ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU s názvem:

„Dodávka Systému Virtuálního modelu Prahy“
zadávanou dle ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZZVZ“)

Název veřejné zakázky:

Dodávka Systému Virtuálního modelu Prahy

Druh zakázky:

Podlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího řízení:

Zjednodušené podlimitní řízení

Identifikační údaje zadavatele
Zadavatel:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Adresa profilu zadavatele
Datová schránka:
Kontaktní
osoba
administrativní:

pro

Operátor ICT, a.s.
Dělnická 213/12, PSČ 17000 Praha 7
02795281
CZ02795281
https://zakazky.operatorict.cz/

3xqfe9b
věci Mgr. Tomáš Houdek
e-mail: smartcity@operatorict.cz
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1. Předmět plnění veřejné zakázky
1.1.

Předmět plnění veřejné zakázky

Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky (dále jen „veřejná zakázka“) je vývoj, dodávka a
implementace Systému Virtuálního modelu Prahy a poskytnutí navazujících činností.
Plnění veřejné zakázky bude probíhat ve 3 fázích.
Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek v podrobnostech
nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedeno v příloze č. 1 této zadávací dokumentace Specifikace předmětu plnění a technické požadavky, která byla připravena ve spolupráci se spol.
PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o., se sídlem: Hvězdova 1734/2c, Nusle, 140 00 Praha 4,
IČO: 61063029 a dále ve Vzorovém návrhu smlouvy na plnění veřejné zakázky, který je přílohou č. 2
této zadávací dokumentace.
1.2.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 5.500.000,- Kč bez DPH.
Předpokládaná hodnota zakázky je stanovena jako maximální a nepřekročitelná. Účastník, který
nabídne nabídkovou cenu vyšší, než je předpokládaná hodnota, bude ze zadávacího řízení vyloučen.
Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady spojené s plněním předmětu veřejné zakázky.
2. Doba plnění veřejné zakázky
Plnění veřejné zakázky bude zahájeno ihned po podpisu smlouvy na plnění veřejné zakázky a bude
probíhat v 3 fázích.
1. Fáze – dokončení do 28. 2. 2018
2. Fáze – dokončení do 31. 10. 2018
3. Fáze – dokončení do 31. 12. 2018
Po protokolárním předání 3. Fáze bude Dodavatel povinen zajišťovat ty činnosti, u nichž příloha č. 2
této zadávací dokumentace - Vzorová smlouva na plnění veřejné zakázky stanoví, že budou
realizovány do skončení platnosti a účinnosti této Smlouvy.
3. Místo plnění veřejné zakázky
3.1.

Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění předmětné veřejné zakázky je pracoviště v prostorách Českého institutu informatiky,
robotiky a kybernetiky, na adrese: Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6-Dejvice
4. Kvalifikační předpoklady
Dodavatelé jsou povinni prokázat splnění kvalifikace podle ust. § 73 až § 79 ZZVZ. Čestná prohlášení
dodavatele musí být podepsána dodavatelem či statutárním orgánem dodavatele nebo osobou k
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tomu zmocněnou; kopie příslušného zmocnění musí být v takovém případě součástí nabídky. Čestná
prohlášení ostatních osob musí být podepsána takovou příslušnou osobou. Dokumenty předkládané
v rámci nabídky budou předloženy jako prosté kopie originálů. Zadavatel si může kdykoliv v průběhu
zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci.
Vybraný dodavatel (účastník zadávacího řízení, který byl vybrán k uzavření smlouvy) je povinen
zadavateli postupem dle ust. § 122 odst. 3 písm. a) ZZVZ předložit originály nebo úředně ověřené
kopie dokladů o jeho kvalifikaci.
Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je v souladu s ust. § 73 ZZVZ dodavatel, který:
a) splní základní způsobilost podle ust. § 74 ZZVZ,
b) splní profesní způsobilost podle ust. § 77 ZZVZ, a
c) splní technickou kvalifikaci podle ust. § 79 ZZVZ.
4.1.

