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ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), k nadlimitní
veřejné zakázce s názvem

„Zajištění služeb v oblasti BESIP“

Druh zadávacího řízení:

otevřené řízení podle § 56 zákona

Druh veřejné zakázky:

nadlimitní veřejná zakázka na služby

Zadavatel veřejné zakázky: Centrum služeb pro silniční dopravu
(dále jen „zadavatel“)
Číslo veřejné zakázky dle
evidence zadavatele:

VZ-930-7-2021

Číslo veřejné zakázky dle
Věstníku VZ:

Z2021-016511

1.

ÚVOD

Tato zadávací dokumentace v souladu s § 36 odst. 3 zákona vymezuje předmět veřejné zakázky
v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky a účast dodavatele v zadávacím řízení; obsahuje
souhrn všech údajů a informací nezbytných pro řádné zpracování nabídky a je pro účastníky
zadávacího řízení závazná.
Součástí zadávací dokumentace je tento dokument, veškeré jeho přílohy poskytnuté zadavatelem,
veškeré případné další doplňující informace uveřejněné zadavatelem v souvislosti s realizací
předmětného zadávacího řízení, jakož i formuláře podle § 212 zákona.
K této zadávací dokumentaci, včetně jejích příloh, a případným vysvětlením zadávací dokumentace
je umožněn neomezený a přímý dálkový přístup na profilu zadavatele, a to na adrese:
https://nen.nipez.cz/profil/profilCSPSD.
Podáním nabídky do tohoto zadávacího řízení účastník zadávacího řízení přijímá a akceptuje plně
a bez výhrad zadávací podmínky této veřejné zakázky včetně případných dodatečných vysvětlení
zadávací dokumentace či změn a doplnění zadávací dokumentace učiněných v souladu se zákonem.
Od účastníků zadávacího řízení na tuto veřejnou zakázku zadavatel očekává, že před podáním
nabídky pečlivě prostudují všechny pokyny, specifikace a termíny obsažené v zadávací dokumentaci,
včetně jejich změn, a budou se jimi řídit.
Zadavatel nemůže vzít v úvahu žádnou výhradu účastníka zadávacího řízení k obsahu zadávací
dokumentace, obsaženou v jeho nabídce. Jakákoliv výhrada účastníka zadávacího řízení bude
považována za nesplnění zadávacích podmínek a bude představovat důvod pro vyloučení účastníka
ze zadávacího řízení.
Zadavatel dodavatele upozorňuje, že obsahuje-li zadávací dokumentace odkazy na specifická
označení výrobků a služeb, která platí pro určitého podnikatele (osobu) za příznačná, umožňuje
zadavatel použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, která naplní zadavatelem
požadovanou funkcionalitu.
Práva, povinnosti či podmínky v zadávací dokumentaci neuvedené se řídí zákonem a dalšími obecně
závaznými právními předpisy.
2.

IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Název:

Centrum služeb pro silniční dopravu

Zadavatel ve smyslu zákona:

veřejný zadavatel podle § 4 odst. 1 písm. c) zákona

Právní forma:

332 - Státní příspěvková organizace

Sídlo:

nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

IČO:

70898219

DIČ:

CZ70898219

Osoba jednající za zadavatele:

Ing. Lenka Čechová, ředitelka

Odpovědný útvar:

oddělení BESIP

Kontaktní osoba:

Petr Vomáčka, referent oddělení BESIP

Email:

petr.vomacka@cspsd.cz

Adresa profilu zadavatele:

https://nen.nipez.cz/profil/profilCSPSD

2/17

3.

INFORMACE O DRUHU A PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
3.1

Vymezení předmětu veřejné zakázky

Předmětem této veřejné zakázky je zajištění:
 mobilního výstavního systému BESIP a poskytování odborných a propagačních služeb
v rámci prevence bezpečnosti silničního provozu na dopravně bezpečnostních akcích
či dalších osvětových akcích pro širokou veřejnost (dále jen „BESIP Team“),
 odborných služeb spojených s provozem otočného simulátoru BESIP, který bude zadavatele
poskytnut, tedy zapůjčen,
 eventů ke kampani v roce 2021 (dále jen „Roadshow BESIP“).
Zadavatel stanoví, že tato veřejná zakázka je rozdělena na 2 (slovy: dvě) části ve smyslu § 35 zákona.
Dle předmětu a délky doby plnění jsou jednotlivé části této veřejné zakázky rozděleny:


Část A – BESIP Team
Předmětem části A je poskytování odborných služeb a propagačních služeb v oblasti
bezpečnosti silničního provozu (obecně používaná zkratka BESIP) specializovaným týmem
odborníků se znalostí problematiky BESIP a dalších pomocníků a zajištění provozu otočného
simulátoru převrácení vozidla v rámci akcí zaměřených na prevenci bezpečnosti silničního
provozu.



