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1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Název veřejné zakázky:

GŘ OL – Dodávka softshellových bund

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE
Obchodní firma nebo název /
obchodní firma jméno a příjmení

Česká republika – Vězeňská služba České republiky

Sídlo / místo podnikání / místo
trvalého pobytu / příp. doručovací
adresa):

Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4

IČO:

00212423

Osoba oprávněná jednat jménem
zadavatele:

Ing. Miroslav Zábranský,
náměstek GŘ pro logistiku Vězeňské služby ČR

Kontaktní osoba:

Tomáš Polanský, vedoucí odd. veřejných zakázek

Telefon, e-mail:

244 024 986, ovz@grvs.justice.cz

3. ÚDAJE O PŘÍSTUPU K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI
Kompletní ZD je zpřístupněna bezplatným neomezeným dálkovým přístupem
prostřednictvím Národního elektronického nástroje (dále také „NEN“). Adresa profilu
zadavatele je: https://nen.nipez.cz/profil/VSCR; systémové číslo VZ N006/20/V00015039.
4. KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Název

CPV

Oděvy vyrobené z potahované nebo impregnované textilní látky

18224000-5

Oděvy odolné vůči počasí

18220000-7

Svrchní oděvy

18200000-1

5. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Účelem tohoto zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody dle § 131 a násl. ZZVZ (dále
jen „RD“) na realizaci dílčích dodávek softshellových bund pro příslušníky Vězeňské služby
ČR (dále také „zboží“) vyráběných sériově i měřenkovým způsobem. Rámcová dohoda bude
uzavřena s jedním dodavatelem na dobu nejvýše 4 let od nabytí účinnosti RD.
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Předmět plnění veřejné zakázky (dále jen „VZ“) včetně požadované kvality zboží je
podrobněji vymezen přílohami této ZD; a to přílohou č. 1 – Technická specifikace a přílohou
č. 2 – Rámcová dohoda.
V rámci plnění VZ bude dodáno zboží v tomto předpokládaném množství po dobu trvání RD:
Pořadové
Název zboží
číslo

Předpokládaný
počet kusů

1

Softshellová bunda – sériová výroba

17 000

2

Softshellová bunda – měřenková výroba

1 000

Zadavatel uvádí, že počet kusů u jednotlivých druhů zboží uvedený v této ZD je pouze
předpokládaným (orientačním) objemem plnění, který byl stanoven na základě předchozích
zkušeností zadavatele. Skutečně odebrané množství zboží bude záviset na skutečných
potřebách zadavatele v průběhu plnění RD a na skutečné výši přidělených finančních
prostředků ze státního rozpočtu pro jednotlivé kalendářní roky plnění RD. Skutečně
odebrané množství zboží u jednotlivých druhů zboží se tak může od předpokládaného
(orientačního) objemu plnění lišit, tj. může být nižší nebo i vyšší než je zadavatelem uvedený
předpokládaný objem plnění. Celkový objem plnění za celou dobu trvání RD nesmí
přesáhnout maximální celkový finanční limit ve výši 60 000 000,- Kč bez daně z přidané
hodnoty (dále jen „DPH“).
Pokud je v této ZD nebo jejích přílohách uvedeno specifické označení příslušného zboží,
jedná se vždy pouze o popisné technické určení tohoto výrobku s tím, že zadavatel
umožňuje účastníkům zadávacího řízení v nabídce uvést kvalitativně stejné nebo lepší
technické řešení požadovaného zboží, tzn., jedná se o referenční výrobky a systémy ve
formě „například“.
Plněním veřejné zakázky se rozumí dodávka zboží do místa určení podle pokynu
zadavatele.
Vybraný dodavatel se zavazuje poskytovat záruku za jakost dodaného zboží v délce 24
měsíců od protokolárního převzetí zboží zadavatelem.
6. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předpokládaná hodnota RD byla stanovena v souladu s § 16 a násl. ZZVZ a činí:
-