Základní způsobilost podle ust. § 74 ZZVZ

Způsobilým je dodavatel, který:
Způsob prokázání splnění
nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před Čestné prohlášení o splnění základní
zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen způsobilosti.
pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k tomuto
zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního
řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným
odsouzením se nepřihlíží;
jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku
splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen
statutárního orgánu. Je-li členem statutárního
orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku
splňovat tato právnická osoba, každý člen
a) statutárního orgánu této právnické osoby a osoba
zastupující tuto právnickou osobu v statutárním
orgánu dodavatele;
podává-li nabídku pobočka závodu zahraniční
právnické osoby, musí tuto podmínku splňovat tato
právnická osoba a vedoucí pobočky závodu;
podává-li nabídku pobočka závodu české právnické
osoby, musí tuto podmínku splňovat tato právnická
osoba, každý člen statutárního orgánu této
právnické osoby, osoba zastupující tuto právnickou
osobu v statutárním orgánu dodavatele a vedoucí
pobočky závodu;
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Způsobilým je dodavatel, který:

b)

c)

d)

e)

Způsob prokázání splnění
Čestné prohlášení o splnění základní
způsobilosti.

nemá v České republice ani v zemi svého sídla v
evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek

nemá v České republice ani v zemi svého sídla
splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na
veřejné zdravotní pojištění
nemá v České republice ani v zemi svého sídla
splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti
není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno
rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena
nucená správa podle jiného právního předpisu nebo
v obdobné situaci podle právního řádu země sídla
dodavatele

Čestné prohlášení.

Čestné prohlášení o splnění základní
způsobilosti

Čestné prohlášení o splnění základní
způsobilosti

4.2. Profesní způsobilost dle ust. § 77 ZZVZ
Zadavatel požaduje:
Způsob prokázání splnění
předložení výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné Čestné prohlášení o splnění profesní
obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis způsobilosti.
do takové evidence vyžaduje;

a)

doklad nemusí dodavatel předložit, pokud právní
předpisy v zemi jeho sídla obdobnou profesní
způsobilost nevyžadují;
v případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí,
prokazuje se doklady vydanými podle právního řádu
země, ve které byla získána, a to v rozsahu
požadovaném zadavatelem;
4.3. Technická kvalifikace dle ust. § 79 ZZVZ
Zadavatel požaduje:

a)

Způsob prokázání

dle ust. § 79 odst. 2 písm. b) seznam významných Čestné prohlášení o splnění technické
Stránka 4 z 14

Zadavatel požaduje:

Způsob prokázání

služeb poskytnutých za poslední 3 roky před kvalifikace.
zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a
doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele;
doba dokončení významných služeb se posuzuje ve
smyslu § 79 odst. 3 zákona.
V rámci seznamu významných služeb požaduje
zadavatel prokázání alespoň jedné významné
zakázky spočívající ve vývoji a implementaci
softwaru pro 3D augmentovanou interaktivní realitu
k vizualizačnímu zařízení v minimální finanční výši
100.000,- Kč bez DPH za takovou zakázku.

5. Společná ustanovení ke splnění kvalifikačních předpokladů
5.1.

Pravost dokladů prokazujících splnění kvalifikace

Dodavatel prokáže splnění kvalifikace ve všech případech příslušnými doklady předloženými
v prostých kopiích. Dodavatelé mohou požadované doklady nahradit předložením čestného
prohlášení dle § 53 odst. 6 ZZVZ nebo jednotným evropským osvědčením dle § 87 ZZVZ. Zadavatel
bude před uzavřením smlouvy od vybraného dodavatele požadovat předložení originálů nebo
ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace, pokud je již nemá k dispozici.
Pokud ZZVZ nebo 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 musí být předložen spolu s jeho překladem do českého jazyka. Bude-li mít zadavatel
pochybnosti o správnosti překladu, je oprávněn si vyžádat předložení úředně ověřeného překladu
dokladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků podle zákona
č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 37/1967 Sb.,
k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů. Povinnost připojit k
dokladům překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce. Doklady o
vzdělání, např. vysokoškolské diplomy, lze předkládat rovněž v latinském jazyce.
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5.2.

