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STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST
ul. Radniční 1/2, 434 69 Most
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE
Druh veřejné zakázky
Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky.
Zadávací řízení
Otevřené řízení dle § 56 a 57 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
Název zakázky
Microsoft Software Assurance
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:
Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 312.000 EUR bez DPH včetně vyhrazené
změny závazku ze smlouvy (bez vyhrazené změny závazku ze smlouvy 240.000 EUR bez DPH).
Zadavatel si v souladu s § 66 a § 100 odst. 3 zákona vyhrazuje změnu závazku vyplývajícího
ze smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem. Hodnota vyhrazené změny závazku dle § 100 zákona
činí 72.000 EUR bez DPH. Cena za tuto vyhrazenou změnu závazku dle § 100 zákona nebude součástí
nabídkové ceny účastníka zadávacího řízení.

Zadavatel veřejné zakázky
Název zadavatele:
Adresa zadavatele:
IČO zadavatele:
Kontaktní osoby zadavatele:
Telefon:
Fax:
E-mail:
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Statutární město Most
Radniční 1/2, 434 69 Most
00266094
Ing. František Jirásek
476 448 233
476 448 574
Frantisek.Jirasek@mesto-most.cz
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1. KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
CPV
48000000-8

Název
Balíky programů a informační systémy

2. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A JEHO TECHNICKÁ
SPECIFIKACE
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění prodloužení a dodávky softwarových licencí dle
podmínek Microsoft Software Assurance, která bude mimo jiné zajišťovat také:
 okamžitý přístup k novým verzím licencovaného software,
 přístup k efektivní správě produktům společnosti Microsoft,
 přístup k technické podpoře 24 hod. x 7 dní v týdnu,
 přístup k odborným školením,
a Microsoft Enterprise Agreement (EA).
Zadavatel požaduje komunikaci v rámci plnění veřejné zakázky v českém jazyce.
Požadovaný počet licencí činí 551. Předmětem plnění bude zajištění přístupových licencí k
serverům a licence operačních systémů:
Číslo licence
W06-00446
AAA-10766

Produkt
CoreCAL ALNG SA MVL UsrCAL
WinE3FromSA ALNG SubsVL
MVL PerUsr

Počet
licencí
551
551

Předmětem plnění této veřejné zakázky je i poskytnutí licencí balíčku Core CAL. Součástí tohoto
balíčku jsou i licence Windows Server CAL, SharePoint Server Standard CAL, Exchange Server
Standard CAL, System Center Configuration Manager Client Management License, System
Center Endpoint Protection Client Management License, Skype for Business Server Standard
CAL. Tyto licence licencují podstatnou část příslušné technologie, jež je využívána v rámci
infrastruktury zadavatele. Zadavatel požaduje, aby dodavatel (LSP) vedle dodávky licencí
poskytoval
zadavateli
i
s
tím
související
služby
z
podstaty
LSP
a podstaty licenčního programu Enterprise. Z tohoto důvodu zadavatel požaduje, aby
kvalifikovaný uchazeč měl zkušenosti i s technologiemi Microsoft Windows Server, Exchange
Server a Microsoft System Center a disponoval v rámci svého týmu i příslušnými odborníky.
Zadavatel v rámci vzájemných konzultací k licencím Microsoft zkušenosti těchto odborníků
využije. Z tohoto důvodu zadavatel požaduje, abych dodavatel (LSP) měl v této oblasti patřičné
zkušenosti a znalosti. Zárukou odborných znalostí s těmito technologiemi je pro zadavatele
celosvětově uznávaná odborná kompetence společnosti Microsoft, kompetence Gold Windows
and Devices.
Cena předmětné služby bude zahrnuta již do cen jednotlivých licencí.
Vyhrazená změna závazku
Zadavatel si v souladu s § 100 ZZVZ vyhrazuje právo zadat další dodávky vybranému dodavateli.
Zadavatel předpokládá možné zadání dalších dodávek, shodných s předmětem plnění v rámci
„Microsoft Enterprise Agreement“, respektive s předmětem této veřejné zakázky. Případné
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dokoupení licencí v rámci opčního práva bude realizováno především ve výročních dorovnáních
(tzv. „True Upech“), případně dle potřeby v průběhu roku dle podmínek stanovených ve smlouvě.
Zadavatel předpokládá zadání těchto dalších dodávek nejpozději v zákonné lhůtě 3 let od
uzavření smlouvy.
Zadavatel není povinen výhrady změny závazku využít.
Předpokládaná hodnota vyhrazené změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku činí 72.000
EUR bez DPH.