-

předpokládaná hodnota RD v předpokládaném objemu plnění dle tabulky uvedené
v článku 5 této ZD činí za celou dobu trvání uzavřené RD 40 000 000,- Kč bez DPH;
předpokládaná hodnota vyhrazené změny rámcové dohody dle § 100 odst. 1
ZZVZ (dodávky nad předpokládaný objem plnění uvedený v tabulce v článku 5 ZD)
činí 20 000 000,- Kč bez DPH;
předpokládaná hodnota RD včetně vyhrazené změny rámcové dohody dle § 100
odst. 1 ZZVZ činí 60 000 000,- Kč bez DPH.
7. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předpokládaná doba plnění RD je od nabytí účinnosti RD podepsané s vybraným
dodavatelem po dobu 4 let či do vyčerpání finančního limitu RD stanoveného v článku 4
odst. 3 RD, podle toho, která skutečnost nastane dříve.
Místem plnění resp. místem dodání zboží je:
Vězeňská služba České republiky,
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Expediční sklad VS ČR
Vítězslava Nováka 611, 539 73 Skuteč
8. TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDEK
Technické podmínky pro požadované zboží zadavatel vymezil podle § 89 odst. 1 písm. a)
ZZVZ v příloze č. 1 této ZD – Technická specifikace.
Pro posouzení splnění technických podmínek zboží účastník předloží v nabídce vzorek zboží
a technickou dokumentaci prokazující požadované vlastnosti zboží.
Technické parametry nabízeného zboží uvedeného v nabídce musí být srovnatelné nebo
lepší, než zadavatelem požadované technické parametry zboží uvedené v příloze č. 1 této
ZD.
Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.
9. OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
S vybraným dodavatelem uzavře zadavatel RD, jejíž závazný návrh tvoří přílohu č. 2 této ZD.
Právní vztahy se budou řídit zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů.
Účastníci nejsou oprávněni činit změny či doplnění těchto závazných požadavků zadavatele
obsažených v RD, vyjma údajů, u nichž vyplývá z obsahu těchto požadavků povinnost jejich
doplnění (barevně – žlutě označené části RD s identifikací „(doplní prodávající)“).
V případě nabídky podávané společně několika účastníky jsou účastníci oprávnění upravit
text RD rovněž s ohledem na tuto skutečnost.
Vybraný dodavatel bude dodávku realizovat na základě dílčích objednávek zaslaných
zadavatelem jakožto kupujícím vybranému dodavateli (prodávajícímu). Bližší informace jsou
uvedeny v textu RD.
Výši nabídkové ceny je možné překročit pouze v případě změny daňových předpisů.
Vybraný dodavatel musí bezvýhradně souhlasit se zveřejněním obsahu uzavřené RD
v souladu s platnými předpisy.
10. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
Dodavatel v nabídce uvede nabídkovou cenu příslušného zboží jako nabídkovou cenu
jednotkovou za 1 kus příslušného zboží a nabídkovou cenu celkovou za předpokládaný
počet kusů odebraného zboží. Jednotková nabídková cena bude dodavatelem doplněna do
tabulky v krycím listě a rovněž do textu RD. Po doplnění jednotkových nabídkových cen
příslušného zboží dodavatelem do krycího listu nabídky bude celková nabídková cena zboží
(za předpokládaný počet kusů zboží) automaticky dopočtena v rámci tabulek excel na krycím
listu.
Celkovou nabídkovou cenu zboží účastník dále vloží do webového formuláře v Národním
elektronickém nástroji (dále jen „NEN“).
Nabídková cena bude uvedena v české měně v členění v Kč bez DPH, sazba a výše DPH
v Kč a včetně DPH v Kč.
Jednotková nabídková cena bude cenou konečnou, neměnnou a nejvýše přípustnou a bude
zahrnovat veškeré náklady spojené s realizací veřejné zakázky (předmětu plnění), byť nebyly
v nabídce výslovně uvedeny.
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Pro účastníka je závazná nabídková cena v Kč bez DPH. DPH bude účtováno v zákonné
výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Zadavatel nepřipouští zvýšení nabídkové ceny v
průběhu plnění veřejné zakázky (s výjimkou změny příslušné legislativy týkající se výše
DPH).
11. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
Účastník může podat v rámci veřejné zakázky pouze jednu nabídku.
Účastník, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž
prostřednictvím jiný účastník veřejné zakázky prokazuje kvalifikaci.
Nabídka musí být podána výhradně v českém jazyce a podepsána osobou oprávněnou
jednat jménem/za účastníka. V případě podpisů jinou osobou, musí být jako součást dokladů
přiložen originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění této osoby k danému úkonu.
Veřejná zakázka je zadávána prostřednictvím NEN na adrese profilu zadavatele NEN: přímý
odkaz na detail veřejné zakázky: https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-20-V00015039,
systémové číslo veřejné zakázky: N006/20/V00015039.
Veškerá komunikace se zadavatelem může probíhat pouze elektronicky, přednostně
prostřednictvím NEN, popř. prostřednictvím Informačního systému datových schránek.
Nabídky (s výjimkou požadovaných vzorků) mohou být podány výhradně elektronicky
prostřednictvím NEN v souladu s § 211 odst. 3 ZZVZ – žádný jiný způsob podání
nabídek (s výjimkou požadovaných vzorků) není přípustný. Nabídka musí být
zpracována prostřednictvím akceptovatelných formátů souborů, tj. Microsoft Office (Word,
Excel), Open Office, PDF, JPEG, GIF, nebo PNG. Požadované vzorky musí být zadavateli
doručeny ve lhůtě pro podání nabídek do podatelny zadavatele na adrese Soudní 1672/1a,
140 67 Praha 4. Pro případ osobního předání vzorků zadavatel upozorňuje dodavatele na
úřední hodiny podatelny, které jsou v pracovních dnech v době od 8:00 do 15:00 hod.
Veškeré náležitosti a úkony (např. registrace – viz odkaz: https://nen.nipez.cz/ nutné pro
podání nabídky je účastník povinen zjistit a zajistit si samostatně v dostatečném předstihu
před koncem lhůty pro podání nabídek. Kontaktní údaje na podporu NEN jsou dostupné
prostřednictvím výše uvedeného odkazu.
Zadavatel uvádí podrobné informace k podání nabídky v elektronické podobě:


