ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
nadlimitní veřejné zakázky realizované druhem otevřeného řízení dle § 57
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“)

„Přečalounění sedadel v sále Divadla Antonína
Dvořáka“
(dále jen „veřejná zakázka“)

Identifikační údaje veřejné zakázky:
Identifikační údaje Zadavatele:

Sídlo:

Národní divadlo Moravskoslezské, příspěvková
organizace
Čs. legií 148/14, 701 04 Ostrava – Moravská Ostrava

IČ:

00100528

Zastoupen:

Jiří Nekvasil, ředitel

Druh zadávacího řízení:

Otevřené řízení

Lhůta pro podání nabídek:

8. 11. 2016, do 10:00 hodin

Způsob podání nabídek:

elektronicky nebo v listinné formě

Zadavatel:

Místo podání nabídek:
-

elektronicky:

-

v listinné formě

Místo pro doručení vzorků:
ID zakázky pro elektronická podání:

https://zakazky.ecentre.cz/nabidkaEcentre/zakazkaProfilList.
seam
eCENTRE a. s., Nemocniční 987/12, 702 00 Ostrava,
recepce společnosti, v pracovních dnech od 8:30 do 15:30
hod.
Provozní vrátnice Divadla Antonína Dvořáka, Smetanovo
náměstí 3104/8A, 702 00 Ostrava
5190

Smluvní zastoupení zadavatele v rozsahu § 43 zákona:
Název:

eCENTRE, a.s.

Sídlo:

Argentinská 286/38, Holešovice, 170 00 Praha 7

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka 9339
IČ:

271 49 862

Jednající:

Vítězslav Grygar, statutární ředitel

(dále jen „organizátor“)
Kontaktní osoba zadávacího řízení
Kontaktní osoby:

Ivona Štefková, 597 075 462, 734 442 705, stefkova@ecentre.cz

PREAMBULE
Zadavatel realizuje druhem otevřeného řízení dle ust. § 56 zákona veřejnou zakázku, předmětem jejíhož
plnění je poskytnutí čalounických služeb a drobných oprav komponentů sedadel v hlavním sále Divadla
Antonína Dvořáka. Zadavatel vybere dodavatele s nejvýhodnější podanou nabídkou, s nímž následně
uzavře smlouvu o dílo.
Tato zadávací dokumentace byla v plném rozsahu vytvořena organizátorem veřejné zakázky, který je
identifikován v záhlaví zadávací dokumentace.

1. PŘEDMĚT, MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ
1. 1. Klasifikace CPV:
98394000-1 - Čalounické služby
98390000-3 Jiné služby
1. 2. Předmět veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je výměna čalounění sedáků a opěradel u celkem 539 sedadel hlavního
sálu Divadla Antonína Dvořáka (dále jen „DAD“) a oprava poškozených komponentů sedadel. Služba
bude poskytnuta ve dvou etapách, vždy po dobu divadelních prázdnin.
Předmět této veřejné zakázky se bude plnit na základě uzavřené smlouvy o dílo, přičemž dílem se
rozumí úplné a bezvadné provedení všech prací nezbytných pro řádné plnění služeb. Zadavatel uzavře
s vítězným dodavatelem smlouvu o dílo v souladu s níže uvedenými obchodními podmínkami, na dobu
dvou let.
1. 3. Podrobný popis specifikace předmětu veřejné zakázky
- demontáž a opětovná montáž 539 ks sedadel tří typů, kdy:
- 245 ks sedadel v přízemí (jeden typ)
- 222 ks sedadel z balkonu a galerií (druhý typ)
- 72 ks židlí v lóžích (třetí typ)
- výměna čalounění opěradel a sedáků sedaček, čalounění opěradel pro ruce (bočních kusů)
zůstane stávající;
- při demontáži a opětovné montáži je nutné dodržet přesnou pozici sedadel a opěradel (není
možná záměna dvou sedadel z důvodu rozdílných roztečí montážních otvorů a přípravy);
- kontrola a případná oprava všech komponentů sedadel (dřevěných, kovových);
- zajistit úpravu závaží sedadel tak, aby nedocházelo k poškozování použitých čalounických
materiálů, při zajištění funkčnosti sedadel;
- sendvičová konstrukce čalounění sedadla.
- záruka na celkové plnění bude min. 60 měsíců.
1. 4. Požadavky na použitý materiál
Vzhledem k tomu, že se čalounění bočních opěradel pro ruce zůstane stávající (výměna čalounění
není technicky možná), požaduje zadavatel použití konkrétního typu čalounické textilie a její
barevnosti:
- Látka: Trevira CZ, vínová
- složení: 100% polyester
- hustota 395 gr/sm
- nehořlavost dle třídy DIN 4102-B1
- musí splňovat podmínky EN 13773
- oděruvzdornost min. 45000MD
- sendvičová konstrukce čalounění sedadla, případně použití vypěňovací tvarovky pro
maximální komfort při dlouhodobém sezení
- použití nehořlavé PUR pěny (včetně certifikátu)
- nehořlavý materiál čalounění (včetně certifikátu)