3. TERMÍNOVÉ PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
3.1 Termín a místo plnění veřejné zakázky
Předpokládaný termín uzavření smluvního vztahu je v 11/2021.
Zahájení plnění:

ihned po nabytí účinnosti smluvního vztahu

Ukončení plnění:

3 roky po uzavření smlouvy

Místem plnění zakázky je Magistrát města Mostu, ul. Radniční 1/2, 434 69 Most.
Zadávací lhůta:

120 kalendářních dnů

3.2 Zadávací lhůta
Délka zadávací lhůty veřejné zakázky činí 120 dní.

4. KOMUNIKACE MEZI ZADAVATELEM A DODAVATELEM
Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem bude v souladu s ustanovením § 211 odst. 3 ZZVZ
probíhat elektronickými prostředky, a to přednostně prostřednictvím nástroje Tender arena
(www.tenderarena.cz). Veškeré informace k elektronické komunikaci jsou uvedeny v článku 9 této
Výzvy.

5. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PODMÍNKY JEJÍHO POSKYTNUTÍ
Zadávací dokumentací je kromě této výzvy také:
Příloha č. 1 – Nabídkový list
Příloha č. 2 – Návrh smlouvy

Zadávací dokumentaci je možno si celou stáhnout na profilu zadavatele:
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMestoMost.
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Na tvorbě zadávací dokumentace se podílely tyto osoby:
Výzvu k podání nabídek a přílohy č. 1 a 2 Výzvy k podání nabídek zpracovala Mgr. Klára Haušildová
– zástupce zadavatele.

6. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE
Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který splňuje:
1)
základní způsobilost dle § 74 ZZVZ,
2)
profesní způsobilost dle § 77 odst. 1 a odst. 2 písm. a) a c) ZZVZ,
3)
technickou kvalifikaci dle § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ,
za podmínek dále uvedených.

6.1.

Základní způsobilost

Základní způsobilost prokáže účastník předložením:
1)

dle § 75 odst. 1 písm. a) ZZVZ, výpis z evidence Rejstříku trestů dle § 74 odst. 1 písm. a)

2)

dle § 75 odst. 1 písm. b) ZZVZ, potvrzení finančního úřadu dle § 74 odst. 1 písm. b)

3)

dle § 75 odst. 1 písm. c) ZZVZ, písemné čestné prohlášení ve vztahu ke spotřební dani dle § 74
odst. 1 písm. b)

4)

dle § 75 odst. 1 písm. d) ZZVZ, písemné čestné prohlášení, že nemá v ČR nebo zemi svého
sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění dle § 74
odst. 1 písm. c)

5)

dle § 75 odst. 1 písm. e) ZZVZ, potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení dle
§ 74 odst. 1 písm. d)

6)

dle § 75 odst. 1 písm. f) ZZVZ, výpis z obchodního rejstříku, nebo písemné čestné prohlášení
v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, dle § 74 odst. 1 písm. e)

V souladu s § 86 odst. 5 ZZVZ musí doklady prokazující základní způsobilost dle § 74 ZZVZ a
profesní způsobilost dle § 77 odst. 1 ZZVZ prokazovat splnění požadovaného kritéria
způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

6.2.