pro podání nabídky v elektronické podobě musí být použit certifikovaný nástroj NEN
dostupný na profilu zadavatele, kde je rovněž dostupný podrobný návod na jeho použití
(odkaz „informace pro uživatele“ a „uživatelské příručky“ v záhlaví) a kontakty na
uživatelskou podporu;



Účastník musí být pro možnost podání nabídky registrován jako dodavatel v NEN;
vyřízení registrace trvá obvykle v řádu hodin od odeslání registrace;



zadavatel v souladu s § 211 odst. 4 ZZVZ uvádí, že veřejný klíč k zašifrování a kódování
nabídky (certifikát pro šifrování) je ke stažení u této ZD k tomuto zadávacímu řízení na
adrese https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-20-V00015039.

Zadavatel nenese odpovědnost za technické podmínky na straně účastníka. Zadavatel
doporučuje zohlednit zejména rychlost připojení k internetu při podávání nabídky tak, aby
tato byla podána ve lhůtě pro podání nabídek (podáním nabídky se rozumí finální odeslání
nabídky do nástroje po nahrání veškerých příloh).
Zadavatel doporučuje účastníkům, aby zpracovali nabídku v následujícím členění do
samostatných částí takto:
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část č. 1
o vyplněný Krycí list nabídky (příloha č. 3 této ZD) s vyplněnými identifikačními údaji
účastníka doplněný o nabídkovou cenu za 1 kus v Kč bez DPH u každého druhu
zboží. Ostatní ceny (za předpokládané množství, výše DPH a cena včetně DPH) za
celý předmět plnění se vypočítá automaticky excelovou tabulkou do finální nabídkové
ceny. Účastník vyplní pouze žlutě označené buňky, krycí list musí být podepsaný,
o

doklady a dokumenty prokazující splnění kritérií základní způsobilosti (včetně
čestného prohlášení) a profesní způsobilosti v rozsahu a způsobem stanoveném
v článku 12 této ZD,

o

doklady a dokumenty k prokázání splnění technické kvalifikace v rozsahu a
způsobem stanoveným v článku 12 této ZD, s výjimkou vzorků zboží (ty budou
z technických důvodů v části nabídky č. 4).