1. 5. Termín plnění veřejné zakázky
1.5.1.Předmět plnění veřejné zakázky bude plněn ve dvou etapách, a to vždy o divadelních
prázdninách, které trvají cca od 1. 7. do 18. 8., v letech 2017 a 2018. Přesný termín konání
divadelních prázdnin sdělí zadavatel vítěznému dodavateli, vždy min. tři měsíce před jejich
začátkem.

1.5.2.Zadavatel nestanoví, kolik sedadel musí být opraveno v první a ve druhé etapě, avšak
požaduje, aby po první etapě, před ukončením divadelních prázdnin, byly v sále
namontovány všechny sedačky (část opravených a zbytek původních) a sál byl plně funkční.

1. 6. Místo plnění:
Místem plnění této veřejné zakázky je Divadlo Antonína Dvořáka, Smetanovo náměstí 3104/8A,
Ostrava.
1. 7. Prohlídka místa plnění
Zadavatel umožní prohlídku místa plnění účastníkům zadávacího řízení. Termín prohlídky je stanoven
na 17. 10. 2016 od 14:30 hodin. Sraz účastníků se uskuteční před provozní vrátnicí Divadla Antonína
Dvořáka, na Smetanově náměstí 3104/8A v Ostrava.
PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ÚČASTNÍKŮ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
1.1. K prokázání kvalifikace jednotlivých účastníků zadávacího řízení veřejné zakázky jsou účastníci
zadávacího řízení povinni prokázat splnění níže uvedené kvalifikace.
1.2. Zadavatel požaduje prokázání splnění kvalifikace v rozsahu stanoveném ust. § 74, § 77 odst. 1 a
odst. 2 písm. a) a § 79 odst. 2 písm. b) a k) zákona
1.3. Základní způsobilost dle § 74 zákona
– účastník zadávacího řízení předloží:
1.3.1.

Čestné prohlášení k prokázání základní způsobilosti dle § 74 odst. 1 písm. b) ve vztahu
ke spotřební dani a písm. c) a e) zákona, podepsané osobou oprávněnou jednat
jménem nebo za účastníka zadávacího řízení (lze využít čestné prohlášení, které je
Přílohou č. 1 této zadávací dokumentace).

1.3.2.

Doklady příslušných úřadů, orgánů či institucí k prokázání základní způsobilosti dle § 74
odst. 1 písm. a), b), d) zákona.

1.4. Profesní způsobilost dle § 77 odst. 1 zákona
– účastník zadávacího řízení předloží:
1.4.1.kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis
zápis do takové evidence požaduje nebo, v souladu s § 45 odst. 4. zákona, odkaz 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.
1.5. Technická kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. b) e)a k) zákona
– účastník zadávacího řízení předloží:
1.5.1.

1.5.2.

1.5.3.

seznam významných služeb realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech
před zahájením zadávacího řízení, včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a
identifikace objednatele s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí.
Účastník zadávacího řízení splňuje tuto kvalifikaci, pokud v seznamu významných
služeb poskytovaných v posledních 3 letech uvede, že realizoval u různých subjektů
alespoň 4 služby, jejichž předmětem bylo poskytování obdobných služeb, každá
v min. hodnotě 2.000.000,- Kč.
Dle §79, odst. 2 písm. e) zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení
prokázal popis opatření dodavatele k zajištění kvality, v souladu s § 80 odst. 1,
předložením certifikátu ISO 9001, ISO 14001.

1.5.4.

