně vyžaduje doklady evidované
v systému, který identifikuje doklady k prokázání splnění kvalifikace (systém e-Certis).
Dodavatel může v nabídce nahradit předložení dokladů, včetně dokladů prokazujících
technickou kvalifikaci, čestným prohlášením.
Dodavatel může vždy nahradit požadované doklady jednotným evropským osvědčením pro
veřejné zakázky ve smyslu § 87 zákona.
Před uzavřením smlouvy si zadavatel od vybraného dodavatele vyžádá předložení originálů
nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy.
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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.
Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 zákona a profesní způsobilost podle § 77
odst. 1 zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době
3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.
Dodavatel však může splnit povinnost předložení dokladů také uvedením odkazu
na odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy v souladu s § 45
odst. 4 zákona. Uvedením takového odkazu v nabídce dodavatele je splněna povinnost
předložení originálů.
V případě, kdy zákon nebo zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení
čestného prohlášení dodavatele o splnění kvalifikace, musí takové prohlášení obsahovat ze
zákona a zadavatelem požadované údaje o splnění kvalifikačních předpokladů a musí být
současně podepsáno osobou oprávněnou zastupovat dodavatele. Pokud dodavatele zastupuje
osoba odlišná od osoby oprávněné zastupovat dodavatele, musí být v nabídce předložena plná
moc k takovému zastupování v originále nebo v úředně ověřené kopii.
9.1.8 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 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; 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.
9.2

ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST

Způsobilým podle § 74 odst. 1 zákona není dodavatel, který:
a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení
pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu nebo obdobný
trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se
nepřihlíží,
Prokázání splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice
prokáže dodavatel dle § 75 odst. 1 písm. a) zákona předložením výpisu z evidence
Rejstříku trestů.
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b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný
daňový nedoplatek,
Prokázání splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice
prokáže dodavatel dle § 75 odst. 1 písm. b) a c) zákona předložením potvrzení
příslušného finančního úřadu a písemného čestného prohlášení ve vztahu ke
spotřební dani.
c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo
na penále na veřejné zdravotní pojištění,
Prokázání splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice
prokáže dodavatel dle § 75 odst. 1 písm. d) zákona předložením písemného
čestného prohlášení.
d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo
na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
Prokázání splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice
prokáže dodavatel dle § 75 odst. 1 písm. e) zákona předložením potvrzení
příslušné okresní správy sociálního zabezpečení.
e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla
nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle
právního řádu země sídla dodavatele.
Prokázání splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice
prokáže dodavatel dle § 75 odst. 1 písm. f) zákona předložením výpisu
z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení
v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán.

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle §74 odst. 1 písm. a) zákona
splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem
statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a)
zákona splňovat
a) tato právnická osoba,
b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.
Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu
a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) zákona
splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
b) české právnické osoby, musí podmínku podle odstavce § 74 odst. 1 písm. a) zákona
splňovat osoby uvedené v § 74 odst. 2 zákona a vedoucí pobočky závodu.
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9.3

PROFESNÍ ZPŮSOBILOST

Dodavatel prokazuje dle § 77 odst. 1 zákona splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České
republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud
jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.
Doklady k prokázání splnění profesní způsobilosti dodavatel nemusí předložit, pokud právní
předpisy v zemi jeho sídla obdobnou profesní způsobilost nevyžadují.
9.4

TECHNICKÁ KVALIFIKACE

Pokud zadavatel nestanoví u jednotlivého konkrétního požadavku na prokázání splnění
kritéria technické kvalifikace jinak, považují se doby podle § 79 odst. 2 písm. b) zákona za
splněné, pokud byla dodávka uvedená v příslušném seznamu v průběhu této doby dokončena;
to neplatí u zakázek pravidelné povahy, u nichž se pro účely prokázání technické kvalifikace
považuje za rozhodný rozsah zakázky realizovaný v průběhu doby podle § 79 odst. 2 písm. b)
zákona.
Nestanoví-li zadavatel u jednotlivého konkrétního požadavku na prokázání splnění kritéria
technické kvalifikace jinak, může dodavatel k prokázání splnění kritéria kvalifikace podle
§ 79 odst. 2 písm. b) zákona použít dodávky, které poskytl
a) společně s jinými dodavateli, a to v rozsahu, v jakém se na plnění zakázky podílel,
nebo
b) jako poddodavatel, a to v rozsahu, v jakém se na plnění dodávky podílel.
9.4.1 Dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona:
Rozsah a způsob prokázání splnění požadovaných informací a dokladů dle § 79 odst. 2
písm. b) zákona:
Dodavatel předloží seznam významných dodávek poskytnutých za poslední 3 roky před
zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace
objednatele.
Vymezení minimální úrovně tohoto kritéria technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm.
b) zákona odpovídající druhu, rozsahu a složitosti předmětu plnění veřejné zakázky:
Dodavatel splňuje toto kritérium technické kvalifikace, pokud v posledních 3 letech realizoval
alespoň 3 dodávky obdobného charakteru a rozsahu.
Dodávkou obdobného charakteru a rozsahu se rozumí dodávka, jejímž předmětem byla
dodávka licencí, nebo podpory licencí, přičemž finanční rozsah každé dodávky byl minimálně
2 mil. Kč bez DPH.
9.4.2 Dle § 79 odst. 2 písm. c) zákona:
Rozsah a způsob prokázání splnění požadovaných informací a dokladů dle § 79 odst. 2
písm. c) zákona:
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Dodavatel předloží seznam techniků či technických útvarů, jež se budou podílet na plnění
veřejné zakázky, a to zejména techniků či technických útvarů zajišťujících kontrolu jakosti,
bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli.
Vymezení minimální úrovně tohoto kritéria technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm.
c) zákona odpovídající druhu, rozsahu a složitosti předmětu plnění veřejné zakázky:
Dodavatel splňuje tento kvalifikační předpoklad, pokud má k dispozici pro plnění veřejné
zakázky min. 2 techniky.
10

ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK

V rámci hodnocení nabídek dle § 119 zákona budou použity informace a údaje (které jsou
předmětem hodnocení), uvedené v návrhu kupní smlouvy účastníka zadávacího řízení.
Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost
nabídek se bude hodnotit podle nejnižší celkové nabídkové ceny bez DPH. Komise na základě
výše nabídkové ceny stanoví pořadí jednotlivých nabídek tak, že jako ekonomicky
nejvýhodnější bude vyhodnocena nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou cenou bez DPH.
V případě, že dva či více účastníků zadávacího řízení nabídnou stejnou nejnižší nabídkovou
cenu, vybere Zadavatel Dodavatele náhodným výběrem provedeným losem. Účastníci
zadávacího řízení, kterých se výběr losem týká, mají právo účastnit se losování a zkontrolovat
před zahájením losování zařízení a prostředky sloužící k losování.
11

POŽADAVEK NA POSKYTNUTÍ JISTOTY

Zadavatel jistotu nepožaduje.
12

PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž
prostřednictvím jiný Dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.
Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který podal více nabídek samostatně nebo
společně s jinými Dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž
prostřednictvím jiný účastník zadávacího řízení v tomtéž zadávacím řízení prokazuje
kvalifikaci.
Zadavatel stanoví následující podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
12.1 Nabídka včetně veškerých dokumentů bude zpracována v českém jazyce.
12.2 Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly Zadavatele uvést v omyl.
12.3 Součástí nabídky musí být předložená kupní smlouva, kde Dodavatel doplní pouze žlutě
vyznačené části. Účastník zadávacího řízení použije pořadí dokumentů specifikované
v následujících bodech těchto pokynů pro zpracování nabídky:
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12.3.1 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.
12.3.2 Návrh kupní smlouvy. Součástí zadávacích podmínek je závazný návrh kupní
smlouvy. Účastník zadávacího řízení pouze doplní požadované chybějící údaje a kupní
smlouvu učiní součástí nabídky jako návrh kupní smlouvy. Kupní smlouva musí po
obsahové stránce odpovídat obsahu nabídky účastníka zadávacího řízení. Pokud Kupní
smlouva nebude odpovídat ostatním částem nabídky účastníka zadávacího řízení, bude tato
skutečnost důvodem pro vyloučení účastníka zadávacího řízení ze zadávacího řízení.
12.3.3 Doklady a dokumenty k prokázání splnění kvalifikace.
12.3.4 Ostatní doklady a dokumenty požadované Zadavatelem.
12.3.5 Seznam poddodavatelů. Zadavatel požaduje, aby Dodavatel v nabídce:
• určil části veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím
poddodavatelů,
•
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předložil seznam poddodavatelů, pokud jsou účastníkovi zadávacího
řízení známi, a uvedl, kterou část veřejné zakázky bude každý
z poddodavatelů plnit.

POŽADAVKY NA PODÁNÍ NABÍDKY V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ
PROSTŘEDNICTVÍM ELEKTRONICKÉHO NÁSTROJE

Zadavatel uvádí, že požaduje podání nabídek pouze v elektronické podobě.
Zadavatel uvádí podrobné informace k podání nabídek v elektronické podobě:
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.
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VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace je možno doručit písemně v elektronické podobě,
a to např. prostřednictvím datových schránek, elektronického nástroje nebo e-mailem
adresovaným kontaktní osobě, nejpozději 8 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání
nabídek.
Vysvětlení zadávací dokumentace k zadávacím podmínkám včetně přesného znění požadavku
bude uveřejněno nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení požadavku Dodavatele dle
§ 98 odst. 4 zákona.
Vysvětlení zadávací dokumentace Zadavatel uveřejní na profilu Zadavatele nejméně 5
pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel může provést vysvětlení
zadávací dokumentace i bez předchozí žádosti Dodavatele.
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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.
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 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 nebude vzhledem k povaze předmětu plnění veřejné
zakázky uskutečněna.
16

LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Nabídky mohou být podány výhradně elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje
zadavatele ve lhůtě uvedené ve Věstníku veřejných zakázek.
Adresa profilu zadavatele v elektronickém nástroji, prostřednictvím kterého budou
dodavatelé podávat své nabídky:
http://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMsp
Informace nutné pro podání nabídky v elektronické podobě jsou uvedeny v bodě 13 této
zadávací dokumentace.
Veřejný klíč k zašifrování nabídky je součástí této zadávací dokumentace a bude automaticky
použit při podávání nabídky ze strany účastníka zadávacího řízení.
Nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek budou považovány za nepodané
a v průběhu zadávacího řízení se k nim nebude přihlížet.
Otevírání nabídek je z důvodu umožnění příjmu nabídek pouze v elektronické podobě
neveřejné. Otevírání nabídek proběhne v souladu s § 109 zákona.
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DALŠÍ POŽADAVKY ZADAVATELE
•

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce účastníka u třetích
osob a účastník je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou
součinnost.

•

Zadavatel je oprávněn jakékoliv informace či doklady poskytnuté účastníky použít, jeli to nezbytné pro postup podle zákona, či pokud to vyplývá z účelu zákona.
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• Účastník zadávacího řízení nemá právo na úhradu nákladů spojených s účastí
v zadávacím řízení, bez ohledu na průběh a výsledek zadávacího řízení.
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DALŠÍ ČÁSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - PŘÍLOHY
•

Příloha č. 1 – Návrh kupní smlouvy

Ing. Miroslav Zábranský

Ing. Miroslav Zábranský
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