část č. 2
o seznam k okamžiku podání nabídky známých poddodavatelů (viz příloha č. 4 této
ZD), případně prohlášení o tom, že dodavatel nemá poddodavatele. Přílohou
seznamu musejí být identifikační údaje poddodavatele dle § 28 odst. 1 písm. g)
ZZVZ,
o

ostatní doklady a dokumenty, které účastník považuje za vhodné do nabídky zařadit
např. plná moc apod.

část č. 3
o dodavatelem vyplněný vzor návrhu dohody (příloha č. 2 této ZD - účastník vyplní
pouze žlutě vyznačené buňky) podepsaný dodavatelem, včetně přílohy č. 1
rámcové dohody, kterou musí být Technická dokumentace, zpracovaná
dodavatelem v souladu s požadavky uvedenými v ZD.
část č. 4
o veškeré vzorky požadované pro prokázání technické kvalifikace dle § 79 odst. 2
písm. k) ZZVZ. Požadované vzorky musí být zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání
nabídek do podatelny zadavatele na adrese Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4. Pro
případ osobního předání vzorků zadavatel upozorňuje dodavatele na úřední hodiny
podatelny, které jsou v pracovních dnech v době od 8:00 do 15:00 hod.

12. KVALIFIKACE ÚČASTNÍKŮ
Účastník, který podá nabídku v zadávacím řízení, je povinen prokázat splnění kvalifikace
v rozsahu a způsobem dle § 73 ZZVZ a dále dle této kapitoly ZD, jako jednu z podmínek
účasti v zadávacím řízení v souladu s § 37 odst. 1 písm. a) ZZVZ.
Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je účastník, který:
o

prokáže základní způsobilost podle § 74 ZZVZ, způsobem stanoveným v § 75 odst. 1
ZZVZ;

o

prokáže profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ;

o

prokáže technickou kvalifikaci podle § 79 odst. 2 písm. b), písm. k) a písm. l) ZZVZ.
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12.1 Základní způsobilost podle § 74 ZZVZ
Základní způsobilost prokáže účastník, který předloží následující doklady a čestná
prohlášení:
a) výpis z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZZ;
b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ;
c) písemné čestné prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1
písm. b) ZZVZ;
d) písemné čestné prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ;
e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1
písm. d); a
f) výpis z obchodního rejstříku, nebo písemné čestné prohlášení v případě, že není
v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ;
Vzor čestného prohlášení pro prokázání příslušné části základní způsobilosti tvoří Přílohu
č. 5 této ZD. Zadavatel upozorňuje, že toto čestné prohlášení samo a sobě nepostačuje
ke kompletnímu splnění základní způsobilosti.
Veškeré doklady prokazující základní způsobilost (včetně čestného prohlášení) nesmějí být
starší 3 měsíců přede dnem zahájení tohoto zadávacího řízení.
12.2 Profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ
Profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ prokáže účastník, který předloží výpis
z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, je-li v ní zapsán (tento doklad nesmí být
starší 3 měsíců přede dnem zahájení tohoto zadávacího řízení).
12.3 Technická kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ
Účastník prokáže technickou kvalifikaci podle § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ předložením
seznamu významných dodávek poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením tohoto
zadávacího řízení (počítáno zpětně ode dne zahájení zadávacího řízení). Za významnou
dodávku se považuje dodávka outdoorového oblečení odolného vůči počasí.
Ze seznamu významných dodávek musí být zřejmé splnění zadavatelem požadované
technické kvalifikace. Seznam významných dodávek musí obsahovat minimálně následující
údaje a informace:






identifikaci objednatele, včetně uvedení kontaktní osoby a jejích kontaktních údajů;
název realizované zakázky;
popis předmětu a rozsahu zakázky (podrobně);
dobu realizace zakázky (ve formátu MM/RRRR – MM/RRRR); a
finanční objem předmětu plnění (v Kč bez DPH).

