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STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST
ul. Radniční 1/2, 434 69 Most
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
Veřejná zakázka je vyhlášena v souvislosti s realizací projektu s názvem „Vybudování odborných
učeben na 15. ZŠ v Mostě“, registrační číslo CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013125, na který byla
schválena finanční podpora z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím
Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“), podaného v rámci výzvy
č. 92 „Infrastruktura základních škol pro uhelné regiony“.
Druh veřejné zakázky
Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky (dodávky jsou hlavním předmětem veřejné zakázky).
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
„Vybudování odborných učeben v Základní škole v ulici J.A. Komenského 474 v Mostě“
Rozdělení veřejné zakázky na části:
V souladu se zněním § 35 a § 101 ZZVZ rozdělil zadavatel veřejnou zakázku na tyto dvě části:
1) Část 1 - Stavební část
2) Část 2 - Vybavení učeben
Účastníci jsou oprávněni podat nabídku do jedné popř. do obou částí veřejné zakázky.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:
Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky pro část 1 i 2 veřejné zakázky činí 19.609.140,- Kč
bez DPH (část 1 – stavební část: 7.558.276,- Kč bez DPH a část 2 – vybavení učeben: 12.050.864,Kč bez DPH).
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Vyhrazená změna závazku (platí pro část 1 i 2)
Zadavatel si v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje změnu závazku ze smlouvy s vybraným
zhotovitelem v průběhu plnění předmětu veřejné zakázky, a to výhradu prodloužení doby pro
dokončení (změna termínu plnění) z důvodu mimořádně nepříznivých klimatických podmínek nebo
v důsledku nepříznivé situace v souvislosti s pandemií COVID - 19.
V případě nepříznivých klimatických podmínek/nepříznivé situace v souvislosti s pandemií COVID19 (tj. takové klimatické podmínky, které z technologického hlediska znemožní provádět práce na
díle a zároveň znemožňují provádět takové práce, kterým tyto nepříznivé klimatické podmínky
nebrání, nebo taková situace v souvislosti s pandemií COVID - 19, která znemožní provádět práce na
díle/realizovat dodávky) se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, kdy z důvodu
nepříznivých klimatických podmínek/nepříznivé situace v souvislosti s pandemií COVID - 19 nebylo
možné provádět stavební práce/dodávky na zakázce. Lhůta plnění může být prodloužena o dny, kdy
byly nepříznivé klimatické podmínky/nepříznivá situace v souvislosti s pandemií COVID - 19 a tato
nemožnost plnění trvala v době určené k provádění díla/dodávek v souhrnu déle než 1 týden.
Zhotovitel se zprostí odpovědnosti za prodlení pouze v rozsahu, v jakém nemožnost plnění přesáhla
dobu 1 týdne. Tyto dny musí být zapsány ve stavebním deníku a dále musí být doloženy relevantními
doklady (např. technologickým postupem, popisem nebo dokladem o stavu počasí/situace
v souvislosti s pandemií COVID - 19), ze kterých bude jednoznačně vyplývat, že klimatické
podmínky byly pro daný technologický postup nevhodné, nebo že v důsledku situace v souvislosti
s pandemií COVID - 19 nebylo možné provádět stavební práce/realizovat dodávky.
Zadavatel veřejné zakázky
Název zadavatele:
Adresa zadavatele:
IČO zadavatele:
Kontaktní osoby zadavatele:
Telefon:
Fax:
E-mail:

Statutární město Most
Radniční 1/2, 434 69 Most
00266094
Ing. František Jirásek
476 448 233
476 448 574
Frantisek.Jirasek@mesto-most.cz

1. KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
CPV
45214200-2
42416100-6
45313100-5
39160000-1
39162000-5
39162100-6
32320000-2
72700000-7

Název
Stavební úpravy školních budov
Výtahy
Instalace a montáž výtahů
Školní nábytek
Vzdělávací vybavení
Vybavení pro výuku
Televizní a audiovizuální přístroje
Počítačové sítě
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2. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A JEHO TECHNICKÁ
SPECIFIKACE
Část 1 – stavební část
Předmětem této části veřejné zakázky je provedení stavebních úprav budov základní školy na adrese
J.A. Komenského 474, tj. provedení stavebních úprav stávající infrastruktury včetně zabezpečení
bezbariérovosti školy pro osoby se sníženou schopností pohybu či orientace.
V rámci stavebních úprav dojde k vybudování odborných učeben pro výuku cizích jazyků,
přírodopisu, fyziky a chemie. Ve stávajících učebnách dojde k demontáži podlahové krytiny,
silnoproudých a slaboproudých rozvodů a k vytvoření nových silnoproudých, slaboproudých rozvodů
a kabelových tras pro AV techniku. Nově budou v učebnách instalovány podlahové krytiny a bude
provedena nová výmalba. Pro zajištění bezbariérového přístupu do školy budou vybudovány 2 nové
rampy k vnějším vstupům do pavilonů. Součástí stavební části akce jsou rovněž sadové úpravy.
K pavilonu B bude přistavěna nová výtahová šachta s výtahem, který zajistí bezbariérové propojení
pavilonů B a A. V pavilonu U 2.2. bude vybudováno bezbariérové sociální zařízení. V pavilonu
MVD3/S3 a CF budou stávající výkladce vyměněny za nové. Dveře v nových výkladcích budou
opatřeny panikovým kováním. Předmětem stavebních úprav je rovněž demontáž stávající brány
z ulice J.A. Komenského a její následná výměna za novou.