Účastník zadávacího řízení je povinen, na adresu pro doručení vzorků, která je
uvedena v záhlaví této zadávací dokumentace, doručit následující vzorky, a to
nejpozději do lhůty pro podání nabídek:
- vzorek čalounické výplně, která bude pro realizaci zakázky použita, velikost
vzorku je min. 20 x 20 cm;
- vzorek látky, která bude pro realizaci zakázky použita, velikost vzorku je min.
20 x 20 cm;
- vzorek křesla se sklápěcím sedadlem, na kterém bude použita stejná
čalounická výplň, jaká bude použita pro realizaci této veřejné zakázky, látka
může být použita odlišná.
- fotografie prostor, které jsou vybaveny čalouněnými výrobky obdobného
charakteru, jako je předmět veřejné zakázky. Předmětné čalouněné výrobky na
fotografiích budou zhotoveny účastníkem zadávacího řízení.
Účastníci zadávacího řízení jsou povinni si své vzorky převzít po ukončení
zadávacího řízení zpět. Zadavatel vzorky nebude odesílat.

1.6. Základní a profesní způsobilost lze prokázat také Výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
dle ust. § 228 a násl. zákona nebo Certifikátem vydaným akreditovanou osobou v rámci systému
certifikovaných dodavatelů podle ust. § 233 a násl. zákona v rozsahu údajů v něm uvedených.
1.7. Kvalifikaci, kromě technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. k) a e), může účastník zadávacího
řízení prokázat v souladu s §87 pomocí Jednotného evropského osvědčení pro veřejné zakázky.
1.8. Forma předložení kvalifikace účastníkem zadávacího řízení:
Veškeré doklady a informace ke kvalifikaci účastník zadávacího řízení předloží v prosté kopii.

2. Jistota
3.1. K zajištění splnění povinností účastníka zadávacího řízení vyplývajících z účasti v zadávacím řízení
zadavatel požaduje v souladu s § 41 zákona, aby účastníci zadávacího řízení poskytli jistotu, a to
ve výši 400.000,- Kč.
3.2. Jistotu účastník zadávacího řízení poskytne formou složení či převodu peněžní částky na účet
organizátora, č. ú.: 207088177/0300 vedený u ČSOB, a. s., pobočka Ostrava, nebo formou
bankovní záruky ve prospěch zadavatele nebo formou pojištění záruky ve prospěch zadavatele.
3.2.1.

V případě složení nebo převodu peněžní částky na účet organizátora účastník zadávacího
řízení uvede jako:
a) variabilní symbol (VS): 00100528
b) specifický symbol (SS): IČ účastníka zadávacího řízení

3.3. Peněžní částka odpovídající výši jistoty musí být připsána na účet organizátora nejpozději ke dni
skončení lhůty pro podání nabídek; v případě složení peněžní částky na účet organizátora musí
k zúčtování dojít nejpozději v poslední den lhůty pro podání nabídek. V případě složení peněžní
částky na účet organizátora uvede účastník zadávacího řízení v nabídce bankovní spojení a číslo
účtu, na které má být jistota vrácena po jejím uvolnění. V případě složení nebo převodu peněžní
částky na účet organizátora doloží účastník zadávacího řízení ve lhůtě pro podání nabídek doklad
o uskutečněném bankovním převodu, tj. kopii výpisu z bankovního účtu nebo pokladní složenkou,
a to přímo ve své nabídce.
3.4. V případě jistoty poskytnuté formou bankovní záruky dle § 2029 Občanského zákoníku č. 89/2012
Sb., se za doklad považuje písemné prohlášení banky v záruční listině, že přebírá vůči zadavateli
jako věřiteli neodvolatelnou záruku na celou požadovanou částku. Zároveň musí záruční listina
stanovit závazek peněžního ústavu vyplatit zadavateli jako věřiteli bez odkladu a bez námitek celou
částku vedenou jako neodvolatelnou záruku po obdržení první výzvy. Záruční listina musí mít
platnost po celou dobu zadávací lhůty. V případě podání nabídky elektronickou formou a použití
jistoty ve formě bankovní záruky doloží účastník zadávacího řízení ve lhůtě pro podání nabídek
originál bankovní záruky v listinné podobě na adresu pro podání nabídek v listinné podobě, a to
v zalepené obálce, označené názvem VZ a poznámkou NEOTVÍRAT. Kopie záruční listiny bude
uvedena přímo v elektronické nabídce. Účastník zadávacího řízení současně uvede adresu, na
kterou mu má být originál záruční listiny vrácen; neuvede-li účastník zadávacího řízení takovou
adresu, bude originál záruční listiny zaslán na adresu sídla či místa podnikání uvedenou v nabídce.
V případě podání nabídky v listinné formě a použití jistoty ve formě bankovní záruky doloží účastník
zadávacího řízení ve lhůtě pro podání nabídek originál a kopii záruční listiny přímo ve své nabídce,

