ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
(dále jen „ZD“)
pro zpracování nabídky k veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném
řízení dle ustanovení § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Nákup drogistického zboží pro Magistrát
města Plzně a vybrané příspěvkové
organizace
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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE A ZAKÁZKY
Zadavatel:

Sdružení zadavatelů

Zástupce sdružení zadavatelů:

statutární město Plzeň

Sídlo:

nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň

IČO:

00075370

Osoba oprávněná za zástupce
sdružení jednat:

JUDr. Petr Triner, MBA
ředitel Úřadu správních agend
Magistrátu města Plzně

Kontaktní osoba ve věci veřejné
zakázky:

Mgr. Zdeňka Němcová, MSc., MBA

Tel.:

+420 378 032 430

e-mail:

zakazkyvnitr@plzen.eu

Profil zadavatele:

https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilPlzen

Identifikátor datové schránky:

6iybfxn

Interní číslo veřejné zakázky:

VNITŘ/3/2021

Limit veřejné zakázky:

nadlimitní

Druh zadávacího řízení:

Otevřené řízení

Předmět veřejné zakázky:

dodávky

Členové sdružení zadavatele:
Statutární město Plzeň - Magistrát města Plzně
- Městská Policie Plzeň
Divadlo Josefa Kajetána Tyla
Útvar koncepce a rozvoje města Plzně
Správa veřejného statku města Plzně
Správa informačních technologií Plzeň
Plzeň - TURISMUS
Knihovna města Plzně
Zoologická a botanická zahrada města Plzně
Divadlo Alfa
Správa hřbitovů a krematoria města Plzně
Městský ústav sociálních služeb města
Útvar koordinace evropských projektů města Plzně
Dětské centrum Plzeň
Blíže jsou členové sdružení zadavatelů identifikováni v příloze č. 4 této ZD.
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2. KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Název
Toaletní papír, kapesníky, ruční utěrky a ubrousky
Dezinfekční prostředky
Čistící prostředky
Prací prostředky
Odpadní pytle a sáčky z polymerů ethylenu

CPV
33760000-5
24455000-8
39830000-9
39831000-6
19640000-4

3. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na dodávky.
Předmětem plnění veřejné zakázky je průběžné dodávání drogistického zboží dle potřeb a v rozsahu
specifikovaném jednotlivými členy sdružení zadavatelů, včetně dopravy a uložení na určené místo do
místa sídla člena sdružení zadavatelů a následné likvidace z toho vzniklého odpadu.
Místo plnění dodávek bude sídlo nebo pobočky zástupce sdružení zadavatelů a jednotlivých členů
sdružení zadavatelů, a to na území města Plzně. Blíže jsou identifikováni v příloze č. 4 této ZD.

Předpokládané počty jednotlivých kategorií drogistického zboží, které členové sdružení zadavatelů
předpokládají po dobu platnosti kontraktu od vybraného dodavatele odebrat, včetně jejich technických
charakteristik a užitných vlastností, jsou uvedeny v příloze č. 3 této ZD - Cenový model.
Minimální technické požadavky pro jednotlivé položky jsou specifikovány v příloze č. 3 - Cenový
model, dodavatel může nabídnout stejné nebo lepší hodnoty (např. počty ks v balení,…..). Dále
dodavatel akceptuje rozměrovou toleranci +/-3 % u položek v cenovém modelu, u kterých je uveden
rozměr.
Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen vzorem Smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 této ZD.
Zadavatel zvážil v souladu s § 6 odst. 4 zákona možnosti sociálně odpovědného zadávání,
environmentálně odpovědného zadávání a inovací v této veřejné zakázce. Aspekty environmentálně
odpovědného zadávání jsou zohledněny v technických parametrech – cenovém modelu příloha č. 3.

4. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:

14 000 000,-Kč bez DPH

5. POŽADAVKY NA VARIANTY
Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
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6. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
Účastník stanoví nabídkovou cenu:
• Zadavatel požaduje vždy zpracování celkové nabídkové ceny za celé plnění předmětu veřejné
zakázky.
• Nabídková cena bude uvedena v CZK.
• Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady účastníka zadávacího řízení spojené s plněním
předmětu veřejné zakázky. Jednotkové ceny budou stanoveny jako nejvýše přípustné a budou
zahrnovat veškeré náklady spojené s dodáním předmětu veřejné zakázky do míst plnění a dalšími
závazky vyplývajícími ze smlouvy. Nabídková cena jednotlivých položek zboží bude zahrnovat
veškeré činnosti vyplývající pro účastníka ze zadávacích podmínek, o kterých účastník podle svých
odborných znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu splnění předmětu veřejné zakázky
nezbytné. Nabídková cena musí obsahovat i předpokládaný vývoj cen v daném oboru včetně
přepokládaného vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám po celou dobu plnění smlouvy.

• Účastník stanoví nabídkovou cenu celou částkou na základě ocenění jednotlivých položek

•

•

uvedených v cenovém modelu, viz. příloha č. 3 této ZD. Účastník je povinen ocenit veškeré
položky. Neocenění jakékoliv položky, stejně tak zařazení či „rozpuštění“ určité položky, bude mít
za následek vyřazení nabídky a vyloučení účastníka ze zadávacího řízení. Oceněný cenový model
bude součástí nabídky jako příloha návrhu smlouvy. U žádné položky nesmí být uvedena nulová
hodnota. V cenovém modelu účastník uvede všechny ceny zaokrouhlené na dvě desetinná
místa!!
Jednotková cena v Kč bez DPH vyplněná účastníkem se v příloze č. 3 ZD „Cenový model“
vynásobí příslušným předpokládaným počtem jednotek za 2 roky. Takto vzniklé hodnoty za
všechny položky se sečtou a vznikne tak „Celková nabídková cena (součet položek č. 1 – 87
v Kč bez DPH).
Předpokládané stanovené počty jednotek odpovídají předpokládanému množství za 2 roky a jsou
uvedeny pouze za účelem hodnocení nabídek. Zadavatel si vyhrazuje právo předpokládané
množství jednotek u jednotlivých položek v příloze č. 3 „Cenový model“ čerpat dle svých potřeb
formou stanovenou ve smlouvě, tj. např. neodebrat stanovené předpokládané množství. Skutečný
objem odebraného zboží se bude odvíjet od skutečné potřeby zadavatele.

7. VYHRAZENÉ ZMĚNY ZÁVAZKU
Zadavatel si ve smyslu ustanovení § 100 odst. 1 zákona vyhrazuje navýšení nabídkové ceny v
průběhu trvání smlouvy v případě zvýšení zákonem stanovené sazby daně z přidané hodnoty podle
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. V takovém případě bude zvýšena cena o příslušné
navýšení sazby DPH ode dne účinnosti nové zákonné úpravy DPH.
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8. DOBA PLNĚNÍ
Zahájení plnění: 17. říjen 2021
Ukončení plnění: 31. říjen 2023
Termín zahájení plnění je podmíněn řádným ukončením zadávacího řízení. Z tohoto důvodu si
zadavatel vyhrazuje právo na jednostrannou změnu předpokládaného termínu zahájení plnění
v návaznosti na řádné ukončení zadávacího řízení.

9. TECHNICKÉ PODMÍNKY DLE § 89 ZÁKONA, JE-LI TO ODŮVODNĚNO PŘEDMĚTEM
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Součástí zadávacích podmínek je minimální technická specifikace dodávek, které jsou předmětem
plnění veřejné zakázky, a to v příloze č. 3 – Cenový model.
Pokud jsou v zadávací dokumentaci uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy, specifická označení
zboží, mající vztah k jednomu dodavateli, jedná se o vymezení předpokládaného standardu a
zadavatel výslovně prohlašuje, že umožní pro plnění veřejné zakázky použití i jiného, kvalitativně a
technicky srovnatelného zboží.