Část 2 – vybavení učeben
Předmětem této části veřejné zakázky je vybavení rekonstruovaných učeben a zajištění konektivity
v potřebné kvalitě a kapacitě v každém přípojném místě na základní škole J.A. Komenského v Mostě.
Učebny fyziky, chemie, přírodopisu a jazyková učebna budou vybaveny nábytkem, stínící technikou
a přístrojovým vybavením v souladu s jejich předmětovým zaměřením. V rámci zajištění plné
funkčnosti objektu školy dojde k dodávce a instalaci metalických a optických rozvodů místní sítě
LAN zakončených příslušnými aktivními prvky v každém přípojném místě, rovněž bude vytvořena
stabilní „učitelská“ síť a kapacitní „žákovská“ WiFi síť.

Obě části veřejné zakázky budou realizovány ve stejném termínu, pravděpodobně dvěma různými
dodavateli. Práce prováděné dodavateli části 1 a části 2 proto bude nutné koordinovat. Z tohoto
důvodu je žádoucí, aby si účastníci o veřejnou zakázku prostudovali zadávací dokumentaci obou částí
veřejné zakázky (především pak projektovou dokumentaci, která byla z tohoto důvodu přiložena v
jedné příloze – viz příloha č. 3).
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3. TERMÍNOVÉ PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
3.1 Termín a místo plnění veřejné zakázky
Předpokládaný termín uzavření smluvního vztahu je do 3/2022 (pro obě části veřejné zakázky).
Část 1 – stavební část:
Předání staveniště:

do 1 týdne od odeslání písemné výzvy objednatele

Zahájení prací:

do 1 týdne od předání staveniště (nejdříve však 13.6.2022)

Dokončení díla:

do 14 týdnů od zahájení stavebních prací
/Stavební práce v rámci části 1 – stavební část budou prováděny tak,
aby nejpozději 3 týdny před termínem dokončení díla bylo možné
zahájit montáže dodávek části 2 – vybavení učeben; 3 týdny před
termínem dokončení díla bude tedy možné provádět v rámci plnění části
1 – stavební část pouze stavební práce, které nebrání realizaci montáže
dodávek v části 2 – vybavení učeben, popř. je nutné práce na realizaci
obou částí koordinovat tak, aby nedocházelo ke kolizím./

Místo plnění:

Základní škola v ulici J.A. Komenského 474 v Mostě

Účastník ve své nabídce předloží závazný harmonogram průběhu plnění veřejné zakázky
zpracovaný dle jednotlivých věcných plnění, přičemž základní časovou jednotkou bude 1 kalendářní
týden.
Objednatel se zavazuje zajistit v období od 13. 6. 2022 do 31. 8. 2022 uzavření objektu školy.
Zhotovitel se zavazuje provést všechny práce, které by omezovaly provoz školy (tj. veškeré práce
způsobující nadměrný hluk a prašnost), v tomto období (tj. od 13. 6.2 022 do 31. 8. 2022) a následně
po skončení letních prázdnin (od 1. 9. 2022) v odpoledních hodinách tak, aby práce nenarušovaly
probíhající výuku.
Část 2 – vybavení učeben:
Předání místa plnění:

do 1 týdne od odeslání písemné výzvy objednatele

Zahájení plnění (zajištění dodávek): ihned po nabytí účinnosti smluvního vztahu
Zahájení prací v místě plnění:

do 1 týdne od předání místa plnění (nejdříve však 13.6.2022)

Dokončení díla:

do 14 týdnů od zahájení prací
/Stavební práce v rámci části 1 – stavební část budou prováděny
tak, aby nejpozději 3 týdny před termínem dokončení díla bylo
možné zahájit montáže dodávek části 2 – vybavení učeben; 3
týdny před termínem dokončení díla bude tedy možné provádět
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v rámci plnění části 1 – stavební část pouze stavební práce,
které nebrání realizaci montáže dodávek v části 2 – vybavení
učeben, popř. je nutné práce na realizaci obou částí koordinovat
tak, aby nedocházelo ke kolizím./