Část B – Roadshow BESIP
Předmětem části B je poskytování odborných služeb a zajištění mobilního výstavního systému
BESIP pro realizaci kampaně BESIP „13 minut“ zaměřené na nepřiměřenou rychlost
a prevenci bezpečnosti silničního provozu v České republice.

Podrobná specifikace předmětu plnění této veřejné zakázky a konkrétní technické požadavky
zadavatele na předmět této veřejné zakázky jsou uvedeny v návrhu smlouvy pro každou část veřejné
zakázky na plnění této veřejné zakázky, který tvoří přílohu č. 2A a 2B této zadávací dokumentace.
Dodavatelé mohou podat svoji nabídku na libovolný počet částí této veřejné zakázky najednou, pokud
splní požadavky v této zadávací dokumentaci. Dodavatelé podávají svoje nabídky na každou část
veřejné zakázky zvlášť.
Ustanovení zákona a této zadávací dokumentace, týkající se postupů zadavatele v tomto zadávacím
řízení, či práva a povinností uchazečů se vztahují na každou jednotlivou část veřejné zakázky.
3.2

Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle CPV

CPV kód

Název komodity

75200000-8

Zajišťování služeb pro veřejnost

79952000-2

Organizování akcí

79342200-5

Propagační služby

4.

PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky byla zadavatelem stanovena v souladu s ustanovení § 21
zákona a činí 17 300 000,- Kč (slovy: sedmnáct milionů tři sta tisíc korun českých) bez DPH, přičemž
předpokládaná hodnota pro jednotlivé části činí:


pro Část A – BESIP Team: 14 000 000 Kč (slovy: čtrnáct milionů korun českých) bez DPH;



pro Část B – Roadshow BESIP: 3 300 000 Kč (slovy: tři miliony tři sta tisíc korun českých)
bez DPH.

Zadavatel stanoví, že výše uvedená předpokládaná hodnota bez DPH je zároveň cenou nejvýše
přípustnou (nejvyšší možná nabídková cena). Předložení nabídky s uvedením vyšší nabídkové ceny,
než je uvedená předpokládaná hodnota, bude posuzováno jako nesplnění zadávacích podmínek
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a účastník bude podle § 48 odst. 2 písm. a) zákona vyloučen ze zadávacího řízení předmětné veřejné
zakázky.
5.

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Doba plnění

5.1

Veřejná zakázka bude realizována na základě smlouvy, která bude mezi zadavatelem a vybraným
dodavatelem uzavřena v souladu se zákonem, tj. po uplynutí lhůty pro podání námitek, pokud nebyly
námitky podány, a v případě podání námitek nebo návrhu na přezkoumání úkonů zadavatele
ve lhůtách a způsobem uvedeným v zákoně.
Zadavatel stanoví, že předpokládaný termín zahájení plnění je stanoven na 1.7.2021, přičemž přesný
termín je závislý na termínu ukončení zadávacího řízení.
Termín ukončení plnění je pro část A do 31.12.2024 nebo do vyčerpání finančního limitu 14 000 000
Kč (slovy: čtrnáct milionů korun českých) bez DPH, podle toho, která z těchto skutečností nastane
dříve.
Termín ukončení plnění je pro část B do 31.12.2021.
5.2

Místo plnění

Místem plnění veřejné zakázky pro všechny její části je území České republiky.
Vzhledem k povaze předmětu plnění veřejné zakázky se prohlídka místa plnění nekoná.
6.