10. OBCHODNÍ PODMÍNKY, VČETNĚ PLATEBNÍCH PODMÍNEK, NÁVRH SMLOUVY
Platební a obchodní podmínky jsou stanoveny v závazném návrhu smlouvy, který je přílohou č. 1 této
ZD.
Návrh smlouvy je pro účastníka závazný. Účastník je oprávněn doplnit do návrhu smlouvy pouze
údaje, které jsou označeny jako nedoplněné.
Požadavek zadavatele na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě ve
výši 5 000 000 Kč je uveden ve vzoru Smlouvy.
Návrh smlouvy předloží účastník jako součást své nabídky v prosté kopii.
V případě společné nabídky budou v návrhu smlouvy o dílo uvedeni všichni účastníci.

11. OBJEKTIVNÍ PODMÍNKY, ZA NICHŽ JE MOŽNO PŘEKROČIT VÝŠI NABÍDKOVÉ CENY
Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny vyjma změny sazeb DPH.

12. POŽADAVKY NA KVALIFIKACI
Splnění kvalifikace
a) Dodavatel je povinen nejpozději ke dni podání nabídek prokázat svoji kvalifikaci.
b) Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže splnění:
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•
•
•

základní způsobilosti ve smyslu ustanovení § 74 podle ustanovení § 75 zákona,
profesní způsobilosti dle ustanovení § 77 zákona,
technické kvalifikace dle ustanovení § 79 zákona.

V souladu s ustanovením § 86 odst. 2 zákona může dodavatel v nabídce nahradit předložení
dokladů čestným prohlášením (příloha č. 5 této ZD).
Dle ustanovení § 87 zákona lze prokázat splnění kvalifikace také jednotným evropským
osvědčením pro veřejné zakázky.
Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně
ověřených kopií dokladů o kvalifikaci.
Vybraný účastník (vítěz veřejné zakázky) je povinen v návaznosti na ustanovení § 122 odst. 3
zákona před podpisem smlouvy předložit originály či úředně ověřené kopie dokladů, pokud
již nebyly v zadávacím řízení předloženy.
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.

12.1. 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,
K 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.

b)

má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek,
K 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,
K 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,
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K 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.
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.

e)

K 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)
b)
c)

tato právnická osoba,
každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
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.

12.2

PROFESNÍ ZPŮSOBILOST

Splnění profesní způsobilosti prokáže dodavatel, který předloží:
Dle § 77 odst. 1 zákona výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný
právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

12.3

TECHNICKÁ KVALIFIKACE

Rozsah 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.
Dodavatel splňuje technickou kvalifikaci, pokud realizoval min. 2 zakázky spočívající v průběžných
dodávkách drogistického zboží, kdy hodnota jedné takové zakázky činní v součtu min.
2.000.000,- Kč bez DPH. Pro splnění technické kvalifikace není rozhodné, zda byly zakázky
poskytnuty vždy témuž odběrateli nebo odlišnému, tj. rozhodné je ověření kapacity a předmětu
dodávek.
Seznam významných dodávek předložených dodavatelem bude obsahovat zejména následující údaje:
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•
•
•
•
•

název objednatele, kterému byla dodávka poskytnuta,
doba plnění,
rozsah poskytované dodávky,
finanční objem (suma) za realizovanou dodávku,
kontaktní osoba objednatele pro účely ověření uvedených informací (jméno, telefon a e-mail pro
ověření informací).

K prokázání technické kvalifikace je dodavatel oprávněn použít přílohu č. 5 této ZD.
12.4

Prokázání 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.
Doklady prokazující splnění kvalifikace získané v zahraničí předkládá dodavatel v původním jazyce
s připojením jejich (prostého) překladu do českého jazyka. Bude-li mít zadavatel pochybnosti o
správnosti překladu, může si vyžádat předložení úředně ověřeného překladu dokladu 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.
12.5

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)
b)
c)
d)

doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 zákona jinou osobou,
doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 zákona jinou osobou a
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. a), b) nebo d) 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.
12.6

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 profesní způsobilost podle § 77
odst. 2 zákona, ekonomickou kvalifikaci podle § 78 zákona nebo technickou kvalifikaci podle § 79
zákona společně nebo prokazují kvalifikaci prostřednictvím jiných osob.
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12.7

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.