Stáří dokladů prokazujících splnění kvalifikace
Doklady prokazující základní způsobilost a výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné
evidence musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3
měsíců přede dnem podání nabídky.

5.3.

Prokázání kvalifikace v případě zahraničních osob
Zahraniční dodavatel prokazuje splnění kvalifikace způsobem dle ust. § 81 ZZVZ doklady
vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném
zadavatelem.
Výpis z evidence Rejstříku trestů v ČR vydává Rejstřík trestů. Potvrzení pro daňové nedoplatky
zahraničních dodavatelů v ČR vydává Finanční úřad pro Prahu 1 a potvrzení pro nedoplatky
zahraničních dodavatelů v ČR na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na
státní politiku zaměstnanosti vydává Pražská správa sociálního zabezpečení.

5.4.

Prokázání části kvalifikace prostřednictvím jiných osob
Dodavatel může určitou část kvalifikace, s výjimkou kritéria podle ust. § 77 odst. 1 ZZVZ,
prokázat prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli
podle ust. § 83 odst. 1 ZZVZ předložit

a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle ust. § 77 odst. 1 ZZVZ jinou osobou,
b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
c) doklady o splnění základní způsobilosti podle ust. § 74 ZZVZ jinou osobou, a
d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k
poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné
zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele. Má se
za to, že tento požadavek je splněn, pokud obsahem písemného závazku jiné osoby je společná
a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně s dodavatelem.
Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle
ust. § 79 odst. 2 písm. a), b) nebo d) ZZVZ vztahující se k takové osobě, musí písemný závazek
obsahovat rovněž závazek, že jiná osoba bude vykonávat služby, ke kterým se prokazované
kritérium kvalifikace vztahuje.
5.5.

Prokázání kvalifikace v případě společné nabídky
V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost
podle ust. § 77 odst. 1 ZZVZ každý dodavatel samostatně.
Nabídka více dodavatelů musí dále splňovat následující předpoklady:

a) Nabídka bude podepsána způsobem, který právně zavazuje všechny tyto dodavatele.
b) Jeden z dodavatelů bude určen jako vedoucí účastník odpovědný za zakázku a toto určení bude
potvrzeno předložením zmocnění k zastupování všech ostatních dodavatelů.
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Zadavatel vyžaduje dle § 103 odst. 1 písm. f) ZZVZ, aby odpovědnost nesli všichni dodavatelé
podávající společnou nabídku společně a nerozdílně.
5.6.

Prokázání kvalifikace poddodavatele
Zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení předložil doklady prokazující základní
způsobilost jeho poddodavatelů podle ust. § 74 ZZVZ a profesní způsobilost podle ust. § 77
ZZVZ.
Zadavatel může požadovat nahrazení poddodavatele, který neprokáže splnění zadavatelem
požadovaných kritérií způsobilosti nebo u kterého zadavatel prokáže důvody jeho
nezpůsobilosti podle ust. § 48 odst. 5 ZZVZ. V takovém případě musí dodavatel poddodavatele
nahradit nejpozději do konce zadavatelem stanovené přiměřené lhůty. Tuto lhůtu může
zadavatel prodloužit nebo prominout její zmeškání.
Pokud nedojde k nahrazení poddodavatele podle předchozího odstavce a zadávací řízení není
do té doby ukončeno, zadavatel může účastníka zadávacího řízení vyloučit.

5.7.

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
Předložení dokladu o zapsání dodavatele do seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného
Ministerstvem pro místní rozvoj dle ust. § 226 až § 232 ZZVZ nahrazuje v souladu s ust. § 228
ZZVZ doklad prokazující profesní způsobilost podle ust. § 77 ZZVZ v tom rozsahu, v jakém údaje
ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti
a základní způsobilost podle ust. § 74 ZZVZ. Výpis ze seznamu nesmí být k poslednímu dni, ke
kterému má být prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost starší než tři měsíce.