POŽADAVKY NA KVALIFIKACI

Zadavatel v rámci této veřejné zakázky požaduje prokázání kvalifikace účastníka zadávacího řízení
v souladu s § 73 a násl. zákona, a to v níže uvedeném rozsahu a formě.
Dodavatel předkládá doklady k prokázání kvalifikace v prostých kopiích a může je v souladu s § 86
odst. 2 zákona nahradit čestným prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné
zakázky podle § 87 zákona.
Zadavatel je oprávněn vyžádat si v průběhu zadávacího řízení této veřejné zakázky předložení
originálů nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci. Účastník zadávacího řízení je povinen vyhovět
takovému požadavku zadavatele.
Dodavatel, jehož nabídka bude vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, bude následně
zadavatelem v souladu s § 86 odst. 3 zákona vyzván k předložení originálů nebo ověřených kopií
dokladů o kvalifikaci, pokud tyto doklady již nebyly předloženy v zadávacím řízení.
Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 zákona a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1
zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede
dnem zahájení zadávacího řízení. Nesplnění této povinnosti bude důvodem pro vyloučení účastníka
ze zadávacího řízení podle § 48 odst. 2 písm. a) zákona.
Pokud dodavatel v souladu s ustanovením § 86 odst. 2 zákona nahradí doklady o kvalifikaci čestným
prohlášením, musí být předložená čestná prohlášení podepsána osobou oprávněnou jednat jménem
či za dodavatele. Dodavatel může použít vzory uvedené v přílohách této zadávací dokumentace. Tyto
vzory nejsou pro dodavatele závazné, dodavatel je oprávněn předložit čestné prohlášení prokazující
splnění kvalifikace i v jiné podobě.
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 zákon 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, přitom platí, že tento doklad se předkládá s překladem do českého jazyka. V souladu
s ustanovením § 45 odst. 3 zákona zadavatel stanoví, že bude-li mít pochybnosti o správnosti
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překladu, může si od dodavatele vyžádat předložení úředně ověřeného překladu dokladu do českého
jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků dle zvláštního právního předpisu1.
Doklady ve slovenském jazyce a doklady o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu.
Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad nevydává, může být nahrazen čestným
prohlášením.
V souladu s ustanovením § 45 odst. 4 zákona zadavatel stanoví, že povinnost předložit doklad může
dodavatel splnit odkazem na odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy
dle zvláštních právních předpisů2 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.
Kvalifikaci splňuje dodavatel, který prokáže splnění kvalifikace specifikované níže.
6.1

Základní způsobilost podle § 74 zákona

Základní způsobilost v rozsahu § 74 odst. 1 písm. a) až e) splňuje dodavatel:
a) který nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením tohoto zadávacího řízení
pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu nebo obdobný trestný
čin podle právního řádu země sídla dodavatele, k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
b) který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný
daňový nedoplatek,
c) který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo
na penále na veřejné zdravotní pojištění,
d) který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo
na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
e) který není v likvidaci3, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku4, vůči němuž nebyla
nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo není v obdobné situaci podle
právního řádu země sídla dodavatele.
Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle článku 6.1 písm. a) této zadávací
dokumentace, tj. podle § 74 odst. 1 písm. a) zákona, splňovat tato právnická osoba a zároveň každý
člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí
podmínku podle článku 6.1 písm. a) této zadávací dokumentace, tj. podle § 74 odst. 1 písm. a) zákona,
splňovat:
a)

tato právnická osoba,

b)

každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a

c)

osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Účastní-li se tohoto zadávacího řízení pobočka závodu:
a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle článku 6.1 písm. a) této zadávací
dokumentace, tj. podle § 74 odst. 1 písm. a) zákona, splňovat tato právnická osoba a vedoucí
pobočky závodu,

1

Zákon č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
3
§ 187 zákona č. 89/2012 S., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
4
§ 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.
2
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b) české právnické osoby, musí podmínku podle článku 6.1 písm. a) této zadávací dokumentace,
tj. podle § 74 odst. 1 písm. a) zákona, splňovat osoby uvedené pod písm. a) až c) výše, tj.
osoby uvedené v § 74 odst. 2 zákona, a vedoucí pobočky závodu.
Splnění základní způsobilosti ve vztahu k České republice prokazuje dodavatel předložením
následujících dokladů:
•

výpisu z evidence Rejstříku trestů - za účelem prokázání základní způsobilosti podle § 74
odst. 1 písm. a) zákona,

•

potvrzení příslušného finančního úřadu - za účelem prokázání základní způsobilosti podle
§ 74 odst. 1 písm. b) zákona,

•

písemného čestného prohlášení - ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1
písm. b) zákona,

•

písemného čestného prohlášení - za účelem prokázání základní způsobilosti podle § 74 odst.
1 písm. c) zákona,

•

potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení - za účelem prokázání základní
způsobilosti podle § 74 odst. 1 písm. d) zákona,

•

výpisu z obchodního rejstříku nebo předložením písemného čestného prohlášení
v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán - za účelem prokázání základní
způsobilosti podle § 74 odst. 1 písm. e) zákona.