Vzor seznamu významných dodávek s dalšími podrobnostmi tvoří Přílohu č. 6 této ZD.
Minimální úroveň poskytnutých významných dodávek uvedených v předloženém seznamu
musí být následující:
významné dodávky v celkové finanční hodnotě ve výši nejméně 10 000 000,- Kč bez DPH
dohromady.
12.4 Technická kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. k) ZZVZ
Účastník prokáže technickou kvalifikaci podle § 79 odst. 2 písm. k) ZZVZ předložením vzorku
zboží a technickou dokumentací prokazující požadované vlastnosti zboží. Technická
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dokumentace bude předložena v písemné podobě v českém jazyce a musí obsahovat
základní a technický popis nabízeného výrobku, popis jeho výrobního zpracování, správného
ošetřování, balení a jeho distribuce k objednateli. Technická dokumentace bude tvořit přílohu
č. 1 a nedílnou součást dohody.
Vzorek bude pevně označen vhodným identifikačním štítkem (např. papírovou visačkou), kde
bude uvedeno:






identifikace dodavatele
identifikace výrobku (popis, fazóna, vzor, apod.)
rozměry předkládaného vzorku
schvalovací doložky (vymezení místa pro případné odsouhlasení – schválení
vybraného vzorku)
název veřejné zakázky

Každý vzorek musí být opatřen pečetí akreditovaného certifikačního orgánu se sídlem na
území Evropské unie, který vzorek ověřil.
12.5 Technická kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. l) ZZVZ
Účastník prokáže technickou kvalifikaci podle § 79 odst. 2 písm. l) ZZVZ předložením
dokladu prokazující shodu nabízeného výrobku s požadovanou technickou normou nebo
s technickým dokumentem. Doklad bude předložen v písemné podobě v českém jazyce.
Dodavatel prokáže splnění tohoto kritéria předložením dokumentace akreditovaného
certifikačního orgánu, který ověřil stanovené parametry v nabídce předkládaných vzorků
s požadavky uvedenými v technické specifikaci této ZD.
Dokumentace akreditovaného certifikačního orgánu musí obsahovat:





použité pojmy a metody,
popis a určení výrobku,
protokol akreditovaného certifikačního orgánu o celkovém posouzení výrobku z
hlediska provedení, požadovaných parametrů a vlastností a dále bude doloženo
naměřenými hodnotami dle požadavků přílohy č. 1 - Technická specifikace této ZD.
potvrzení o zdravotní a hygienické nezávadnosti použitých materiálů při výrobě.

Obsah protokolu o zkoušce nesmí být v rozporu s předloženými vzorky a ostatními
dokumenty, které dodavatel předložil v nabídce za účelem prokázání kritéria technické
kvalifikace.
12.6 Forma prokázání kvalifikace
Účastníci prokazují kvalifikaci předložením zadavatelem požadovaných dokladů elektronicky
v prostých kopiích. Doklady prokazující splnění kvalifikace musí tvořit součást nabídky
účastníka.
K dokladům, jež nejsou předkládány v českém jazyce, musí být připojen rovněž jejich
překlad do českého jazyka, pokud se nejedná o případy uvedené v § 45 odst. 3 ZZVZ.
Je-li vyžadováno čestné prohlášení, musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat
jménem/za účastníka, v případě podpisu jinou osobou musí být originál zmocnění této osoby
doložen společně s nabídkou účastníka.
Před uzavřením RD si zadavatel v souladu s § 86 odst. 3 ve spojení s § 122 odst. 3 písm. a)
ZZVZ vyžádá od vybraného dodavatele předložení originálů nebo ověřených kopií
požadovaných dokladů o kvalifikaci.
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V souladu s ustanovením § 86 odst. 2 ZZVZ zadavatel tímto stanovuje, že nepřipouští,
aby dodavatel v rámci své nabídky nahradil doklady požadované k prokázání
technické kvalifikace čestným prohlášením. Dodavatel může nahradit požadované
doklady jednotným osvědčením pro veřejné zakázky.
12.7 Další způsoby prokázání kvalifikace
Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob
V případě, kdy je určitá část kvalifikace prokazována prostřednictvím jiných osob dle § 83
ZZVZ, je účastník povinen předložit zadavateli:


doklady prokazující splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 ZZVZ jinou osobou;



doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby;



doklady o splnění základní způsobilosti dle § 74 ZZVZ jinou osobou; a



písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky
nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat
v rámci plnění veřejné zakázky a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala
kvalifikaci za dodavatele.
Kvalifikace a odpovědnost za plnění veřejné zakázky v případě společné
účasti dodavatelů