Profesní způsobilost

Profesní způsobilost prokáže účastník předložením:
1)

dle § 77 odst. 1 ZZVZ, výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný
právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje,

2)

dle § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ, doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních
předpisů v rozsahu odpovídající předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové
oprávnění vyžadují,
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3)

dle § 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ, doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo
osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, tj. doklad, že účastník je:



držitelem certifikátu či jiného obdobného dokladu osvědčující, že dodavatelem je
autorizovaný partner LSP – Licensing Solution Partners pro Českou
republiku společnosti Microsoft s.r.o.
držitelem Microsoft kompetence: Gold Windows and Devices.

V souladu s § 86 odst. 5 ZZVZ musí doklady prokazující základní způsobilost dle § 74 ZZVZ a
profesní způsobilost dle § 77 odst. 1 ZZVZ prokazovat splnění požadovaného kritéria
způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

6.3.

Technická kvalifikace

Technickou kvalifikaci prokáže účastník předložením:
dle § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ seznam významných dodávek poskytnutých dodavatelem
za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení, včetně uvedení ceny a doby jejich
poskytnutí a identifikace objednatele. Zadavatel požaduje v seznamu významných dodávek
uvést minimálně:


3 referenční zakázky na poskytnutí dodávek či služeb v rámci smlouvy Microsoft
Software Assurance nebo Microsoft Enterprise Agreement, ve finančním objemu
každé zakázky minimálně 2 mil. Kč

Způsob prokázání kvalifikace:
Výše uvedené skutečnosti účastník doloží seznamem významných dodávek s uvedením výše
specifikovaných údajů.

Prokázání části kvalifikace prostřednictvím jiných osob
Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části technické kvalifikace nebo profesní
způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 ZVVZ požadované veřejným zadavatelem, je
oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu v souladu s § 83 ZZVZ prokázat prostřednictvím
jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen veřejnému zadavateli předložit doklady
stanovené v § 83 odst. 1 písm. a) až d) ZZVZ.

Společná nabídka
Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají či
hodlají podat společnou nabídku, musí tato nabídka splňovat podmínky stanovené v § 82 ZZVZ.
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Zvláštní způsoby prokázání kvalifikace
Předloží-li účastník v nabídce či před uzavřením smlouvy zadavateli v souladu s § 228 ZVVZ výpis
ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů platný ve lhůtě pro prokázání kvalifikace (ve lhůtě pro
podání nabídek společně s nabídkou), nahrazuje tento výpis prokázání splnění základní způsobilosti
dle § 74 ZZVZ a profesní způsobilosti dle § 77 ZZVZ v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující
splnění této profesní způsobilosti pokrývají požadavky veřejného zadavatele na prokázání profesní
způsobilosti pro plnění této veřejné zakázky. Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí
být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost,
starší než 3 měsíce.
Předloží-li účastník v nabídce či před uzavřením smlouvy veřejnému zadavateli certifikát v rámci
systému certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti stanovené v § 239 ZZVZ, platný ve
lhůtě pro prokázání kvalifikace (ve lhůtě pro podání nabídek společně s nabídkou) a údaje jsou platné
nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání kvalifikace, nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm
uvedených údajů prokázání kvalifikace účastníkem.
Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo nesplní povinnost stanovenou
v § 240 ZZVZ, musí být vyloučen z účasti v zadávacím řízení. Zadavatel své rozhodnutí o jeho
vyloučení z účasti v zadávacím řízení s uvedením důvodu bezodkladně písemně oznámí na profilu
zadavatele.

7. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY,
PLATEBNÍ PODMÍNKY, ZÁRUKY
Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny
Cenová nabídka bude členěna na cenu bez DPH, DPH a vč. DPH – viz nabídkový list (příloha č. 1).
Cena díla v sobě bude zahrnovat veškeré náklady na jeho zhotovení. Dodavatel v rámci předmětu
plnění a sjednané ceny zabezpečí veškeré práce, dodávky, služby, výkony a média, kterých je třeba
trvale či dočasně k zahájení, provedení, dokončení a zajištění této veřejné zakázky.
Uvedená nabídková cena je cenou nejvýše přípustnou.
Obchodní podmínky
Účastník je povinen v nabídce předložit vyplněný návrh smlouvy na celý předmět plnění veřejné
zakázky. Závazné obchodní podmínky formou vzorového znění smlouvy jsou uvedeny v příloze č. 2
k této Výzvy.
Návrh smlouvy musí odpovídat zadávacím podmínkám a nabídce účastníka. Vzor smlouvy nesmí být
účastníkem zásadním způsobem měněn (připouští se pouze drobné formální úpravy). Pokud návrh
smlouvy nebude odpovídat zadávacím podmínkám a ostatním částem nabídky účastníka (kromě těch,
které zadavatel požaduje, aby účastník navrhl či doplnil), bude tato skutečnost důvodem k vyřazení
nabídky a vyloučení účastníka ze zadávacího řízení. Pokud bude rozpor mezi vzorovým zněním
smlouvy a ostatními částmi Výzvy, platí znění ostatních částí Výzvy. Návrh smlouvy nesmí vyloučit
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či žádným jiným způsobem omezovat oprávnění zadavatele, uvedená v této zadávací dokumentaci;
v opačném případě nabídka nesplňuje zadávací podmínky a bude vyřazena dle § 48 odst. 2 ZZVZ.
Zadavatel požaduje záruční lhůtu po dobu poskytování služby.
Návrh smlouvy (viz příloha č. 2) bude účastníkem doplněn a podepsán oprávněnou osobou účastníka.
Návrh smlouvy bude v rámci nabídky předložen jako prostý scan podepsaného dokumentu. Pokud
zastupuje účastníka zadávacího řízení jiná osoba, odlišná od osoby oprávněné k zastupování
účastníka, musí být součástí návrhu smlouvy plná moc opravňující tuto osobu k zastupování. Tato
plná moc bude předložena opět jako prostý scan podepsaného dokumentu.

Platební podmínky
Závazné požadavky zadavatele na platební podmínky jsou uvedeny ve vzoru smlouvy (viz příloha
č. 2 této ZD).

8. PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY PROSTŘEDNICTVÍM
PODDODAVATELŮ
Přehled poddodavatelů
Zadavatel připouští, aby dílčí plnění veřejné zakázky bylo provedeno poddodavatelsky. Zadavatel v
souladu s ust. § 105 odst. 1 písm. a) a b) ZZVZ požaduje, aby účastník v nabídce specifikoval plnění
veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více poddodavatelům, a aby uvedl identifikační
údaje každého poddodavatele. Účastník tak učiní prohlášením, v němž popíše poddodavatelský
systém společně s uvedením plnění veřejné zakázky, kterou hodlá plnit prostřednictvím
poddodavatele a věcného podílu na veřejné zakázce (formou seznamu). V případě, že seznam
poddodavatelů účastník v nabídce neuvede, bude tato skutečnost posuzována jako prohlášení
účastníka realizovat veřejnou zakázku bez poddodavatelů.

Pořadové číslo
poddodavatele

Poddodavatel (obchodní
firma/název/ jméno
a příjmení)

IČO
(identifikační
číslo)

Věcný podíl
poddodavatele na plnění
veřejné zakázky

1.
2.
…
Až x.
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Změna poddodavatele v průběhu plnění veřejné zakázky
Výměna poddodavatelů musí být odsouhlasena zadavatelem (objednatelem).

9. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
Zadavatel stanovuje, že požaduje podání nabídky veřejné zakázky pouze v elektronické podobě dle
§ 107 odst. 1 ZZVZ, v českém jazyce.
Nabídka v elektronické podobě nesmí přesáhnout velikost 200 MB. Nabídka musí být zpracována
prostřednictvím akceptovatelných formátů souborů, tj. Microsoft Office (Word, Excel), Open Office,
*.pdf, *.jpeg, *.gif nebo *.png.
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 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 počítačem, s minimálně
následujícím výkonem: frekvence CPU 1 GHz, operační paměť 1024 MB, pevný disk 20 GB,
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 (v pracovní dny) po doložení všech
požadovaných dokladů a není zpoplatněna.

d)

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 nabídky
(podáním nabídky se rozumí finální odeslání nabídky do nástroje po nahrání veškerých příloh).

Součástí elektronicky podané nabídky veřejné zakázky bude:
a)

Krycí list nabídky
Krycí list nabídky s označením (názvem) a identifikačními údaji účastníka v rozsahu uvedeném
v § 28 písm. g) ZZVZ a v souladu s požadavky zadavatele, tj. v následujícím členění:
- obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení účastníka,
- sídlo / místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu,
- právní forma účastníka,
- identifikační číslo (IČO), bylo-li přiděleno
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Zadavatel požaduje dále uvést:
- daňové identifikační číslo (DIČ), pokud ho má účastník přiděleno pro účely platby daně
z přidané hodnoty; v opačném případě uvede, že není plátcem DPH,
- uvedení osob, které jsou oprávněny jednat jménem či za účastníka, a právní titul, na
základě kterého jsou oprávněny tyto osoby jednat jménem či za účastníka,
- uvedení kontaktní osoby účastníka s uvedením telefonického spojení, a e-mailového
spojení na kontaktní osobu
- webové (www) strany účastníka, má-li je účastník zřízené
- doručovací adresu účastníka na území České republiky; pokud je účastníkem zahraniční
osoba, uvede jako místo pro doručování veškeré korespondence, týkající se této veřejné
zakázky, korespondenční adresu na území České republiky.
V případě podání společné nabídky zadavatel požaduje, aby účastník v nabídce uvedl výše
uvedené identifikační údaje za každého dodavatele samostatně.
V případě, že budou veškeré požadované údaje uvedeny v nabídkovém listu (viz příloha
č. 1 této Výzvy), nemusí být krycí list nabídky předložen.
b)

Doklady prokazující kvalifikaci
Doklady prokazující kvalifikaci účastníka v členění dle jednotlivých okruhů způsobilosti
a následně jednotlivých dodavatelů, popř. poddodavatelů.
Jednotlivé doklady, jimiž účastník prokazuje kvalifikaci (v členění dle kapitoly 6 této Výzvy):
Splnění základní způsobilosti
Splnění profesní způsobilosti
Splnění technické kvalifikace

c)

Nabídková cena, vyplněný nabídkový list a kalkulační model pro hodnocení
Účastník v nabídce předloží nabídkovou cenu, zpracovanou v souladu s kapitolou 7 této Výzvy
(nabídková cena bude uvedena v nabídkovém listu a návrhu smlouvy – viz přílohy 1 a 2 této
Výzvy).

d)

Návrh smlouvy
Účastník ve své nabídce předloží návrh smlouvy na veřejnou zakázku, k čemuž použije přílohu
č. 2 této Výzvy.

e)

Přehled poddodavatelů
Přehled poddodavatelů bude zpracován v souladu s požadavky kapitoly 8 této Výzvy.

Veškeré doklady předkládané v rámci nabídky je účastník oprávněn předložit
jako prosté scany podepsaných dokumentů. Pokud bude nabídka podána jinak
než prostřednictvím elektronického nástroje, tak k ní zadavatel nebude přihlížet.
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Vybraný dodavatel před uzavřením smlouvy předloží zadavateli také:


Doklad dle § 104 písm. e) ZZVZ, tj. doklad o uzavření pojištění odpovědnosti za škodu,
kterou může svou činností i nečinností při plnění této veřejné zakázky dle předmětu realizační
smlouvy způsobit zadavateli i jakékoliv třetí osobě s minimálním limitem ročního
pojistného plnění, který zadavatel stanovuje minimálně ve výši 5 mil. Kč.