5.8.

Předložení certifikátu
Platným certifikátem vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů lze
prokázat kvalifikaci v zadávacím řízení. Má se za to, že dodavatel je kvalifikovaný v rozsahu
uvedeném na certifikátu.

5.9.

Důsledek nesplnění kvalifikace
Dodavatel, který nesplní kvalifikaci požadovaným nebo dovoleným způsobem
a v požadovaném rozsahu v souladu se ZZVZ a s touto zadávací dokumentací, může být
zadavatelem z účasti v zadávacím řízení vyloučen.

6. Obchodní a platební podmínky
6.1.

Dodavatel resp. účastník je povinen podat návrh smlouvy dle přílohy č. 2 této zadávací
dokumentace „Vzorový návrh smlouvy na plnění veřejné zakázky“, přičemž není oprávněn činit
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jiné změny či doplnění návrhu smlouvy, s výjimkou údajů, které jsou výslovně vyhrazeny pro
doplnění ze strany dodavatele.
6.2.

Návrh smlouvy musí být ze strany dodavatele podepsán statutárním orgánem nebo osobou
prokazatelně oprávněnou zastupovat účastníka; v takovém případě doloží účastník toto
oprávnění (např. plnou moc) v nabídce.

6.3.

Dodavatel je povinen upravit návrh smlouvy v části identifikující smluvní strany na straně
dodavatele, a to v souladu se skutečným stavem, aby bylo vymezení dodavatele dostatečně
určité.

7. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny
7.1.

Základní požadavky zadavatele
Zadavatel požaduje, aby v nabídce byla uvedena nabídková cena za plnění předmětu veřejné
zakázky v Kč.
Celková cena bez DPH
………………… Kč
DPH
………………… Kč
Celková cena včetně DPH
…………………. Kč
(slovy: …………………….………………..….. korun českých)
Odpovědnost za správnost stanovení sazby DPH nese účastník. DPH bude v nabídkách uvedena
ve výši platné ke dni podání nabídky.
Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady vzniklé v souvislosti s plněním veřejné zakázky
dle specifikace uvedené v příloze č. 1 a č. 2 této zadávací dokumentace. Součástí sjednané ceny
jsou veškeré práce, dodávky, poplatky a náklady zhotovitele nezbytné pro řádné a úplné
poskytování služeb.

7.2.

Požadavky na technické řešení nabízené účastníkem
Účastník ve své nabídce představí nabízené řešení, jeho možnosti a použité technologie.
Z popisu nabízeného řešení musí vyplývat splnění všech požadavků zadavatele uvedených v ZD
(včetně příloh). Účastník ve své nabídce dále popíše projektové řízení, které použije při
realizaci plnění dle této ZD.

8. Hodnocení
8.1.

Kritéria hodnocení

Ekonomická výhodnost nabídky
Hodnocení nabídek bude provedeno v souladu s ust. § 114 ZZVZ.
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Kritéria hodnocení

Váha

A.

Celková nabídková cena bez DPH

80%

B.