Bude-li předmět zakázky plněn několika dodavateli společně a za tím účelem podají
společnou nabídku, je každý z dodavatelů dle § 82 ZZVZ povinen prokázat základní
způsobilost a profesní způsobilost samostatně; v případě společné účasti dodavatelů
zadavatel vyžaduje, aby odpovědnost za plnění veřejné zakázky nesli všichni dodavatelé
společně a nerozdílně dle § 103 odst. 1 písm. f) ZZVZ; dodavatelé jsou zároveň povinni
předložit písemnou smlouvu, která upraví jejich vzájemná práva a povinnosti související se
zadávacím řízením a stanoví způsob jednání vůči třetím osobám.
Prokazování kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů /
platným certifikátem ze systému certifikovaných dodavatelů
Kvalifikaci může účastník prokázat také výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (dle
§ 228 ZZZV, ne starším než 3 měsíce k poslednímu dni, ke kterému má být prokázána
základní způsobilost (dle § 74 ZZVZ) a profesní způsobilost (dle § 77 ZZVZ); účastník může
prokázat svoji kvalifikaci rovněž osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž
má účastník sídlo (dle § 228 odst. 3 ZZVZ), popř. platným certifikátem vydaným v rámci
schváleného systému certifikovaných dodavatelů (§ 234 ZZVZ).
Změny kvalifikace
V případě změny kvalifikace účastníka po předložení dokladů v průběhu zadávacího řízení je
účastník povinen tuto změnu oznámit zadavateli nejpozději do 5 pracovních dnů a do 10
pracovních dnů od oznámení této změny předložit nové doklady dle § 88 ZZVZ; v opačném
případě zadavatel bezodkladně vyloučí tohoto účastníka ze zadávacího řízení.
13. POŽADAVEK NA POSKYTNUTÍ JISTOTY
Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty dle § 41 ZZVZ v souladu s ust. § 132 odst. 6 ZZVZ.
14. LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK A MÍSTO PRO OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK
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Lhůta pro podání nabídek je uvedena na profilu veřejné zakázky v NEN. Nabídky je možné
podávat pouze elektronicky prostřednictvím NEN. Otevírání nabídek v elektronické podobě
proběhne bez zbytečného odkladu po uplynutí příslušné lhůty.
Otevřením příslušného dokumentu v elektronické podobě se rozumí zpřístupnění jeho
obsahu zadavateli, otevírání nabídek tedy proběhne v souladu s § 109 ZZVZ a bude
neveřejné.
Zadavatel bude kontrolovat při otevírání nabídek v elektronické podobě, zda nabídka byla
doručena ve stanovené lhůtě, zda je autentická a zda s datovou zprávou obsahující nabídku
nebylo před jejím otevřením manipulováno.
15. PODDODÁVKY
Za poddodávku je pro tento účel považována realizace dílčích částí zakázky jinými subjekty
pro vybraného dodavatele. Pokud dodavatel předpokládá při plnění zakázky účast jednoho či
více poddodavatelů, pak je povinen ve své nabídce uvést identifikační údaje každého
poddodavatele. Dodavatel za tímto účelem využije přílohu č. 4 této ZD – Vzor seznamu
poddodavatelů.
16. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK
K otevírání nabídek v elektronické podobě, k hodnocení nabídek a k posouzení splnění
podmínek účasti v zadávacím řízení bude zadavatelem stanovena nejméně pětičlenná
hodnotící komise (dále jen „komise“), včetně jejich náhradníků.
V souladu s § 44 ZZVZ si zadavatel od všech členů (náhradníků) komise vyžádá písemné
čestné prohlášení o tom, že nejsou ve střetu zájmů ve smyslu § 44 odst. 2 a 3 ZZVZ.
Pravidla pro hodnocení nabídek
Základním hodnotícím kritériem veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídek podle
§ 114 ZZVZ. Zadavatel bude hodnotit ekonomickou výhodnost nabídek podle nejnižší
celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH. Předmětem hodnocení bude celková nabídková
cena zboží v Kč bez DPH uvedená v krycím listu nabídky v souladu s článkem 10. této ZD.
Komise seřadí všechny podané nabídky v pořadí od nejnižší celkové nabídkové ceny po
nejvyšší celkovou nabídkovou cenu a stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že
nejúspěšnější nabídka bude nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou cenou.
V případě podání shodných nabídek od více účastníků, tzn. v případě, kdy více účastníků
uvede shodnou celkovou nabídkovou cenu, rozhodne o výsledném pořadí los1.
17. ZADÁVACÍ LHŮTA
Zadavatel zadávací lhůtu podle § 40 ZZVZ nestanovuje.
18. DOSTUPNOST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