12.8

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.

12.9

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.
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12.10

Požadavek na uvedení poddodavatelů

V souladu s ustanovením § 105 odst. 1 zákona zadavatel požaduje, aby účastník ve své nabídce
specifikoval části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více poddodavatelům.
Účastník ve své nabídce předloží seznam poddodavatelů spolu s uvedením, jaká část této veřejné
zakázky bude realizována poddodavatelem – s uvedením druhu dodávek, služeb nebo stavebních
prací a s uvedením procentuálního (%) finančního podílu na veřejné zakázce (příloha č. 6 této ZD).
V případě, že dodavatel v průběhu plnění změní poddodavatele původně uvedeného v nabídce,
podléhá tato změna poddodavatele schválení zadavatele.
Pokud účastník nemá v úmyslu zadat žádnou část veřejné zakázky poddodavateli je rovněž povinen
předložit čestné prohlášení o této skutečnosti v rámci své nabídky (příloha č. 6. této ZD).

13. KRITÉRIA, ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK A ELEKTRONICKÁ AUKCE
13.1. Kritéria hodnocení
Základním kritériem hodnocení pro zadání této veřejné zakázky je v souladu s ustanovením § 114
odst. 1 zákona ekonomická výhodnost nabídky.
13.2. Způsob hodnocení
Ekonomická výhodnost nabídky bude hodnocena na základě nejnižší celkové nabídkové ceny v Kč
bez DPH, stanovenou na základě oceněného cenového modelu.
• Elektronická aukce
V souladu s § 120 a § 121 zákona bude do zadávacího řízení zařazena elektronická aukce (dále
také „e-aukce“). Před zahájením e-aukce bude provedeno posouzení, zda nabídky odpovídají
zadávacím podmínkám a hodnocení nabídek. Nutné informace týkající se průběhu e-aukce a jejího
nastavení budou uvedeny ve Výzvě k podání nových aukčních hodnot, která bude nejpozději 2
pracovní dny před uskutečněním e-aukce elektronicky odeslána všem účastníkům zadávacího řízení,
kteří nebyli vyloučeni ze zadávacího řízení. Výchozím stavem e-aukce budou výsledky hodnocení.
Zadavatel v souladu s § 120 zákona stanovil následující podmínky a pravidla pro průběh elektronické
aukce:
a) Po hodnocení ve smyslu § 121 odst. 1, písm. c) zákona zadavatel vyzve účastníky
zadávacího řízení, kteří nebyli vyloučeni ze zadávacího řízení, aby podali nové aukční
hodnoty do elektronické aukce, a to prostřednictvím Výzvy k podání nových aukčních hodnot.
Výzva k podání nových aukčních hodnot bude účastníkům zadávacího řízení zaslána
nejpozději 2 pracovní dny před uskutečněním vlastní elektronické aukce. Výzva k podání
nových aukčních hodnot bude účastníku zadávacího řízení zaslána elektronickou
zprávou prostřednictvím použitého elektronického nástroje.
b) Ve Výzvě k podání nových aukčních hodnot bude účastníkům zadávacího řízení sdělen termín
pro ověření funkcionality systému ze strany účastníka. V rámci uvedeného termínu se
zástupce zadavatele telefonicky spojí s kontaktní osobou účastníka zadávacího řízení, která
bude na základě údajů předložených v jeho nabídce oprávněna provádět licitaci a společně
provedou sérii kroků za účelem ověření správného nastavení hardware a software na
účastníkově pracovní stanici (počítači), pochopení obsluhy systému na straně účastníka a
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funkčnosti uživatelského účtu (vč. přihlášení). Pro tento účel účastník zadávacího řízení na
Krycím listu nabídky uvede telefonický kontakt, prostřednictvím kterého bude možno
ověření provést.
c) Ve Výzvě k podání nových aukčních hodnot bude účastníkům zadávacího řízení dále sděleno
datum otevření e-aukční síně (okamžik, od kdy bude účastníkům umožněno zobrazit výchozí
stav e-aukce) a termín konání vlastní (ostré) elektronická aukce. Minimální délka trvání
elektronické aukce bude 30 (slovy třicet) minut. Ostré kolo e-aukce bude vždy
prodlouženo tak, že zbývající čas ostrého kola bude prodloužen o 6 (slovy šest) minut,
a to v případě, že se v posledních 6 (slovy šesti) minutách ostrého kola změní v
důsledku licitace hodnota nejvýhodnější nabídky (nabídky na prvním místě). Počet
prodloužení elektronické aukce není nikterak omezen.
d) Během průběhu elektronické aukce budou každému účastníkovi zadávacího řízení,
účastnícímu se elektronické aukce, poskytovány následující informace:
-