a to tak, aby byl originál z nabídky samostatně vyjímatelný. Součástí nabídky bude vedle originálu
záruční listiny též její prostá kopie. Účastník zadávacího řízení současně uvede adresu, na kterou
mu má být originál záruční listiny vrácen; neuvede-li účastník zadávacího řízení takovou adresu,
bude originál záruční listiny zaslán na adresu sídla či místa podnikání uvedenou v nabídce. Platnost
bankovní záruky musí být účastníkem zadávacího řízení zajištěna po celou dobu zadávací lhůty
dle § 40 zákona.
3.5. V případě jistoty poskytnuté formou pojištění záruky se za doklad považuje písemné prohlášení
pojistitele v záruční listině obsahující závazek vyplatit zadavateli, za podmínek stanovených v § 41
odst. 8 zákona, pojistné plnění. V případě jistoty poskytnuté formou pojištění záruky musí být
pojistná smlouva uzavřena tak, že pojištěným je účastník zadávacího řízení a oprávněnou osobou,
která má právo na pojistné plnění, je zadavatel. Účastník zadávacího řízení je povinen zajistit
platnost pojištění záruky po celou dobu zadávací lhůty. V případě podání nabídky elektronickou
formou a použití jistoty ve formě pojištění záruky doloží účastník zadávacího řízení ve lhůtě pro
podání nabídek originál pojištění záruky v listinné podobě na adresu pro podání nabídek v listinné
podobě, a to v zalepené obálce, označené názvem VZ a poznámkou NEOTVÍRAT. Kopie pojištění
záruky bude uvedena přímo v elektronické nabídce. Účastník zadávacího řízení současně uvede
adresu, na kterou mu má být originál záruční listiny vrácen; neuvede-li účastník zadávacího řízení
takovou adresu, bude originál záruční listiny zaslán na adresu sídla či místa podnikání uvedenou
v nabídce. V případě podání nabídky v listinné formě a použití jistoty ve formě pojištění záruky
doloží účastník zadávacího řízení ve lhůtě pro podání nabídek originál a kopii pojištění záruky
přímo ve své nabídce, a to tak, aby byl originál z nabídky samostatně vyjímatelný. Součástí nabídky
bude vedle originálu pojištění záruky též její prostá kopie. Účastník zadávacího řízení současně
uvede adresu, na kterou mu má být originál pojištění záruky vrácen; neuvede-li účastník
zadávacího řízení takovou adresu, bude originál zaslán na adresu sídla či místa podnikání
uvedenou v nabídce.
3.6. Jistoty budou účastníkům zadávacího řízení uvolněny v souladu s ust. § 41 odst. 6 zákona.

3. OBCHODNÍ A JINÉ PODMÍNKY
4.1. Zadavatel požaduje, aby smlouva uzavřená s vítězným dodavatelem byla v souladu
s podmínkami uvedenými v této zadávací dokumentaci i s níže uvedenými obchodními
podmínkami.
4.2. Zadavatel poskytne po podpisu smlouvy s vítězným dodavatelem jednu zálohu ve výši 168.000,Kč. Záloha bude zúčtována buď jako zálohová faktura v roce 2016, nebo podle § 26-11
občanského zákoníku taktéž v roce 2016
4.3. Zadavatel uhradí cenu za provedení díla ve dvou platbách, a to vždy po protokolárním předání
každé etapy..
4.4. Splatnost faktur bude činit 30 dnů od vystavení.
4.5. Pokuta za nedodržení termínu předání jednotlivých etap činí 5.000,- Kč za každý den prodlení.
Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo zadavatele na náhradu škody způsobené
nedodržením termínu předání jednotlivých etap.
4.6. Vítězný dodavatel je povinen předložit podepsaný návrh smlouvy o dílo, v němž budou
zapracovány výše uvedené zadávací podmínky obchodní a platební podmínky.
4.7. Vítězný dodavatel je povinen před podpisem smlouvy předložit doklady dle § 104 odst. 2. písm.
a, b1-2,
4.8. Zadavatel si vyhrazuje právo o návrhu smlouvy před jejím uzavřením jednat.

4. POŽADAVKY NA JEDNOTNÝ ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
4.1.

4.2.
4.3.