1

V případě shody celkové nabídkové ceny v rámci hodnocení u více účastníků, rozhodne o výsledném pořadí los,
který provede zadavatel. Losování bude probíhat v souladu se zásadami uvedenými v ustanovení § 6 ZZVZ a
účastnit losování se mají právo všichni účastníci zadávacího řízení. O termínu losování budou účastníci písemně
vyrozuměni nejméně 5 kalendářních dnů před datem samotného losování prostřednictvím NEN.
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Zadávací dokumentace k veřejné zakázce včetně všech jejích příloh a jejích
vysvětlení, změn či doplnění bude po celou dobu lhůty pro podání nabídek
neomezeným, bezplatným a přímým dálkovým přístupem na profilu
https://nen.nipez.cz/profil/VSCR, a to ode dne uveřejnění oznámení o zahájení
řízení.

případných
uveřejněna
zadavatele
zadávacího

19. VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo doplnění ZD před uplynutím lhůty pro podání
nabídek v souladu s § 99 ZZVZ.
Účastník je po zadavateli oprávněn požadovat písemné vysvětlení ZD. Písemná žádost o
vysvětlení musí být zadavateli doručena v souladu s lhůtami uvedenými v § 98 odst. 3 ZZVZ;
v opačném případě není zadavatel povinen vysvětlení poskytnout.
Zadavatel vypořádá žádosti o vysvětlení této ZD způsobem a ve lhůtách popsaných v § 98
ZZVZ.
Zadavatel může tuto ZD vysvětlit i bez písemné žádosti účastníka, a to dle podmínek
stanovených v § 98 odst. 1 ZZVZ.
Veškerá písemná komunikace mezi zadavatelem a účastníkem bude probíhat výhradně
elektronickým způsobem a přednostně prostřednictvím NEN, popř. prostřednictvím
Informačního systému datových schránek.
20. VYHRAZENÁ ZMĚNA ZÁVAZKU
V průběhu trvání rámcové dohody si zadavatel vyhrazuje změnu rámcové dohody podle §
100 odst. 1 ZZVZ, spočívající v možnosti odběru i vyššího objemu zboží než je zadavatelem
uvedený předpokládaný objem plnění u jednotlivých druhů zboží uvedený v tabulce v článku
5 této ZD Celkový objem plnění za celou dobu trvání RD však nesmí přesáhnout
zadavatelem stanovený maximální celkový finanční limit ve výši 60 000 000,- Kč bez DPH.
V průběhu plnění rámcové dohody si zadavatel rovněž vyhrazuje změnu závazku podle §
100 odst. 2 ZZVZ, a to v možnosti změny dodavatele v případě ukončení RD s vybraným
dodavatelem. Vyhrazená změna závazku spočívá v uzavření nové RD s účastníkem, jehož
nabídka se umístila jako další nejvýhodnější po vybraném dodavateli, se kterým byla
uzavřena původní RD a zároveň jehož nabídka splnila veškeré zadávací podmínky. Nová
RD bude obsahovat jednotkové ceny zboží uvedené v v nabídce tohoto nově vybraného
dodavatele, stejné smluvní podmínky jako původní uzavřená RD, s výjimkou možné
maximální ceny odebraného zboží. Maximální cena v nové RD bude odpovídat maximální
ceně uvedené v RD, ponížené o částku, kterou zadavatel zaplatil původnímu dodavateli za
zboží dodané na základě RD.
21. VYHRAZENÁ PRÁVA A DALŠÍ POŽADAVKY ZADAVATELE


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.