Dodavatel může výše uvedené požadavky na základní způsobilost prokázat i prostřednictvím
čestného prohlášení (vzor čestného prohlášení je uveden v příloze č. 3A pro část A a v příloze 3B
pro část B této zadávací dokumentace), ze kterého musí být zřejmé, že dodavatel splňuje základní
způsobilost. Zadavatel je v takovém případě oprávněn vyžádat si v průběhu zadávacího řízení této
veřejné zakázky předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci.
6.2

Profesní způsobilost podle § 77 zákona

Splnění profesní způsobilosti prokazuje dodavatel předložením:
•

výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis
do takové evidence vyžaduje;

•

dokladů o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské
oprávnění či licenci v oboru Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení nebo
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků nebo
Zprostředkování obchodu a služeb nebo Velkoobchod a maloobchod nebo Mimoškolní
výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti nebo Provozování
kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav,
výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí nebo Výroba, obchod a služby
neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

Dodavatel může výše uvedené požadavky na profesní způsobilost prokázat i prostřednictvím
čestného prohlášení (vzor čestného prohlášení je uveden v příloze č. 3A pro část A a v příloze 3B
pro část B této zadávací dokumentace), ze kterého musí být zřejmé, že dodavatel splňuje profesní
způsobilost. Zadavatel je v takovém případě oprávněn vyžádat si v průběhu zadávacího řízení této
veřejné zakázky předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci.
Doklady k prokázání splnění profesní způsobilosti dodavatel nemusí předložit, pokud právní předpisy
v zemi jeho sídla obdobnou profesní způsobilost nevyžadují.
6.3 Technická kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. c) a d) zákona

Splnění kritérií technické kvalifikace prokazuje dodavatel předložením následujícího:
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6.3.1 Seznam členů týmu a osvědčení o jejich vzdělání a odborné kvalifikaci podle § 79

odst. 2 písm. c) a d) zákona.
K prokázání kritérií technické kvalifikace zadavatel v souladu s § 79 odst. 2 písm. c) a d) zákona
požaduje předložení:
Část A
a) seznam členů realizačního týmu, kteří se budou přímo podílet na plnění veřejné zakázky bez
ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli,
b) osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci, a to jak ve vztahu k fyzickým osobám, které
budou služby poskytovat, tak ve vztahu k jejich vedoucím pracovníkům.
Realizační tým musí mít minimálně 9 členů v následujícím složení, přičemž členové realizačního
týmu musí splňovat níže uvedené minimální požadavky zadavatele:


Vedoucí BESIP Teamu (1 člen)
o ukončené minimálně středoškolské vzdělání s maturitou,
o vynikající znalost českého jazyka,
o znalost anglického jazyka na komunikativní úrovni,
o minimálně 5 let praxe v oblasti BESIP,
o minimálně 3 roky praxe s účastí na minimálně 20 akcích pro veřejnost s minimální
návštěvností 1 000 osob/akce;



Zástupce vedoucího BESIP Teamu (1 člen)
o ukončené minimálně středoškolské vzdělání s maturitou,
o vynikající znalost českého jazyka,
o znalost anglického jazyka na komunikativní úrovni,
o minimálně 3 roky praxe v oblasti BESIP,
o minimálně 3 roky praxe s účastí na minimálně 10 akcích pro veřejnost s minimální
návštěvností 1 000 osob/akce;



Moderátor (1 člen)
o ukončené minimálně středoškolské vzdělání s maturitou,
o vynikající znalost českého jazyka,
o minimálně 5 let praxe v oboru moderování;



Technik (1 člen)
o minimálně 3 roky praxe v oblasti práce s audiovizuální technikou;



Hostes(ka) (3 členové)
o znalost českého jazyka na komunikativní úrovni;



Vedoucí obsluhy otočného simulátoru (1 člen)
o znalost českého jazyka na komunikativní úrovni,
o minimálně 3 roky praxe v oblasti BESIP,
o minimálně 3 roky praxe s účastí na minimálně 20 akcích pro veřejnost s minimální
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návštěvností 1 000 osob/akce;


Obsluha otočného simulátoru (1 člen)
o znalost českého jazyka na komunikativní úrovni;



Technik obsluhy otočného simulátoru (1 člen)
o minimálně 2 roky praxe v oblasti práce s elektrickým zařízením (např. elektromotor).