informace o aktuálním pořadí účastníka,

-

informace o nejlepších aukčních hodnotách v rámci jednotlivých položek nabídky,

-

informace o celkové hodnotě aktuálně nejvýhodnější nabídky,

-

informace o aktuální celkové hodnotě nabídky účastníka zadávacího řízení,

-

předpokládaný čas konce elektronické aukce,

-

předpokládaný zbývající čas trvání elektronické aukce.

e) Výchozí stav elektronické aukce bude vycházet z nabídkových hodnot jednotlivých účastníků
zadávacího řízení a z výsledků hodnocení. Po celou dobu trvání elektronické aukce mohou
účastníci zadávacího řízení upravovat své nabídky (pouze na výhodnější nabídkové hodnoty).
Předmětem e-aukce budou jednotkové ceny všech hodnot položkového rozpočtu, který tvoří
přílohu č. 3 této zadávací dokumentace („Cenový model“), tedy kritérium nejnižší nabídkové
ceny.
f)

Zadavatel stanovuje, že účastník zadávacího řízení, účastnící se elektronické aukce,
nesmí v aukci nabídnout takové nabídkové hodnoty, jejichž hodnocení by mělo za
důsledek stejné hodnocení jako aktuálně nejvýhodnější nabídka. V případě, že by
účastník zadávacího řízení chtěl učinit podání aukčních hodnot vedoucí ke shodě v hodnocení
s aktuálně nejvýhodnější nabídkou (nabídkou na prvním místě), nebude mu takové podání
umožněno. V případě, kdy by došlo ke shodě v hodnocení nejvýhodnějších nabídek již ve
výchozím stavu e-aukce a tento stav by nebyl v důsledku provedení e-aukce změněn,
rozhodne centrální zadavatel o pořadí těchto nabídek losem po skončení e-aukce.

g) Zadavatel stanovil následující podmínky, za kterých budou účastníci zadávacího řízení
oprávněni v rámci elektronické aukce podávat nové aukční hodnoty:
-

Minimální krok snížení aukční hodnoty je pro každou aukční hodnotu stanoven
na 0,1 % ve vztahu k nabídkové hodnotě (jednotkové ceně) každého z účastníků.
V případě, kdy by snížení aukční hodnoty odpovídalo hodnotě menší nežli 0,01
(tj. např. 1 haléř v případě nabídkových cen), je minimální krok snížení aukční
hodnoty 0,01 (použitý elektronický nástroj pracuje se dvěma desetinnými
místy).

-

Maximální krok snížení aukční hodnoty je pro každou aukční hodnotu stanoven
na 40 % ve vztahu k nabídkové hodnotě (jednotkové ceně) každého z účastníků.

h) Ukončení e-aukce bude probíhat dle § 121 odst. 8 písm. b) zákona, tedy zadavatel ukončí
elektronickou aukci, jestliže neobdrží v posledních 6 (slovy šesti) minutách ostrého kola
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(včetně event. prodloužení) žádné nové aukční hodnoty, v jejichž důsledku by došlo
k prodloužení elektronické aukce.
i)