Místo plnění:

Základní škola v ulici J.A. Komenského 474 v Mostě

Účastník ve své nabídce předloží závazný harmonogram průběhu plnění veřejné zakázky
zpracovaný dle jednotlivých věcných plnění, přičemž základní časovou jednotkou bude 1 kalendářní
týden.
Objednatel se zavazuje zajistit v období od 13. 6. 2022 do 31. 8. 2022 uzavření objektu školy.
Zhotovitel se zavazuje provést všechny práce, které by omezovaly provoz školy (tj. veškeré práce
způsobující nadměrný hluk a prašnost), v tomto období (tj. od 13. 6.2 022 do 31. 8. 2022) a následně
po skončení letních prázdnin (od 1. 9. 2022) v odpoledních hodinách tak, aby práce nenarušovaly
probíhající výuku.

3.2 Zadávací lhůta
Délka zadávací lhůty pro obě části 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 11 této
výzvy.

5. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PODMÍNKY JEJÍHO POSKYTNUTÍ
Zadávací dokumentací je kromě tohoto zadání také:
Příloha č. 1.1 - nabídkový list – část 1
Příloha č. 1.2 – nabídkový list – část 2
Příloha č. 2.1 - návrh smlouvy – část 1
Příloha č. 2.2 - návrh smlouvy – část 2
Příloha č. 3 - projektová dokumentace – část 1 a část 2 (z důvodu provázanosti obou částí
veřejné zakázky bylo ponecháno v jednom souboru)
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Příloha č. 4.1 – soupis dodávek a prací – část 1
Příloha č. 4.2 – soupis dodávek a prací – část 2
Zadávací
dokumentaci
je
možno
si
celou
stáhnout
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMestoMost.

na

profilu

zadavatele

Na tvorbě zadávací dokumentace se podílely tyto osoby:
1) Výzvu k podání nabídek včetně příloh č. 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 zpracovala Mgr. Klára Haušildová
– zástupce zadavatele.
2) Přílohy č. 3, 4.1 a 4.2 zpracovaly společnosti:
Vybavení učeben AV technika: IMP engineering s.r.o., Biskupský dvůr 2095/8, 110
00 Praha 1, IČO: 25490524
Konektivita:
25014536

HSC Computers s.r.o., Tř. Budovatelů 2531, 434 01 Most, IČO:

Bezbariérové řešení 15. ZŠ - výtah: Ing. Arch. Miloslav Vajtr, V Brůdku 77, Praha
Třebonice 155 00, IČO: 43941559
Dopravní část – rampy a výměna brány: NE2D Projekt s.r.o., Prokopa Holého 2007,
Most 434 01, IČO: 22801014
Stavební část – úpravy WC, výměna výkladců, úpravy učeben: IMP engineering s.r.o.,
Biskupský dvůr 2095/8, 110 00 Praha 1, IČO: 25490524

6. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ČÁST 1 –
STAVEBNÍ ČÁST
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)
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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, zadavatel bude akceptovat živnostenské oprávnění Provádění staveb,
jejich změn a odstraňování,

3)

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


osvědčení o autorizaci v oboru pozemní stavby (IP00, TP00, SP00), které vydává
Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě podle zákona
č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů
(podle zákona č. 360/1992 Sb. je možné jako rovnocenný doklad doložit také osvědčení
o registraci v případě osob usazených nebo hostujících),
a současně



oprávnění odpovědné osoby účastníka k provádění předmětných prací vydaného
organizací státního odborného dozoru včetně doložení souhlasu odpovědné osoby s
účastí na této veřejné zakázce (tj. oprávnění vydané ve smyslu zákona č. 174/1968 Sb.,
o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, v platném znění) k montáži,
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opravám a revizím (případně zkouškám) vyhrazených elektrických zařízení s
napětím do 1000 V,
a současně


oprávnění odpovědné osoby účastníka k provádění předmětných prací vydaného
organizací státního odborného dozoru včetně doložení souhlasu odpovědné osoby s
účastí na této veřejné zakázce (tj. oprávnění vydané ve smyslu zákona č. 174/1968 Sb.,
o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, v platném znění) k montáži,
opravám a revizím (případně zkouškám) vyhrazených zdvihacích zařízení.