Počet realizovaných zakázek

20%

V rámci dílčího kritéria A. Celková nabídková cena bez DPH bude zadavatel hodnotit celkovou výši
nabídkové ceny veřejné zakázky v Kč bez DPH. Za výhodnější bude považována nabídka s nižší
nabídkovou cenou.
Dílčí kritérium „Celková nabídková cena bez DPH“ bude hodnoceno dle následujícího vzorce:
Nejvýhodnější nabídka
Počet bodů = -------------------------------- x 100
Hodnocená nabídka
Za nejvýhodnější nabídku bude považována taková nabídka, kde účastník nabídne celkovou
nejnižší cenu bez DPH.
V rámci dílčího kritéria B. Počet realizovaných zakázek bude zadavatel hodnotit počet
účastníkem realizovaných zakázek, které odpovídají požadavkům stanoveným pro technickou
kvalifikaci dle bodu 4.3. této zadávací dokumentace. Za každou další zakázku nad rámec prokázání
kvalifikace (tedy druhou, třetí atd.) získá účastník 1 bod. Maximální možný počet bodů, které lze
v rámci tohoto kritéria získat je 5 bodů. Doloží-li některý z účastníků více než 5 zakázek nad rámec
prokázání kvalifikace, získá v rámci tohoto hodnotícího kritéria maximální možný počet 5 bodů.
Příslušné zakázky účastník uvede do Čestného prohlášení – kvalifikace, které je přílohou č. 3 této
zadávací dokumentace (popř. do samostatného čestného prohlášení, pokud nepoužije přílohu č. 3
zadávací dokumentace).
Dílčí kritérium „Počet realizovaných zakázek“ bude hodnoceno dle následujícího vzorce:

Počet bodů získaných hodnoceným účastníkem
Počet bodů = ------------------------------------------------------------------ x 100
5
Za nejvýhodnější nabídku bude považována taková nabídka, ve které účastník doloží 5 a více
realizovaných zakázek nad rámec prokázání kvalifikace.

8.2.

Metoda hodnocení

Počet bodů získaných v rámci dílčích hodnotících kritérií bude vynásoben příslušnou vahou daného
dílčího kritéria, tj. 80% u dílčího kritéria „Celková nabídková cena bez DPH“ a 20% u dílčího kritéria
„Počet realizovaných zakázek“. Výsledné hodnoty v obou dílčích kritériích budou následně sečteny a
hodnotící komise sestaví pořadí nabídek. Jako ekonomicky nejvýhodnější bude vyhodnocena nabídka
toho účastníka, která v součtu hodnot získaných v obou dílčích kritériích získá nejvyšší bodové
ohodnocení.
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V případě rovnosti bodového zisku bude vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější nabídka toho
účastníka, která získala více bodů v rámci dílčího kritéria Celková nabídková cena bez DPH.
9. Podmínky a požadavky na zpracování a podání nabídky
9.1.

Nabídky se podávají písemně v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky s uvedením
výzvy „Neotevírat“. Nabídka bude obsahovat návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou
dodavatele. Dodavatel je oprávněn doplnit přílohu č. 2 zadávací dokumentace - Vzorový návrh
smlouvy na plnění veřejné zakázky pouze tam, kdy to instrukce zadavatele výslovně povolují [Doplní dodavatel]. V opačném případě může být dodavatel z účasti v zadávacím řízení
vyloučen. Doplněný a podepsaný návrh Smlouvy včetně příloh, jenž tvoří Smlouvu, je pro
účastníka závazný.

9.2.

Nabídka musí být zpracována ve všech částech v českém jazyce (výjimku tvoří odborné názvy a
údaje).

9.3.

V nabídce musí být na krycím listu uvedeny

• identifikační údaje účastníka v rozsahu uvedeném v ust. § 28 odst. 1 písm. g) ZZVZ,
• kontaktní adresa pro písemný styk (včetně e-mailové adresy) mezi účastníkem a zadavatelem,
resp. osobou pověřenou zadavatelskými činnostmi,
• nabídková cena v členění celková nabídková cena bez DPH, DPH, celková nabídková cena vč.
DPH.
9.4.

Účastník předloží nabídku (v listinné verzi) v originále a v dalším 1 výtisku (kopii), přičemž
originál nabídky bude výslovně jako originál označen, další výtisk pak bude označen jako
„Kopie“. Veškeré součásti nabídky musí být poskytnuty v jedné obálce. Všechny listy nabídky
budou navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich
vyjmutím z nabídky. Všechny výtisky budou řádně čitelné, bez škrtů a přepisů. Krycí list musí
obsahovat, vedle čísla výtisku a označení, zda jde o Originál či Kopii, též údaje dle ustanovení
odst. 9.3. zadávací dokumentace. Všechny stránky nabídky, resp. jednotlivých výtisků, budou
očíslovány vzestupnou řadou.