Pro provedení hodnocení formou elektronické aukce bude použit certifikovaný elektronický
nástroj eGORDION verze 3.3 – Tender arena (dále jen „Tender arena“), dostupný na
internetové adrese www.tenderarena.cz, přičemž elektronická aukce bude dostupná
přihlášenému účastníkovi zadávacího řízení přímo v detailu uveřejnění této veřejné zakázky.

j)

Účastník zadávacího řízení musí pro účast v elektronické aukci disponovat osobním
počítačem s nainstalovaným internetovým prohlížečem, připojeným k síti Internet (minimální
technické požadavky na osobní počítač, konektivitu k internetu a internetový prohlížeč jsou
blíže uvedeny v návodu na použití elektronického nástroje – odkaz „Nápověda“ v prostředí
elektronického nástroje).

k) Účastník zadávacího řízení musí být pro účast v elektronické aukci registrován jako dodavatel
v elektronickém nástroji Tender arena (odkaz „registrace dodavatele“ na webové stránce
www.tenderarena.cz, popř. www.fen.cz) a uživatel dodavatele musí pro podání nabídky
disponovat rolí „účastník zakázky“. Vyřízení registrace trvá max. 48 hodin (v pracovní dny) po
doložení všech požadovaných dokladů a není zpoplatněna.
l)

Zadavatel nenese odpovědnost za technické podmínky na straně účastníka zadávacího
řízení.

m) Bližší informace budou uvedeny ve Výzvě k podání nových aukčních hodnot a v návodu pro
elektronické aukce dostupného na portálu www.tenderarena.cz.

14.
POŽADAVKY
NA
PODÁNÍ
NABÍDKY
V
PROSTŘEDNICTVÍM ELEKTRONICKÉHO NÁSTROJE

ELEKTRONICKÉ

PODOBĚ

Zadavatel uvádí, že požaduje podání nabídek pouze v elektronické podobě.
Nabídka v elektronické podobě nesmí přesáhnout objem dat 200 MB, z čehož maximálně 100 MB
dokumenty k prokázání kvalifikace a maximálně 100 MB ostatní dokumenty nabídky, s výjimkou
případů, kdy je při podání nabídky v elektronickém nástroji uveden vyšší limit objemu dat nabídky
(tento vyšší limit je pak vždy pro všechny účastníky konkrétního zadávacího řízení shodný). Každý
jednotlivý soubor, který je součástí nabídky, nesmí přesáhnout velikost 100 MB.
Nabídka musí být zpracována prostřednictvím zadavatelem akceptovatelných formátů souborů,
tj. Microsoft Office (Word, Excel), Open Office, PDF, JPEG, GIF, nebo PNG; tyto soubory mohou být
součástí komprimovaného souboru ve formátu ZIP, RAR, či 7Z, přičemž takovýto komprimovaný
soubor nesmí být opatřen heslem.
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) Dodavatel musí pro podání nabídky disponovat osobním počítačem s nainstalovaným
internetovým prohlížečem, připojeným k síti Internet (minimální technické požadavky na
osobní počítač, konektivitu k internetu a internetový prohlížeč jsou blíže uvedeny v návodu na
použití elektronického nástroje – odkaz „Nápověda“ v prostředí elektronického nástroje).
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c) Dodavatel 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 (v pracovní dny) 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 certifikátu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách
vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, popř. se musí
jednat o autorizovaně konvertovaný dokument ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o
elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.
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!).
f)

Veřejný klíč k zašifrování nabídky je uveřejněn na profilu zadavatele a bude automaticky
použit při podávání nabídky ze strany dodavatele (není tedy nezbytné jej stahovat a znovu
vkládat do el. nástroje při podání nabídky).

Hodnoty nabídkových cen či vybraných dílčích hodnotících kritérií dle specifikace uvedené v této
zadávací dokumentaci, budou účastníkem zadávacího řízení (dodavatelem) předloženy rovněž
formou vepsání do nabídkového formuláře, který bude zobrazen při podání nabídky v elektronické
podobě. Tím není dotčena povinnost ostatní dokumenty obsahující nabídkovou cenu či hodnoty
dílčích hodnotících kritérií; v případě rozporu mezi hodnotami v nabídkovém formuláři dle věty
předchozí a dokumenty nabídky, se jako závazné berou hodnoty obsažené v dokumentech nabídky.
Pro vyloučení všech pochybností zadavatel uvádí, že při podávání prostřednictvím elektronického
nástroje není požadováno nabídku jako celek podepsat elektronicky.