Nabídková cena bude zpracována v souladu se zadávacími podmínkami, zejména je účastník
zadávacího řízení před podáním nabídky povinen se řádně seznámit s předmětem plnění a
následně v nabídce zohlednit celou jeho specifikaci. Nabídková cena musí být v návrhu smlouvy
definována jako celková a musí obsahovat veškeré náklady nutné k provedení díla. Nabídková
cena musí být platná po dobu trvání smlouvy.
Nabídková cena bude uvedena v CZK (korunách českých), v absolutní hodnotě s maximálně
dvěma desetinnými místy.
Účastník zadávacího řízení stanoví nabídkovou cenu za jedno sedadlo/ židli konkrétního typu.
Celková nabídková cena bude určena jako součet součinů jednotkových nabídkových cen a
příslušného počtu sedadel/židlí. Účastník zadávacího řízení vyplní Cenový rozpočet, který tvoří
přílohu č. 2, této zadávací dokumentace.

4.4.

Celková nabídková cena bude uvedena v členění: nabídková cena bez daně z přidané hodnoty
(DPH), samostatně DPH a nabídková cena včetně DPH.

5. HODNOCENÍ NABÍDEK
7.1.

Zadavatel se rozhodl hodnotit nabídky, tj. stanovit pořadí účastníků zadávacího řízení, podle
ekonomické výhodnosti dle § 114 dvou kritérií – ceny a kvality nabízených služeb, a to s využitím
dynamického porovnání nabídkových cen jednotlivých účastníků zadávacího řízení formou
elektronické aukce v souladu s § 121. Pravidla průběhu e-aukce, jsou upraveny v „Pravidlech pro
elektronické aukce“, které jsou Přílohou č. 3 této zadávací dokumentace

6. Váhová kritéria
6.2.
6.3.

6.4.

Hodnocení kvality – 50%
Zadavatel ohodnotí vzorky jednotlivých účastníků zadávacího řízení dle níže uvedeného
hodnocení:
- potahová látka
max. 40 bodů
- čalounická výplň
max. 40 bodů
- celkový vzhled vzorové sedačky
max. 15 bodů
- fotografie prostor, které jsou vybaveny čalouněnými výrobky obdobného charakteru, jako
je předmět veřejné zakázky
max. 5 bodů
Celková hodnota hodnotícího kritéria kvalita bude vypočtena dle vzorce:

počet bodů =

počet bodů hodnoceného dodavatele

* váha subkritéria v %

počet bodů nejlepší nabídky
6.5.
6.6.

6.7.

Hodnocení ceny – 50%
Celková cena plnění veřejné zakázky bude stanovena na základě níže uvedeného výpočtu:
(245 x jednotková cena sedadla v přízemí) + (222 x jednotková cena sedadel z balkonu a galerií)
+ (72 x jednotková cena židlí z lóží)
Celková cena hodnotícího kritéria Cena bude stanovena podle vzorce:

počet bodů =

6.8.

nejnižší nabídková cena
cena hodnoceného dodavatele

* váha subkritéria v %

V aukční síni bude nastaven pomocný výpočet tak, aby v závislosti na výsledku hodnocení dle
bodu 7. 2. – 4. této zadávací dokumentace, bylo v aukční síni zobrazeno celkové pořadí účastníků
zadávacího řízení ve veřejné zakázce, a to za obě kritéria dohromady hodnocení veřejné
zakázky.

7. ELEKTRONICKÁ AUKCE
7.1.
7.2.

Celková nabídková cena bude zpracovaná v souladu s čl. 5. této zadávací dokumentace.
V elektronické aukci bude hodnocena celková cena bez DPH.
Informace o průběhu elektronické aukce budou dále účastníkům zadávacího řízení, kteří nebyli
vyloučeni v rámci tzv. předběžného hodnocení nabídek, poskytnuty elektronicky, na emailovou
adresu uvedenou v krycím listu nabídky, v tzv. výzvě k účasti v e-aukci. Tato výzva bude
obsahovat:
- termín konání e-aukce;
- kontakt na administrátora e-aukce;
- technické přístupy do e-aukce, tzn. přesná internetová adresa e-aukce. Přístupové jméno a
přístupové heslo do e-aukce si účastník zadávacího řízení definuje sám. Od okamžiku
rozeslání výzvy k podání nových aukčních hodnot do doby zahájení aukčního kola e-aukce
proběhne, tzv. zadávací kolo, tzn., že zadavatel umožní přístup všem účastníkům do tzv.