Vybraný dodavatel je povinen poskytnout zadavateli součinnost potřebnou k uzavření
RD tak, aby RD byla uzavřena ve lhůtě podle § 124 ZZVZ.
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V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření RD
s vybraným dodavatelem, je tento vybraný dodavatel povinen o této změně zadavatele
bezodkladně informovat.



Vybraný dodavatel bere na vědomí, že zadavatel má povinnost uveřejnit na svém profilu
zadavatele, v Informačním systému Registru smluv popř. ve Věstníku veřejných zakázek
či Úředním věstníku Evropské unie atd. informace o zadávacím řízení a jeho
účastnících, a to zejména, nikoliv však výlučně, identifikační údaje vybraného
dodavatele, rámcovou dohodu a výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky
v souladu s ust. § 219 ZZVZ.



V případě, že zadavatel nezjistí údaje o skutečném majiteli postupem podle § 122 odst.
4 ZZVZ, bude požadovat od vybraného dodavatele, který je právnickou osobou jako
podmínku pro uzavření RD, předložení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho
skutečným majitelem podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti
legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších
předpisů a dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob podle výše uvedeného
k dodavateli (výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, seznam
akcionářů, rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku, společenskou
smlouvu, zakladatelskou listinu nebo stanovy).



Dle § 122 odst. 3 písm. a) je vybraný dodavatel povinen předložit zadavateli na základě
jeho výzvy před uzavřením RD originály nebo ověřené kopie dokladů o kvalifikaci.



Účastníkovi nevzniká právo na úhradu nákladů spojených s účastí v tomto zadávacím
řízení; zadavatel nabídky ani jejich části, s výjimkou vzorků, účastníkům nevrací.
V případě předložených vzorků bude postupováno v souladu s § 39 odst. 6 ZZVZ.



Vztahy a podmínky výslovně neupravené touto ZD se řídí příslušnými ustanoveními
ZZVZ, popř. zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.



Údaje uvedené v RD účastníka se nesmí lišit od údajů uvedených v jiné části nabídky
účastníka; v případě rozporů je rozhodující RD.



Zadavatel bude při posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny postupovat v souladu
s pravidly uvedenými v § 113 ZZVZ.



Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv po dobu platnosti a účinnosti RD provést kontrolu
jakosti dodávaného zboží.

Účastník předložením své nabídky souhlasí se zadáním a podmínkami tohoto zadávacího
řízení a čestně prohlašuje, že všechny údaje uvedené v nabídce účastníka jsou úplné a
pravdivé.

22. PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ
Prohlídka místa plnění podle § 97 ZZVZ se vzhledem k povaze předmětu nekoná.

23.

PŘÍLOHY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Nedílnou součástí této zadávací dokumentace jsou přílohy:
Příloha č. 1:
Příloha č. 2:
Příloha č. 3:
Příloha č. 4:

Technická specifikace
Návrh rámcové dohody
Krycí list
Vzor seznam poddodavatelů
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Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku
„GŘ OL – Dodávka softshellových bund“
Příloha č. 5:
Příloha č. 6:

Vzor čestného prohlášení
Vzor seznam významných dodávek

podepsal Ing.
Ing. Miroslav Digitálně
Miroslav Zábranský
Datum: 2021.01.11
Zábranský 12:58:13 +01'00'

Ing. Miroslav Zábranský
náměstek generálního ředitele
pro logistiku Vězeňské služby ČR
Za správnost vyhotovení:
podepsal
Ing. Alena Digitálně
Ing. Alena Hlubocká
Datum: 2021.01.07
Hlubocká 15:08:28 +01'00'
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