9.5.

Účastník předloží nabídku též na technickém nosiči dat (flash disk). Informace na technickém
nosiči dat mají pouze informativní povahu. Na technickém nosiči dat účastník předloží celou
nabídku.

9.6.

Nabídka bude předložena v následující doporučené struktuře:

• krycí list nabídky obsahující identifikační údaje účastníka - viz příloha č. 4 této zadávací
dokumentace,
• obsah nabídky s uvedením čísel stran kapitol nabídky, včetně seznamu příloh,
• doklady prokazující splnění kvalifikace – účastník může použít vzorové čestné prohlášení,
které je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace,
• vzorová vizualizace dat dle požadavků stanovených v bodu 7.3. přílohy č. 1 této zadávací
dokumentace - Specifikace předmětu plnění a technické požadavky
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• návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou (návrh smlouvy bude v nabídce doložen bez
příloh,
• popis nabízeného plnění dle bodu 7.2. této zadávací dokumentace,
• v případě podání společné nabídky kopii smlouvy, z níž závazně vyplývá, že všichni účastníci
budou vůči zadavateli a jakýmkoliv třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v
souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně,
• ostatní dokumenty, které mají dle účastníka tvořit obsah nabídky,
• informace o celkovém počtu listů nabídky.
9.7.

Uvedené jednotlivé součásti nabídky účastník ve své nabídce zřetelně oddělí barevnými
předělovými listy.

9.8.

Požadavky zadavatele na formální úpravu nabídky mají doporučující charakter.

10. Závaznost požadavků zadavatele
Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této zadávací dokumentace a v přílohách
zadávací dokumentace vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Tyto
požadavky je dodavatel povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky.
Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci může být
považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení dodavatele ze zadávacího
řízení.
11. Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace
Přestože tato zadávací dokumentace vymezuje předmět veřejné zakázky v podrobnostech
nezbytných pro zpracování nabídky, mohou dodavatelé požadovat vysvětlení zadávacích
podmínek. Písemná žádost musí být zadavateli doručena ve lhůtě dle ust. § 98 odst. 3 ZZVZ.
Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace mohou dodavatelé v písemné formě zasílat
prostřednictvím datové schránky uvedené v článku 1.1. Pokud dodavatel nemá datovou schránku
zřízenu, lze žádost o vysvětlení podat rovněž prostřednictvím držitele poštovní licence či emailem na adresu: smartcity@operatorict.cz . V žádosti musí být uvedeny identifikační
a kontaktní údaje dodavatele a informace o tom, ke které veřejné zakázce se žádost vztahuje.
12. Lhůta a místo pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek:

do 15. 11. 2017, 10:00 hod.

Místo podání nabídek:

Dodavatel je povinen doručit nabídku v listinné
podobě na adresu sídla zadavatele: Dělnická 213/12,
170 00 Praha 7, 8. patro, recepce, a to v pracovních
dnech od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00. Nabídka
musí být podána nejpozději do konce lhůty pro
podání nabídek stanovené výše.
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13. Otevírání obálek
Přijímání nabídek a otevírání obálek s nabídkami upravuje ust. § 107 an. ZZVZ. Otevírání obálek
bude zahájeno po uplynutí lhůty pro podání nabídek, tj. bez zbytečného odkladu po uplynutí
lhůty uvedené v čl. 12 této zadávací dokumentace. Otevírání obálek s nabídkami se bude konat
na adrese sídla zadavatele: Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7, 8. patro, v zasedací místnosti.
Otevírání obálek jsou oprávněni se účastnit všichni účastníci (maximálně však jedna osoba za
účastníka, která se prokáže plnou mocí či pověřením, nejde-li o statutární orgán či jeho člena
nebo účastníka – fyzickou osobu), kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek.
14. Objasnění nabídek
Účastníci, jejichž nabídky jsou neúplné, podmíněné, nečitelné, nejasné nebo jinak nesprávné
mohou být podle okolností vyloučeni z účasti v zadávacím řízení.
Při posuzování podmínek účasti v zadávacím řízení, včetně posouzení kvalifikace, je hodnoticí
komise oprávněna po účastníkovi požadovat písemné objasnění předložených údajů, dokladů,
vzorků nebo modelů, případně doplnění dalších nebo chybějících údajů, dokladů, vzorků nebo
modelů.
V rámci objasnění nesmí být dotčena celková nabídková cena nebo jiné kritérium hodnocení
nabídek.