zadávacího kola (testovacího prostředí) e-aukce, kde je možné přímo v systému e-aukce
vyzkoušet potřebné operace.
7.3. Před zahájením zadávacího kola zadá administrátor aukce do aukční síně hodnoty předběžných
nabídek účastníků zadávacího řízení.
7.4. Mezikolo trvá 60 minut před zahájením soutěžního kola e-aukce a je určeno administrátorovi
aukce. Účastníci zadávacího řízení nemohou v tomto kole měnit aukční hodnoty.
7.5. Soutěžní kolo e-aukce bude probíhat 15 minut s tím, že pokud v posledních dvou minutách
soutěžního kola dojde k jakékoliv změně položky, bude soutěžní kolo prodlouženo vždy
o 2 minuty.
7.6. Minimální rozdíl pro jednotlivá podání aukčních hodnot v průběhu elektronické aukce činí 10,- Kč.
7.7. Maximální snížení vlastní nabídnuté ceny pro jednotlivá podání aukčních hodnot v průběhu
elektronické aukce není omezeno, avšak účastník zadávacího řízení bude systémem upozorněn
při snížení nabídkové ceny o více než 30%.
7.8. Podávané aukční hodnoty při zahájení e-aukce je účastník zadávacího řízení povinen podepsat
zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vystavovaným
akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Toto se činí podpisem výzvy k účasti.
Ukončení účasti účastníka zadávacího řízení v e-aukci je rovněž účastník zadávacího řízení
povinen stvrdit zaručeným elektronickým podpisem. Toto se činí podpisem závěrečného
protokolu a jeho nahráním do systému. Pro podepisování elektronickým podpisem je účastník
zadávacího řízení povinen používat prohlížeč Internet Explorer verze 5.5 nebo vyšší.
7.9. Informace, které budou účastníkům zadávacího řízení poskytnuty: Účastník zadávacího řízení
vidí mimo své nabídky ještě nabídku nejnižší a svou cenovou nabídku může jen snižovat
s ohledem na stanovený minimální krok (viz výše). Změna cenové nabídky směrem nahoru
nebude systémem akceptována. Systémem rovněž nebude akceptováno zadání stejné
jednotkové aukční hodnoty, jako je stávající nejnižší.
7.10. Po tzv. předběžném hodnocení nabídek rozešle zadavatel všem účastníkům zadávacího řízení,
kteří nebyli ze zadávacího řízení vyloučeni, elektronickými prostředky v zákonem stanovené lhůtě
min. dvou pracovních dnů předem výzvu k podání elektronických nabídek do e-aukce - aukčních
hodnot. Veškeré informace o průběhu vlastní elektronické aukce budou účastníkům zadávacího
řízení poskytnuty na e-mailovou adresu uvedenou v nabídce.
7.11. Administrátor aukce před zahájením soutěžního tzv. aukčního kola zadá do aukční síně výsledky
hodnocení nabídek tedy zadávací ceny podané v písemných nabídkách.
7.12. V průběhu e-aukce spolu zadavatel a účastníci zadávacího řízení komunikují výlučně prostředky
elektronické komunikace. Počítač, ze kterého se bude účastník zadávacího řízení podávat nové
aukční hodnoty do e-aukce, musí mít účastník zadávacího řízení funkční připojení k internetu,
které v době přihlášení musí být aktivní, a nainstalovaný internetový prohlížeč typu Google
Chrome 49.0. a vyšší, Mozilla Firefox 1.0 nebo vyšší, anebo Microsoft Internet Explorer verze 5.5
nebo vyšší. Účastník zadávacího řízení si musí zajistit stabilní připojení svého zařízení
k internetu, a to po celou dobu trvání elektronické aukce.
7.13. Funkční nastavení internetového prohlížeče:
Pro správné fungování aukčního sw je nutné mít v internetovém prohlížeči správně nastavenou
funkci pro soubory cookie. Počítač musí mít nainstalovaný aktuální Java Software (jre = Java
Runtime Environment). Tento software je nutný pro korektní chod e-aukčního sw, při
podepisování dat uznávaným elektronickým podpisem (nutné při podávání nových aukčních
hodnot). Java Software je možné stáhnout z adresy http://www.java.com/. Tento software je
zdarma. Účastník zadávacího řízení musí vlastnit platný uznávaný kvalifikovaný elektronický
podpis, jež splňuje požadavky zákona č. 227/2000 Sb, v platném znění. V případě, že účastník
zadávacího řízení nevlastní platný kvalifikovaný certifikát, pro účast v e-aukci si jej musí pořídit.
7. 13. Podmínky a rozsah elektronické aukce:
- Veškeré další informace k účasti v elektronické aukci podle § 121 nalezne účastník
zadávacího řízení v Pravidlech pro elektronické aukce.
- Elektronická aukce proběhne v souladu s §121 zákona.
Výzva do elektronické aukce bude účastníkům zadávacího řízení zaslána elektronickými prostředky na
kontaktní e-mailovou adresu, kterou je povinen účastník zadávacího řízení uvést v krycím listu.