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:
1) dle § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ seznam významných stavebních prací poskytnutých za
posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném
poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací, vč. uvedení ceny a doby jejich
provedení a identifikace objednatele s touto minimální úrovní pro jejich splnění:


zadavatel požaduje minimálně 3 referenční zakázky týkající se staveb občanské
vybavenosti, ve finančním objemu minimálně 1,5 mil. Kč bez DPH za každou
referenční zakázku

a současně



zadavatel požaduje minimálně 2 referenční zakázky týkající se jakékoliv stavby,
jejíž součástí byla realizace výtahu ve finančním objemu každé zakázky
minimálně 1 mil. Kč bez DPH (finanční objem 1mil. Kč se vztahuje pouze k realizaci
výtahu, tuto skutečnost je vybraný dodavatel povinen prokázat v předané referenci).

Způsob prokázání kvalifikace:
Výše uvedené skutečnosti účastník doloží seznamem poskytnutých stavebních prací. U každé
referenční zakázky účastník uvede období poskytnutí stavebních prací; předmět stavebních
prací; finanční objem stavebních prací; objednatele vč. kontaktní osoby a kontaktních
informací).
Přílohou seznamu musí být osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení prací.
2) dle § 79 odst. 2 písm. c) a d) ZZVZ seznam techniků či technických útvarů, které se budou
podílet na plnění veřejné zakázky, a to zejména těch, které zajišťují kontrolu kvality nebo
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budou provádět stavební práce, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo
osoby v jiném vztahu k dodavateli. Součástí seznamu musí být minimálně:

1 vedoucí pracovník, který se zabývá dohledem nad stavebními pracemi
týkajícími se realizace pozemních staveb, s minimálně středoškolským vzděláním
stavebního či technického směru, který v posledních 5-ti letech v pozici vedoucího
projektu či stavbyvedoucího vedl dohled nad plněním min 3 zakázek týkajících se
realizace jakékoliv stavby občanské vybavenosti, ve finančním objemu každé zakázky
min. 1,5 mil. Kč bez DPH,

min. 1 technik, který se zabývá dohledem nad realizací vyhrazených zdvihacích
zařízení (osobních výtahů), který vedl dohled nad plněním min 2 zakázek týkajících
se realizace vyhrazených zdvihacích zařízení (osobních výtahů), a který bude mít
zkušenosti s poskytováním dodávek či stavebních prací v předmětné oblasti min. 5 let,
ve finančním objemu každé zakázky minimálně 1 mil. Kč bez DPH.
Způsob prokázání kvalifikace:
Výše uvedené skutečnosti účastník doloží dokladem o nejvyšším dosaženém vzdělání osoby,
přehlednou charakteristikou této osoby a strukturovaným životopisem podepsaným dotyčnou
osobou osvědčující zkušenost s poskytováním předmětných stavebních prací (u těchto bude
uvedeno: období poskytnutí stavebních prací; předmět stavebních prací; finanční objem
stavebních prací; objednatel). Účastník současně doloží čestné prohlášení, zda jde o
zaměstnance účastníka, či jinou osobu, prostřednictvím které dodavatel prokazuje kvalifikaci
nebo zaměstnance jiné osoby, prostřednictvím které dodavatel prokazuje kvalifikaci s tím, že
u jiných osob je nutno doložit doklady dle § 83 ZZVZ.

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) a odst. 2 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.
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.
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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.

7. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ČÁST 2 –
VYBAVENÍ UČEBEN
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.

7. 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.

7. 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,
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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, zadavatel bude akceptovat živnostenské oprávnění Výroba, instalace,
opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení.
3) dle § 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ, doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo
osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje:


oprávnění vydaného výrobcem pasivních prvků datové sítě dodavateli či
zaměstnancům dodavatele k návrhu, dodávce, instalaci, měření a certifikaci pasivní
datové sítě,



oprávnění vydaného výrobcem aktivních prvků datové sítě dodavateli či
zaměstnancům dodavatele k návrhu, dodávce, instalaci a konfiguraci předmětné
technologie (aktivních prvků),



oprávnění vydaného výrobcem serverů dodavateli či zaměstnancům dodavatele
k návrhu, dodávce, instalaci a konfiguraci předmětné technologie (serverů).

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.

7.3. Technická kvalifikace
Technickou kvalifikaci prokáže účastník předložením:
1) dle § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ seznam významných dodávek poskytnutých za poslední 3
roky před zahájením zadávacího řízení vč. uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a
identifikace objednatele s touto minimální úrovní pro jejich splnění:


zadavatel požaduje v seznamu významných dodávek uvést minimálně 1 referenční
zakázky týkající se jakékoliv dodávky/konfigurace aktivních prvků ve finančním
objemu každé zakázky minimálně 500 tis. Kč bez DPH,

a současně


zadavatel požaduje v seznamu významných dodávek uvést minimálně 1 referenční
zakázky týkající se jakékoliv dodávky/konfigurace serverů ve finančním objemu
každé zakázky minimálně 500 tis. Kč bez DPH,

a současně


zadavatel požaduje v seznamu významných dodávek uvést minimálně 1 referenční
zakázky týkající se jakékoliv dodávky pasivních prvků datové sítě ve finančním
objemu každé zakázky minimálně 800 tis. Kč bez DPH,
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a současně


zadavatel požaduje v seznamu významných dodávek uvést minimálně 1 referenční
zakázky týkající se jakékoliv dodávky audiovizuální či informační technologie ve
finančním objemu každé zakázky minimálně 1 mil. Kč bez DPH.