15. Posuzování podmínek účasti v zadávacím řízení
Zadavatel stanoví, že podmínky účasti v tomto řízení posoudí hodnoticí komise.
Postup při posuzování podmínek účasti v zadávacím řízení upravuje ust. § 39 ZZVZ. Posouzení
splnění podmínek účasti zadavatel provede na základě údajů, dokladů, vzorků nebo modelů
poskytnutých účastníkem zadávacího řízení. Zadavatel může ověřovat věrohodnost
poskytnutých údajů, dokladů, vzorků nebo modelů a může si je opatřovat také sám. Vzorky může
zadavatel podrobovat zkouškám a vycházet z výsledků těchto zkoušek.
Předmětem posouzení podmínek účasti v zadávacím řízení je splnění zadavatelem stanovených
požadavků, zákonných požadavků, posouzení výše nabídkových cen ve vztahu k předmětu
veřejné zakázky a posouzení nabídky.
Účastník je povinen na základě požadavku hodnoticí komise podle ust. § 113 odst. 1 ZZVZ
předložit písemné zdůvodnění způsobu stanovení mimořádně nízké nabídkové ceny.
16. Podmínky pro uzavření smlouvy
16.1. Vybraný dodavatel je povinen zadavateli
a) na písemnou výzvu předložit originální doklady nebo vzorky vztahující se k předmětu plnění
veřejné zakázky nebo kvalifikaci dodavatele.
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16.2. Pokud je vybraný dodavatel právnickou osobou, je povinen zadavateli na základě písemné
výzvy předložit:
a) identifikační údaje všech osob, které jsou skutečným majitelem vybraného dodavatele podle
zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování
terorismu,
b) doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písm. a) tohoto bodu k dodavateli; těmito
doklady jsou zejména
• výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
• seznam akcionářů,
• rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
• společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.
17. Výhrady zadavatele
17.1. Náklady spojené s účastí v zadávacím řízení nese každý účastník sám.
17.2. Zadavatel si vyhrazuje právo upravit zadávací podmínky v souladu s ZZVZ.
17.3. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.
17.4. Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.
17.5. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce účastníka u třetích osob a
účastník je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost.
17.6. Zadavatel je oprávněn použít jakékoliv informace či doklady poskytnuté účastníky, je-li to
nezbytné pro postup podle ZZVZ či pokud to vyplývá z účelu ZZVZ.
17.7. Zadavatel výslovně upozorňuje dodavatele, že vybraný dodavatel je dle ust. § 2 písm. e) zákona
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční
kontroly.
17.8. Zadavatel si v souladu s § 53 odst. 5 ZZVZ vyhrazuje, že oznámení o vyloučení účastníka nebo
oznámení o výběru dodavatele, je oprávněn uveřejnit na profilu zadavatele. Tato oznámení se
tak považují za doručená všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění na
profilu zadavatele.
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18. Seznam příloh
Součástí zadávací dokumentace jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Specifikace předmětu plnění a technické požadavky
Příloha č. 2: Vzorový návrh smlouvy na plnění veřejné zakázky
Příloha č. 3: Čestné prohlášení - kvalifikace
Příloha č. 4: Krycí list

V Praze dne 19. 10. 2017

Digitálně podepsal

Mgr. Tomáš Mgr. Tomáš Houdek
Datum: 2017.10.23
Houdek
10:16:12 +02'00'
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