8. POŽADAVKY PRO JEDNOTNÉ ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
6.1. Zadavatel požaduje, aby účastníci zadávacího řízení podávali své nabídky buď v listinné, nebo
v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje atestovaného k elektronickému
podávání
nabídek,
umístěného
na
adrese:
https://zakazky.ecentre.cz/nabidkaEcentre/zakazkaProfilList.seam. Na této adrese je ve složce
HELP umístěn manuál k el. nástroji.

6.2. Listinné nabídky budou podávány na adresu pro podání nabídek uvedenou v záhlaví zadávací
dokumentace.
6.3. Každý dodavatel smí podat jen jednu nabídku, a to buď listinnou, nebo elektronickou.
6.4. Účastník zadávacího řízení je povinen podat nabídku sestávající z následujících dokumentů:
- Krycí list, který je přílohou č. 4 této zadávací dokumentace;
- Cenový rozpočet, řádně vyplněný, datovaný a podepsaný, která je přílohou č. 2 této
zadávací dokumentace;
- Návrh smlouvy o dílo, podepsaný oprávněnou osobou (osobami) jednat jménem nebo za
účastníka zadávacího řízení;
- Čestné prohlášení ke kvalifikaci a akceptaci obchodních podmínek (jeho znění je přílohou
č. 1 zadávací dokumentace).
- Doklady a informace prokazující splnění kvalifikace dle čl. 2. této zadávací dokumentace;
- Prohlášení účastníka zadávacího řízení o složení jistoty, a to v případě, že skládá jistotu
na účet zadavatele. Vzor čestného prohlášení tvoří přílohu č. 5 této zadávací
dokumentace.
6.4. Varianty nabídky se nepřipouštějí.
6.5. Nabídka musí být vyhotovena v českém jazyce.
6.6. V případě elektronické nabídky:
6.6.1.datová zpráva obsahující všechny výše uvedené dokumenty musí být podepsána
uznávaným elektronickým podpisem, v souladu s výpisem z obchodního rejstříku či jiné
obdobné evidence nebo osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka zadávacího
řízení. V případě osoby zmocněné k zastupování účastníka zadávacího řízení musí být
doklad prokazující zplnomocnění (např. plná moc) součástí datové zprávy.
6.6.2.Zadavatel dále požaduje, aby datová zpráva dle předchozího odstavce obsahovala dva
samostatné soubory, z nichž jeden bude obsahovat doklady a informace prokazující
splnění kvalifikace dle této zadávací dokumentace, jenž bude nazván:
NDM_Sedaky_KVALIFIKACE, a druhý bude obsahovat všechny ostatní dokumenty
uvedené v této zadávací dokumentaci, ze kterých se skládá nabídka, vyjma dokladů
a informací
prokazujících
splnění
kvalifikace,
jenž
bude
nazván:
NDM_Sedaky_NABIDKA.
6.6.3.Zadavatel požaduje předložení výše uvedených dokumentů v některém z těchto formátů:
*.pdf, *.jpeg, *.gif, *.png. Dokumenty musí být dobře čitelné.
6.6.4.V případě, že za účastníka zadávacího řízení elektronicky podepíše nabídku jiná osoba
než uvedená v aktuálním a platném výpisu z obchodního rejstříku, doloží do své nabídky
také oprávnění této osoby k podpisu (např. plnou moc).
6.7. V případě listinné nabídky:
Nabídka bude předložena v písemné formě v originálu a jedné kopii, příslušně označených jako
„originál“ a „kopie“ na první straně každého výtisku (předložení vyhotovení nabídky s označením
„kopie“ má informativní charakter). Smlouvy s jednotlivými zadavateli budou uvedeny na CD.
Zadavatel dále požaduje, aby nabídka účastníka zadávacího řízení byla po formální stránce
strukturována následovně:
o
krycí list
o
Cenový rozpočet (příloha č. 2)
o
podepsaný návrh smlouvy
o
doklady k prokázání kvalifikace
o
doklady ke složení jistoty
o
ostatní doklady
V případě, že účastník zadávacího řízení v nabídce doloží dokumenty vztahující se k nabídce
podepsané jinou než osobou uvedenou v aktuálním a platném výpisu z obchodního rejstříku,
doloží do své nabídky také oprávnění této osoby k podpisu (např. plnou moc).
6.9. Zadávací lhůta, tj. lhůta, po kterou jsou účastníci zadávacího řízení svými nabídkami vázáni, trvá
do 31. 12. 2016.
6.10. Lhůta pro podání nabídek končí 8. 11 2016 v 10:00 hodin. ID zakázky pro elektronické
nabídky je 5190.
6.11. Vzhledem k tomu, že zadavatel použije jako prostředek hodnocení nabídek elektronickou aukci,
koná se, v souladu s § 110 odst. 1 zákona, otevírání nabídek bez přítomnosti účastníků
zadávacího řízení.
6.12. V souladu s „Pravidly elektronických aukcí“, které jsou Přílohou č. 3 této zadávací dokumentace,
účastník zadávacího řízení, jehož nabídka nebyla v rámci předběžného hodnocení vyřazena,
podá do elektronického nástroje jednotkové ceny zpracované podle 5. této zadávací
dokumentace.