15. KOMUNIKACE MEZI ZADAVATELEM A DODAVATELI
Při zadávání veřejné zakázky jsou zadavatel i dodavatelé povinni používat primárně
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 prostřednictvím
elektronického nástroje registrován jako dodavatel v elektronickém nástroji Tender arena (odkaz
„registrace dodavatele“ na webové stránce www.tenderarena.cz popř. www.fen.cz) a uživatel
dodavatele musí pro podání nabídky disponovat rolí „účastník zakázky“. Vyřízení registrace trvá max.
48 hodin (v pracovní dny) po doložení všech požadovaných dokladů a není zpoplatněna. Technické
požadavky (objem dat, formáty souborů, technické prostředky apod.) na elektronickou komunikaci
prostřednictvím elektronického nástroje jsou totožné s požadavky na podání nabídek v elektronické
podobě dle čl. 14 této zadávací dokumentace.
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Veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje Tender arena se považují za
řádně doručené okamžikem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta písemnosti v
elektronickém nástroji Tender arena. Na doručení písemnosti nemá vliv, zda byla písemnost jejím
adresátem přečtena, případně, zda elektronický nástroj Tender arena adresátovi odeslal na kontaktní
e-mailovou adresu upozornění o tom, že na jeho uživatelský účet v elektronickém nástroji Tender
arena byla doručena nová zpráva, či nikoli.
Za řádné a včasné seznamování se s písemnostmi zasílanými zadavatelem prostřednictvím
elektronického nástroje Tender arena, jakož i za správnost kontaktních údajů uvedených u dodavatele
zodpovídá vždy dodavatel.

16. VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace je možno doručit písemně v souladu s článkem 15
zadávací dokumentace nejpozději 8 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek, a to
prostřednictvím elektronického nástroje, datové schránky nebo na email: zakazkyvnitr@plzen.eu.
Zadavatel uveřejní písemné vysvětlení této ZD včetně přesného znění dotazu bez identifikace
dodavatele, případně související dokumenty, nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení
žádosti dodavatele, a to na svém profilu zadavatele.
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.
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.
V rámci dodržení principu rovného zacházení se všemi účastníky nemohou být případná vysvětlení,
změny či doplnění zadávací dokumentace poskytována telefonicky.

Dodavateli je doporučeno pravidelně sledovat profil zadavatele:
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilPlzen
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17. PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
17.1 Zadavatel nepožaduje po účastníkovi, aby veškeré doklady či prohlášení byly podepsány
statutárním orgánem účastníka nebo osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka.
Účastník podáním nabídky prostřednictvím elektronického nástroje stvrzuje, že nabídku
podala osoba oprávněná činit tyto úkony a podáním nabídky zároveň účastník souhlasí se
zadávacími podmínkami stanovenými zadavatelem a zákonem.
17.2

Nabídka bude předložena v elektronické formě v českém jazyce. Pokud bude jakákoli část
nabídky v jiném jazyce, než českém musí být přeložena (prostý překlad) do českého jazyka.
Doklady ve slovenském jazyce a doklady o vzdělání v latinském jazyce dodavatel předkládá
bez překladu do českého jazyka.