Způsob prokázání kvalifikace:
Výše uvedené skutečnosti účastník doloží seznamem poskytnutých dodávek. U každé
referenční zakázky účastník uvede období poskytnutí dodávek; předmět dodávek; finanční
objem dodávek; objednatele vč. kontaktní osoby a kontaktních informací. Zadavatel
požaduje, aby u jednotlivých referenčních zakázek byla věcná plnění dle výše uvedených
kvalifikačních požadavků, a to včetně finančních objemů, jasně uvedena (a to i v
případě, že příslušné věcné plnění bude součástí referenční zakázky týkající se
komplexních dodávek, jejichž součástí je i jiné věcné plnění).
2) dle § 79 odst. 2 písm. c) a d) ZZVZ seznam techniků či technických útvarů, které se budou
podílet na plnění veřejné zakázky, a to zejména těch, které zajišťují kontrolu kvality nebo
budou provádět stavební práce, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo
osoby v jiném vztahu k dodavateli. Součástí seznamu musí být minimálně:

min. 1 vedoucí pracovník zabývající se dohledem nad dodávkami/konfigurací
aktivních prvků a serverů, dodávkami pasivních prvků a audiovizuální či
informační technologie, který vedl dohled nad plněním:
- min. 1 zakázky týkajících se dodávek/konfigurace aktivních prvků či
serverů ve finančním objemu každé zakázky minimálně 1 mil. Kč,
- min. 1 zakázky týkajících se pasivních prvků ve finančním objemu
každé zakázky minimálně 800 tis. Kč,
- min. 1 zakázky týkající se audiovizuální či informační technologie ve
finančním objemu každé zakázky minimálně 1 mil. Kč,
s minimálně SŠ vzděláním, s oprávněním k provádění předmětných prací vydaným
výrobcem aktivních prvků, serverů a výrobcem pasivních prvků, včetně doložení
souhlasu odpovědné osoby s účastí na této veřejné zakázce, a který bude mít zkušenosti
s poskytováním obdobných dodávek v předmětné oblasti min. 5 let.
V případě, že účastník není schopen zajistit dohled nad všemi dodávkami 1 vedoucím
pracovníkem, může účastník zajistit dohled nad dodávkami 2, popř. 3 vedoucími
pracovníky, kdy každý z vedoucích pracovníků bude vykonávat dohled nad dodávkami
dle jejich oprávnění. Každý z těchto vedoucích pracovníků musí splňovat požadavky
uvedené výše (kap. 7.3., bod 2), a to v rozsahu vykonávaného dohledu.
Způsob prokázání kvalifikace:
Výše uvedené skutečnosti účastník doloží přehlednou charakteristikou této osoby a
strukturovaným životopisem podepsaným dotyčnou osobou osvědčující zkušenost s
poskytováním předmětných dodávek (u těchto bude uvedeno: období poskytnutí dodávek;
předmět dodávek; finanční objem dodávek; objednatel). Účastník současně doloží čestné
prohlášení, zda jde o zaměstnance účastníka, či jinou osobu, prostřednictvím které dodavatel
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prokazuje kvalifikaci nebo zaměstnance jiné osoby, prostřednictvím které dodavatel
prokazuje kvalifikaci s tím, že u jiných osob je nutno doložit doklady dle § 83 ZZVZ.
Účastník současně doloží doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání osoby a příslušné
oprávnění k provádění předmětných prací vydaným výrobce zařízení, včetně doložení
souhlasu odpovědné osoby s účastí na této veřejné zakázce.