Účastník, se kterým má být uzavřena smlouva, je povinen na výzvu dle § 122 odst. 3
písm. a) ZZVZ předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů
prokazujících kvalifikaci. V případě nesplnění této povinnosti zadavatel účastníka ze
zadávacího řízení v souladu s § 122 odst. 5 vyloučí.



Účastník poskytne zadavateli součinnost dle § 122 odst. 5 ZZVZ v případě, že relevantní
údaje o skutečných majitelích vybraného dodavatele, je-li zahraniční právnickou
osobou, nebude možné zjistit z evidence údajů o skutečných majitelích podle zákona
upravujícího veřejné rejstříky právnických a fyzických osob.

10.HODNOTÍCÍ KRITÉRIA A ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK
Hodnotícím kritériem veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídek stanovená na základě
nejnižší nabídkové ceny v EUR bez DPH.
V rámci tohoto kritéria bude zadavatel hodnotit celkovou nabídkovou cenu v EUR bez DPH,
zpracovanou ve smyslu článku 7 této výzvy. Komise stanoví pořadí nabídek dle výše nabídkové ceny
v Kč bez DPH.
Vítěznou nabídkou se stane nabídka, která splnila všechny podmínky zadání a kvalifikace s nejnižší
nabídkovou cenou.

11.VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Účastník je oprávněn po zadavateli požadovat písemně vysvětlení zadávací dokumentace. Žádost
o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace ve smyslu ust. § 54 odst. 5 a § 98 ZZVZ musí být
doručena zadavateli nejpozději 8 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
Pokud nebude žádost doručena alespoň 8 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek,
není zadavatel povinen vysvětlení poskytnout.
Účastníci musí žádost zasílat v písemné formě v elektronické podobě přednostně prostřednictvím
elektronického nástroje Tenderarena, případně do datové schránky zadavatele. Zadavatel doporučuje
každou žádost zřetelně označit názvem a číslem veřejné zakázky.
Zadavatel upozorňuje dodavatele, že odpověď na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace
bude zaslána jejich žadateli, registrovaným účastníkům a zároveň zveřejněna na profilu
zadavatele. Pokud se účastníci nezaregistrují prostřednictvím elektronického nástroje
Tenderarena, je třeba do konce lhůty pro podání nabídek sledovat případné uveřejnění
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vysvětlení zadávací dokumentace na profilu zadavatele. Nezapracování zveřejněných
vysvětlení zadávací dokumentace do nabídky, může být důvodem pro vyřazení nabídky a
vyloučení účastníka.

12. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK
Nabídku je možné podat pouze elektronicky, v souladu se zněním čl. 9 této výzvy. Nabídka musí být
podána nejpozději do konce lhůty pro podání nabídky, což je dne 7.10.2021 do 10:00 hodin.
Pokud bude nabídka podána po lhůtě pro podání nabídek, tak k ní zadavatel nebude přihlížet.