Zadavatel stanoví, že jedna fyzická osoba může plnit i jinou pozici člena realizačního týmu:
Člen
Vedoucí BESIP Teamu
Zástupce vedoucího BESIP
Teamu
Moderátor

Počet členů
1

3

Jiná pozice realizačního týmu
Bez zastupitelnosti
Moderátor
Technik
Zástupce vedoucího BESIP teamu
Technik
Hostes(ka)
Zástupce vedoucího BESIP teamu
Moderátor
---

1

Technik obsluhy otočného simulátoru

1

Technik obsluhy otočného simulátoru

1

---

1
1

Technik
Hostes(ka)
Vedoucí obsluhy otočného
simulátoru
Obsluha otočného simulátoru
Technik obsluhy otočného
simulátoru

1

Jedna osoba může tedy plnit zároveň funkci na více expertních pozicích v realizačním týmu, tzn.
shora uvedené funkce/role, požadované zadavatelem, mohou být kumulovány, přesto však účastník
zadávacího řízení vždy musí mít k dispozici nejméně 9 osob a zároveň splňovat shora uvedené
požadavky.
K prokázání tohoto kritéria technické kvalifikace zadavatel požaduje předložení:










Seznamu členů realizačního týmu, ve kterém dodavatel strukturovaně (v podobě tabulky)
uvede údaje vztahující se ke každému členu realizačního týmu (seznam musí být účastníkem
zadávacího řízení zpracován v takových podrobnostech, aby z něj bylo bez jakýchkoliv
pochybností zřejmé splnění všech shora uvedených požadavků zadavatele). Dodavatel může
využít vzor uvedený v příloze č. 7A této zadávací dokumentace;
Prohlášení členů realizačního týmu (mimo členů Hostes(ka)), že se budou osobně podílet
na poskytování požadovaných služeb;
Vztah konkrétní osoby k dodavateli (tj. zaměstnanecký, poddodavatelský);
Kopie dokladu o dosaženém vzdělání u těch členů realizačního týmu, u nichž zadavatel
klade požadavky na vzdělání;
Kopie dokladu o absolvované maturitní zkoušce z českého jazyka u těch členů
realizačního týmu, u nichž zadavatel klade požadavky na vynikající znalost českého jazyka;
Kopie dokladu o absolvované maturitní zkoušce z anglického jazyka nebo kopie dokladu
o složené státní zkoušce z anglického jazyka na vysoké škole nebo platný certifikát
prokazující komunikativní znalost anglického jazyka u těch členů realizačního týmu,
u nichž zadavatel klade požadavky na komunikativní znalost anglického jazyka;
Vlastnoručně podepsaných profesních životopisů všech shora uvedených členů
realizačního týmu (tj. těch členů realizačního týmu, prostřednictvím kterých účastník
zadávacího řízení prokazuje kvalifikaci) vyjma členů Hostes(ka), ze kterých budou zcela
jednoznačně vyplývat údaje o splnění minimálních požadavků zadavatele na dosažené
vzdělání a odbornou kvalifikaci těchto osob (zejména prokázání praxe v oboru uvedením
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konkrétních pozic a akcích, na nichž se jednotliví členové týmu v požadovaném období
podíleli).
Dodavatel pro odrážky 1 až 3 tohoto odstavce může využít vzor uvedený v příloze č. 7A této zadávací
dokumentace.
Část B
a) seznam členů realizačního týmu, kteří se budou přímo podílet na plnění veřejné zakázky bez
ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli,
b) osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci, a to jak ve vztahu k fyzickým osobám, které
budou služby poskytovat, tak ve vztahu k jejich vedoucím pracovníkům.
Realizační tým musí mít minimálně 8 členů v následujícím složení, přičemž členové realizačního
týmu musí splňovat níže uvedené minimální požadavky zadavatele:


Supervizor akce (1 člen)
o ukončené minimálně středoškolské vzdělání s maturitou,
o vynikající znalost českého jazyka,
o minimálně 5 let praxe v oblasti BESIP,
o minimálně 3 roky praxe s účastí na minimálně 20 akcích pro veřejnost s minimální
návštěvností 1 000 osob/akce;



Koordinátor hostesek (1 člen)
o ukončené minimálně středoškolské vzdělání s maturitou,
o vynikající znalost českého jazyka,
o minimálně 3 roky praxe v oblasti BESIP,
o minimálně 3 roky praxe s účastí na minimálně 10 akcích pro veřejnost s minimální
návštěvností 1 000 osob/akce;



Technik (1 člen)
o minimálně 3 roky praxe v oblasti práce s audiovizuální technikou;



Hostes(ka) (5 členů)
o znalost českého jazyka na komunikativní úrovni.