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
podle v plném rozsahu, 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.
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.
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8. 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 přílohy č. 1.1 a 1.2).
Nabídková cena bude uvedena pro každou část veřejné zakázky samostatně v nabídkovém listu (viz
přílohy č. 1.1 a 1.2), návrhu smluv (viz přílohy č. 2.1 a 2.2) a vyplněném soupisu dodávek a prací
(viz přílohy č. 4.1 a 4.2).
Cena díla v sobě bude zahrnovat veškeré náklady na jeho zhotovení. Zhotovitel 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 zprovoznění této veřejné zakázky včetně zařízení
staveniště a jeho likvidace, poplatků za uložení odpadu apod.
Vyplněné položkové výkazy výměr budou vloženy ve formátu .XLS nebo formátu .KZ.
Vyplněný výkaz výměr bude součástí nabídky.
Uvedená nabídková cena pro každou část veřejné zakázky je cenou nejvýše přípustnou.
V případě, že bude v nabídce účastníka rozpor mezi hodnotou nabídkové ceny zapsané v jednotlivých
dokumentech (tj. nabídkovém listu, krycím listu či vyplněném soupisu dodávek a prací atd.) a
hodnotou nabídkové ceny zapsané v návrhu smlouvy, bude pro hodnocení nabídek použita nabídková
cena zapsaná v návrhu smlouvy a cena zapsaná v návrhu smlouvy bude také rozhodná pro uzavření
smlouvy s vybraným dodavatelem dané části veřejné zakázky.
Obchodní podmínky
Účastník je povinen v nabídce předložit vyplněný návrh smlouvy na celý předmět plnění příslušné
části veřejné zakázky. Závazné obchodní podmínky formou vzorového znění smluv pro každou část
veřejné zakázky jsou uvedeny v přílohách č. 2.1 a 2.2 k této výzvě. 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 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 dobu 60 měsíců na stavební a montážní práce, 60 měsíců na výtah a 24
měsíců na ostatní dodávky.
Návrh smlouvy (viz přílohy č. 2.1 a 2.2) bude účastníkem doplněn a podepsán oprávněnou
osobou účastníka. Smlouva (viz přílohy č. 2.1 a 2.2) bude v rámci nabídky předložena jako
prostý scan podepsaného dokumentu. Pokud zastupuje účastníka zadávacího řízení jiná osoba,
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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 přílohy č.
2.1 a 2.2 této ZD).

9. PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY PROSTŘEDNICTVÍM
PODDODAVATELŮ
Přehled poddodavatelů
Zadavatel připouští, aby dílčí plnění každé části 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 příslušnou část veřejné zakázky bez poddodavatelů.
V souladu se zněním § 105 odst. 2 ZZVZ zadavatel požaduje, aby významná část předmětných
dodávek, zahrnujících také jejich umístění a montáž, v tomto případě dodávky a montáže
audiovizuální či informační technologie, byly plněny přímo vybraným dodavatelem (tedy
nikoliv prostřednictvím poddodavatele). V případě nesplnění tohoto požadavku zadavatele
bude účastník ze zadávacího řízení neprodleně vyloučen.

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).

10. JISTOTA
Zadavatel v souladu s § 41 ZZVZ požaduje:
 jistotu ve výši 150.000,- Kč pro část 1 – stavební část
 jistotu ve výši 200.000,- Kč pro část 2 – vybavení učeben.
Jistotu pro danou část veřejné zakázky poskytne účastník formou složení peněžní částky na účet
zadavatele (dále jen "peněžní jistota"), nebo formou bankovní záruky nebo pojištění záruky.
Poskytne-li účastník jistotu formou složení peněžní částky na účet zadavatele, musí být peněžní
částka odpovídající výši jistoty připsána na účet zadavatele nejpozději v den skončení lhůty pro
podání nabídek. Součástí nabídky musí být doklad o poskytnutí peněžní jistoty. Účastník v nabídce
dále uvede bankovní spojení, číslo účtu a platební symboly, se kterými má být jistota vrácena po jejím
uvolnění.
Účet zadavatele pro poskytnutí peněžní jistoty (platí pro obě části veřejné zakázky):
bankovní spojení zadavatele: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu zadavatele: 6015-1041368359/0800
variabilní symbol: = IČO účastníka
(zahraniční dodavatel, který nemá přiděleno IČO, uvede jako variabilní symbol jiné, pro jeho
osobu zcela jedinečné číslo, např. DIČ)
Poskytne-li účastník jistotu formou bankovní záruky, musí být originální bankovní záruka předložena
zadavateli nejpozději do konce lhůty pro podání nabídky jako součást nabídky účastníka
v samostatném souboru u dané části veřejné zakázky.
Dokladem o poskytnutí jistoty formou bankovní záruky je originální bankovní záruční listina
v elektronické podobě (tj. originální soubor poskytnutý bankou včetně zaručených
elektronických podpisů) vystavená ve prospěch zadavatele jako oprávněného (příjemce
záruky), z jejíhož obsahu je zřejmé, že banka se zavazuje za podmínek stanovených v § 41
ZZVZ poskytnout zadavateli plnění z bankovní záruky. Platnost bankovní záruky musí začínat
nejpozději dnem skončení lhůty pro podání nabídek a bankovní záruka musí být platná po celou dobu
zadávací lhůty (platí pro obě části veřejné zakázky).
Má-li být jistota poskytnuta formou pojištění záruky, pojistná smlouva musí být uzavřena tak, že
pojištěným je účastník a oprávněnou osobou, která má právo na pojistné plnění, je zadavatel.
Pojistitel vydá pojištěnému prohlášení v elektronické podobě obsahující závazek vyplatit
zadavateli za podmínek stanovených v § 41 odst. 8 ZZVZ pojistné plnění. Platnost pojištění
záruky musí začínat nejpozději dnem skončení lhůty pro podání nabídek a pojištění záruky musí být
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platné po celou dobu zadávací lhůty. Originální elektronický doklad o pojištění záruky musí být
doložen v nabídce účastníka jako samostatný soubor (platí pro obě části veřejné zakázky).
Pokud účastníku zadávacího řízení v zadávací lhůtě zanikla účast v zadávacím řízení po vyloučení
podle § 124 odst. 2 ZZVZ nebo § 122 odst. 7 ZZVZ, má zadavatel právo na plnění z jistoty včetně
úroků zúčtovaných peněžním ústavem.

11. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
Nabídky budou podávány pro každou část veřejné zakázky samostatně.
Zadavatel stanovuje, že požaduje podání nabídky pro obě části 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).

F_OI_057F platí od: 7. 12. 2020

Stránka 17 z 23

MmM Z_OI_057

Součástí elektronicky podané nabídky ke každé části 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
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. 1.1 a 1.2 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 a 7 této
výzvy):
Splnění základní způsobilosti
Splnění profesní způsobilosti
Splnění technické kvalifikace

c)

Nabídková cena, vyplněný nabídkový list a výkaz výměr
Účastník v nabídce předloží nabídkovou cenu, zpracovanou v souladu s kapitolou 8 této výzvy
(nabídková cena bude uvedena v nabídkovém listě, návrhu smlouvy o dílo a soupisu dodávek
a prací – viz přílohy 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 4.1 a 4.2 této výzvy).
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d)

Harmonogram
Účastník předloží harmonogram plnění díla, zpracovaný s maximální časovou jednotkou
1 týden v souladu s požadavky článku 3.1 této výzvy.

e)

Návrh smlouvy o dílo
Účastník ve své nabídce předloží návrh smlouvy na veřejnou zakázku, k čemuž použije přílohu
č. 2.1 a 2.2 této výzvy.

f)

Jistota
Účastník v nabídce předloží doklad o poskytnutí jistoty, dle kapitoly 10 této výzvy.

g)

Přehled poddodavatelů
Přehled poddodavatelů bude zpracován v souladu s požadavky čl. 9 této výzvy.

h)

Benchmark hodnota PC/notebooku (platí pro část 2 – vybavení)
Účastník v nabídce předloží printscreen obrazovky/PDF s výsledkem výkonu CPU (centrální
procesorové jednotky) z webu www.cpubenchmark.net (v10), a to k datu podání nabídky.
Doložený soubor musí obsahovat datum pořízení.

Veškeré doklady předkládané v rámci nabídky (kromě dokladů týkající se jistoty)
je účastník oprávněn předložit jako prosté scany podepsaných dokumentů. Pokud
bude nabídka na jakoukoliv část veřejné zakázky podána jinak než
prostřednictvím elektronického nástroje, tak k ní zadavatel nebude přihlížet.
Vybraný dodavatel před uzavřením smlouvy předloží zadavateli také (platí pro obě části veřejné
zakázky):






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 celkové ceny za dílo
včetně DPH.
Účastník, se kterým má být uzavřena smlouva pro danou část veřejné zakázky, 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. 7 vyloučí.
U vybraného dodavatele, který je právnickou osobou, bude zadavatel při zjišťování
údajů o jeho skutečném majiteli postupovat v souladu s § 122 odst. 4 - 7 ZZVZ.
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12.HODNOTÍCÍ KRITÉRIA A ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK
Část 1 – stavební část:
Kritériem pro zadání této části veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídek stanovená
na základě nejnižší nabídkové ceny.
V rámci tohoto kritéria bude zadavatel hodnotit celkovou nabídkovou cenu bez DPH pro
tuto část veřejné zakázky zpracovanou ve smyslu kapitoly 8 této výzvy, a to podle její
absolutní výše. Komise stanoví pořadí nabídek dle výše nabídkové ceny v Kč bez DPH.
Vítěznou nabídkou se stane nabídka, která splnila všechny podmínky zadání a kvalifikace této
části veřejné zakázky s nejnižší nabídkovou cenou.
Část 2 – vybavení učeben:
Kritériem pro zadání této části veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídek stanovená
na základě nejnižší nabídkové ceny.
V rámci tohoto kritéria bude zadavatel hodnotit celkovou nabídkovou cenu bez DPH pro
tuto část veřejné zakázky zpracovanou ve smyslu kapitoly 8 této výzvy, a to podle její
absolutní výše. Komise stanoví pořadí nabídek dle výše nabídkové ceny v Kč bez DPH.
Vítěznou nabídkou se stane nabídka, která splnila všechny podmínky zadání a kvalifikace této
části veřejné zakázky s nejnižší nabídkovou cenou.