13.OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK
Otevírání nabídek je z důvodu umožnění příjmu nabídek pouze v elektronické podobě
neveřejné.
Otevírání nabídek proběhne v souladu s § 109 ZZVZ.
Zadavatel bude při otevírání každé nabídky v elektronické podobě kontrolovat, zda nabídka byla
doručena ve stanovené lhůtě, zda je autentická a zda s datovou zprávou obsahující nabídku nebylo
před jejím otevřením manipulováno.
Pokud nebude nabídka obsahovat informace (cenu) pro provedení hodnocení nabídky, bude
účastník, který takovou nabídku podal, ze zadávacího řízení vyloučen.
Součástí nabídky bude elektronická podoba návrhu smlouvy v otevřeném (editovatelném)
formátu. Nabídka bude zpracována v souladu se ZZVZ a dle formálních, technických a smluvních
požadavků zadavatele uvedených v této výzvě a v přiloženém návrhu smlouvy.
Pokud nabídka bude obsahovat přílohy, budou tyto přílohy součástí podané nabídky.
Nabídka bude zpracována dle formálních, technických a smluvních požadavků zadavatele
uvedených ve výzvě k podání nabídky. Nabídka i veškeré další doklady požadované zákonem a
zadávacími podmínkami, musí být předloženy v českém jazyce.
Při zadávání veřejné zakázky jsou zadavatel i účastníci povinni komunikovat výlučně elektronicky
dle § 211 zákona prostřednictvím elektronického nástroje Tenderarena, popř. prostřednictvím
datové schránky. K podání nabídky je účastník povinen využít výhradně elektronický nástroj
Tenderarena.
Veškeré písemnosti v rámci zadávacího řízení budou zadavatelem odesílány prostřednictvím účtů
zadavatele a účastníka zadávacího řízení v elektronickém nástroji Tenderarena, příp.
prostřednictvím jejich datových schránek.
Pokud zadavatel vyžaduje předložení dokladu a dodavatel není z důvodů, které mu nelze přičítat,
schopen předložit požadovaný doklad, je oprávněn předložit jiný rovnocenný doklad.
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Pokud zadavatel vyžaduje předložení dokladu podle právního řádu České republiky, může
dodavatel předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, ve kterém se tento doklad vydává;
tento doklad se předkládá s překladem do českého jazyka. Má-li zadavatel pochybnosti o
správnosti překladu, může si vyžádat předložení úředně ověřeného překladu dokladu do českého
jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků.
Doklad ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu.
Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad nevydává, může být nahrazen
čestným prohlášením.
Povinnost předložit doklad může dodavatel splnit odkazem na odpovídající informace vedené v
informačním systému veřejné správy nebo v obdobném systému vedeném v jiném členském státu,
který umožňuje neomezený dálkový přístup. Takový odkaz musí obsahovat internetovou adresu a
údaje pro přihlášení a vyhledání požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné.

14.DALŠÍ PODMÍNKY A PŘEDPOKLADY PRO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ
ZAKÁZKY
Varianty nabídky ve smyslu § 102 ZZVZ zadavatel nepřipouští. Dodavatel může podat pouze jednu
nabídku.
Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně poddodavatelem jiného
dodavatele v tomtéž zadávacím řízení, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím
řízení prokazuje kvalifikaci. Dodavatel, který nepodal nabídku v zadávacím řízení, však může být
poddodavatelem více účastníků v tomtéž zadávacím řízení (§ 107 ZZVZ).
Účastníkovi nepřísluší náhrada nákladů za zpracování a podání nabídky.
Zadavatel vyhrazuje právo zrušit veřejnou zakázku v souladu s § 127 ZZVZ.
V souladu s ust. § 89 odst. 6 ZZVZ zadavatel může stanovit technické podmínky prostřednictvím
přímého nebo nepřímého odkazu na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné
vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud stanovení technických
podmínek podle § 89 odst. 1 ZZVZ nemůže být dostatečně přesné nebo srozumitelné. Zadavatel
v daném případě připouští pro plnění této veřejné zakázky také využití rovnocenného řešení.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit veřejnou zakázku v souladu s § 127 odst. 2 písm. d) ZZVZ, a to
v případě, že cena vybraného dodavatele překročí předpokládanou hodnotu veřejné zakázky
(zadavatel nebude mít k dispozici prostředky k její realizaci).
V Mostě dne 2. 9. 2021

Digitálně

Mgr. Klára podepsal Mgr.
Haušildová
Haušildov Klára
Datum:
2021.09.03
á
07:30:31 +02'00'

…..…………………………
Mgr. Klára Haušildová
vedoucí oddělení veřejných zakázek, OI
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