9. VYSVĚTLENÍNABÍDKY
9.1. Účastník zadávacího řízení je oprávněn, dle § 98, po zadavateli požadovat písemně vysvětlení
zadávací dokumentace, a to ve dvou formách:
- Listinná žádost musí být doručena organizátorovi, tj. osobě zastupující zadavatele dle § 43
zákona, a to na korespondenční adresu: eCENTRE, a.s., Nemocniční 12, Ostrava, PSČ
702 00, případně na e-mailovou adresu kontaktní osoby organizátora:
stefkova@ecentre.cz, a to nejpozději 8 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání
nabídek.
- Elektronická žádost musí být doručena prostřednictvím elektronického nástroje
atestovaného k elektronickému podávání nabídek umístěného na adrese:
https://zakazky.ecentre.cz/nabidkaEcentre/zakazkaProfilList.seam, a to nejpozději
8 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
9.2. Zadavatel odešle vysvětlení zadávací dokumentace, případně související dokumenty,
nejpozději do 3 pracovních dnů po doručení žádosti účastníka zadávacího řízení, a to
případně rovněž prostřednictvím elektronického nástroje atestovaného k elektronickému
podávání nabídek, umístěného na adrese:
https://zakazky.ecentre.cz/nabidkaEcentre/zakazkaProfilList.seam. Vysvětlení
zadávací
dokumentace, včetně přesného znění žádosti, doručí zadavatel současně všem účastníkům
zadávacího řízení, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace, nebo kterým byla
zadávací dokumentace poskytnuta, a zároveň je zveřejní na svém profilu zadavatele.
9.3. Zadavatel může poskytnout účastníkům zadávacího řízení vysvětlení zadávací dokumentace
i bez předchozí žádosti. Odstavec 10.2 se použije obdobně.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Zadavatel je oprávněn kdykoli v průběhu zadávacího řízení tuto veřejnou zakázku zrušit, a to z důvodů
stanovených v zákoně. Zadavatel si vyhrazuje právo měnit zadávací podmínky k veřejné zakázce
v průběhu běhu lhůty pro podání nabídek, přičemž o této změně bude informovat formou oznámení
informací o změně nebo doplnění zadávacích podmínek veškeré účastníky zadávacího řízení, kteří si
vyžádali zadávací dokumentaci, a zároveň je zveřejní na profilu zadavatele. Při změně zadávacích
podmínek zadavatel přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek v souladu s ust. § 99 zákona.

11. SEZNAM PŘÍLOH
Příloha č. 1: Čestné prohlášení ke kvalifikaci a akceptaci obchodních podmínek
Příloha č. 2: Cenový rozpočet
Příloha č. 3: Pravidla pro elektronické aukce
Příloha č. 4: Krycí list nabídky
Příloha č. 5: Čestné prohlášení o složení Jistoty
Příloha č. 6: Fotografie a nákresy sedaček
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