13.VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Účastník je oprávněn po zadavateli požadovat písemně vysvětlení zadávací dokumentace. Žádost
o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace ve smyslu § 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 včetně specifikace části 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
vysvětlení zadávací dokumentace na profilu zadavatele. Nezapracování zveřejněných
vysvětlení zadávací dokumentace do nabídky, může být důvodem pro vyřazení nabídky a
vyloučení účastníka.
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14.PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ
Prohlídka místa plnění bude zadavatelem organizována dne 27. 1. 2022 v 10:00 hod. v místě plnění.
Sraz účastníků bude dne 27. 1. 2022 v 9:55 hod. před hlavním vchodem do Základní školy v ulici
J.A. Komenského 474 v Mostě. Komunikace mezi zadavatelem a účastníky bude probíhat pouze v
českém jazyce. Zadavatel v uvedený termín umožní pouze prohlídku místa plnění. Nebude však na
místě zodpovídat žádné dotazy účastníků. V případě požadavku na dodatečné informace k veřejné
zakázce budou účastníci postupovat v souladu s čl. 13 této výzvy.
V případě platnosti karanténních opatření spojených s šířením nemoci COVID-19 bude
prohlídka místa plnění probíhat plně v souladu s vládními nařízeními a vstup bude umožněn
pouze 1 zástupci účastníka.

15. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK
Nabídku na obě části veřejné zakázky je možné podat pouze elektronicky, v souladu se zněním čl. 11
této výzvy. Nabídka musí být podána nejpozději do konce lhůty pro podání nabídky, což je dne
15.2.2022 do 10:00 hodin (platí pro obě dvě části veřejné zakázky).
Pokud bude nabídka podána po lhůtě pro podání nabídek, tak k ní zadavatel nebude přihlížet.

16.OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK
Otevírání nabídek obou částí veřejné zakázky 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
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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.
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.

17.DALŠÍ PODMÍNKY A PŘEDPOKLADY PRO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ
ZAKÁZKY








Varianty nabídky ve smyslu § 102 ZZVZ zadavatel nepřipouští. Dodavatel může do každé
části veřejné zakázky 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 si vyhrazuje právo zrušit veřejnou zakázku v souladu s § 127 odst. 2 písm. d) ZZVZ,
a to v případě, že mu nebude na dané plnění poskytnuto spolufinancování od poskytovatele
dotace, popř. nebudou na předmětnou akci alokovány finanční prostředky v rozpočtu města
na rok 2022.
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
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dostatečně přesné nebo srozumitelné. Zadavatel v daném případě připouští pro plnění této
veřejné zakázky také využití rovnocenného řešení. Pokud jsou v zadávacích podmínkách
uvedeny odkazy na normy či technické dokumenty podle § 90 odst. 1 a 2 ZZVZ, zadavatel u
každého takového odkazu umožňuje nabídnout rovnocenné řešení.

 Zadavatel má zájem zadat veřejnou zakázku v souladu se zásadami sociálně odpovědného
veřejného zadávání.
Sociálně odpovědné veřejné zadávání kromě důrazu na čistě ekonomické parametry
zohledňuje také související dopady zakázky zejména v oblasti zaměstnanosti, sociálních a
pracovních práv a životního prostředí. Zadavatel od dodavatele vyžaduje, aby při plnění
předmětu veřejné zakázky byly zajištěny férové poddodavatelské vztahy v dodavatelském
řetězci vybraného dodavatele, dále aby zajistil legální zaměstnávání, férové a důstojné
pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se
budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet.
Vybraný dodavatel je povinen zajistit splnění těchto požadavků zadavatele i u svých
poddodavatelů. Aspekty společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek jsou
zohledněny v textu obchodních podmínek návrhu smlouvy o dílo.
Zadavatel má dále v rámci odpovědného veřejného zadávání zájem na ochraně životního
prostředí. Zadavatel vyžaduje, aby dodavatel při plnění předmětu veřejné zakázky vyvinul
maximální úsilí směřující k eliminaci ukládání stavebních a demoličních odpadů vytvořených
při realizaci předmětné stavby na skládky a k zajištění recyklace využitelných stavebních a
demoličních odpadů.

V Mostě dne 3. 2. 2022

Mgr. Klára
Haušildová

Digitálně
podepsal Mgr.
Klára Haušildová
Datum: 2022.01.14
12:39:48 +01'00'

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