17.3 Podaná nabídka musí obsahovat veškeré dokumenty požadované zákonem a zadavatelem,
včetně požadovaných dokladů a informací.
17.4 Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
17.5 Zadavatel doporučuje níže uvedené řazení nabídky:
17.5.1 Obsah nabídky. Nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísel stránek
u jednotlivých oddílů (kapitol).
17.5.2 Návrh Smlouvy (příloha č. 1)
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.
17.5.3 Krycí list nabídky (příloha č. 2)
17.5.4 Doklady a dokumenty k prokázání splnění kvalifikace.
- Základní způsobilost (možno využít přílohu č. 5 – čestné prohlášení)
-

Profesní způsobilost (možno využít přílohu č. 5 – čestné prohlášení)

-

Technická kvalifikace (možno využít přílohu č. 5 – čestné prohlášení)

17.5.5 Ostatní doklady a dokumenty požadované zadavatelem
- Cenový model– příloha č. 3
- Čestné prohlášení o poddodavatelích (možno využít přílohu č.
poddodavatelů)
- Případné další listiny

6 – seznam

18. PODMÍNKY PRO UZAVŘENÍ SMLOUVY
Vybraný dodavatel je povinen v souladu s ustanovením § 104 písm. a) zákona před podpisem smluv
předložit prostou kopii pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou vybraným dodavatelem třetí osobě, s limitem pojistného plnění minimálně ve výši 5 000
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000 Kč. Rovnocenným dokladem pro prokázání tohoto požadavku je také prostá kopie pojistných
certifikátů nebo prostá kopie potvrzení o uzavření pojistných smluv vystavených pojistitelem.
V souladu s ustanovením § 122 odst. 3 písm. a) zákona je dále vybraný dodavatel povinen před
podpisem smlouvy předložit originály nebo ověřené kopie dokladů, jimiž prokazoval kvalifikaci, pokud
již nebyly předloženy v nabídce.

19. PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ
Prohlídka místa plnění veřejné zakázky nebude vzhledem k povaze předmětu plnění veřejné zakázky
uskutečněna.

20. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK
Lhůta pro podání nabídek končí 8. 7. 2021 v 11:00hod.
Podáním nabídky se rozumí podání nabídky zadavateli prostřednictvím zadavatelem stanoveného
elektronického nástroje www.tenderarena.cz

Veškeré informace nutné pro podání nabídky v elektronické podobě jsou uvedeny v této zadávací
dokumentaci.

21. OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK
Otevírání nabídek se z důvodu příjmu nabídek pouze v elektronické podobě koná v souladu
s ust. § 109 zákona bez přítomnosti účastníků zadávacího řízení.

22. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
Zadavatel nehradí účastníkům náklady vzniklé z účasti v řízení.
Tato ZD je uveřejněna na profilu zadavatele po celou dobu lhůty pro podání nabídek, a to na adrese:
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilPlzen. Podáním nabídky účastník bere na vědomí, že
zadavatel je jako povinný subjekt dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) povinen po
uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem tuto smlouvu uveřejnit v registru smluv. Uveřejnění
smlouvy v registru smluv je obligatorní podmínkou účinnosti smlouvy. Zadavatel upozorňuje, že
některá práva a povinnosti z rámcové dohody, resp. s nimi související lhůty, mohou být vázány na toto
uveřejnění.
Po ukončení plnění dle uzavřené smlouvy s vybraným dodavatelem je zadavatel povinen ve smyslu
ustanovení § 219 zákona zveřejnit na svém profilu zadavatele skutečně uhrazenou cenu za toto
plnění.
Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru dodavatele ověřit, případně vyjasnit
informace deklarované účastníky v nabídkách.
Nabídky ani jednotlivé součásti nabídek účastníků či vyloučených účastníků nebudou vráceny.
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23. DALŠÍ ČÁSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - PŘÍLOHY
•
•
•
•
•
•

Příloha č. 1 – Smlouva
Příloha č. 2 – Krycí list nabídky
Příloha č. 3 – Cenový model
Příloha č. 4 – Seznam členů sdružení zadavatelů
Příloha č. 5 – Čestné prohlášení k prokázání kvalifikace
Příloha č. 6 – Čestné prohlášení o poddodavatelích

V Plzni dne 2. 6. 2021

podepsal
JUDr. Petr Digitálně
JUDr. Petr Triner
Datum: 2021.06.02
Triner
10:55:27 +02'00'

…………………………………………………………
za zadavatele
JUDr. Petr Triner, MBA
ředitel Úřadu správních agend MMP
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