Zadavatel stanoví, že jedna fyzická osoba může plnit i jinou pozici člena realizačního týmu:
Člen
Supervizor akce
Koordinátor hostesek
Technik
Hostes(ka)

Počet členů
1
1
1
5

Jiná pozice realizačního týmu
Bez zastupitelnosti
Technik
Hostes(ka)
Koordinátor hostesek
---

Jedna osoba může tedy plnit zároveň funkci na více expertních pozicích v realizačním týmu, tzn.
shora uvedené funkce/role, požadované zadavatelem, mohou být kumulovány, přesto však účastník
zadávacího řízení vždy musí mít k dispozici nejméně 8 osob a zároveň splňovat shora uvedené
požadavky.
K prokázání tohoto kritéria technické kvalifikace zadavatel požaduje předložení:


Seznamu členů realizačního týmu, ve kterém dodavatel strukturovaně (v podobě tabulky)
uvede údaje vztahující se ke každému členu realizačního týmu (seznam musí být účastníkem
zadávacího řízení zpracován v takových podrobnostech, aby z něj bylo bez jakýchkoliv
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pochybností zřejmé splnění všech shora uvedených požadavků zadavatele). Dodavatel může
využít vzor uvedený v příloze č. 7B této zadávací dokumentace;
 Prohlášení členů realizačního týmu (mimo členů Hostes(ka)), že se budou osobně podílet
na poskytování požadovaných služeb;
 Vztah konkrétní osoby k dodavateli (tj. zaměstnanecký, poddodavatelský);
 Kopie dokladu o dosaženém vzdělání u těch členů realizačního týmu, u nichž zadavatel
klade požadavky na vzdělání;
 Kopie dokladu o absolvované maturitní zkoušce z českého jazyka u těch členů
realizačního týmu, u nichž zadavatel klade požadavky na vynikající znalost českého jazyka;
 Vlastnoručně podepsaných profesních životopisů všech shora uvedených členů
realizačního týmu (tj. těch členů realizačního týmu, prostřednictvím kterých účastník
zadávacího řízení prokazuje kvalifikaci) vyjma členů Hostes(ka), ze kterých budou zcela
jednoznačně vyplývat údaje o splnění minimálních požadavků zadavatele na dosažené
vzdělání a odbornou kvalifikaci těchto osob (zejména prokázání praxe v oboru uvedením
konkrétních pozic a akcích, na nichž se jednotliví členové týmu v požadovaném období
podíleli).
Dodavatel pro odrážky 1 až 3 tohoto odstavce může využít vzor uvedený v příloze č. 7B této zadávací
dokumentace.
Splnění požadavků na technickou kvalifikaci podle čl. 6.3.1 této zadávací dokumentace může
dodavatel prokázat i předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel
splňuje výše uvedená kritéria technické kvalifikace. Vzor tohoto čestného prohlášení je uveden
v příloze č. 7A pro část A a v příloze č. 7B pro část B této zadávací dokumentace.
Zadavatel je v takovém případě oprávněn vyžádat si v průběhu zadávacího řízení této veřejné zakázky
předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci.
6.4 Zvláštní způsoby prokazování kvalifikace

Dodavatelé zapsaní v seznamu kvalifikovaných dodavatelů mohou ve své nabídce předložit výpis
ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů dle § 228 zákona, tento výpis nahrazuje doklad prokazující:
a) základní způsobilosti podle § 74 zákona a
b) profesní způsobilosti podle § 77 zákona v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu
ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti.
Zadavatel je povinen přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, pokud k poslednímu
dni, ke kterému má být prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost, není výpis
ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů starší než 3 měsíce. Zadavatel nemusí přijmout výpis
ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, na kterém je vyznačeno podle § 231 odst. 4 zákona zahájení
řízení o změně údajů nebo o vyřazení dodavatele ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů podle § 232
zákona.
Kvalifikaci mohou dále dodavatelé prokázat předložením platného certifikátu vydaného v rámci
schváleného systému certifikovaných dodavatelů (§ 233 a násl. zákona) v rozsahu a způsobem
stanoveným zákonem. Certifikátem neprokázanou část kvalifikace musí dodavatel prokázat
předložením zadavatelem požadovaných dokladů.
Před uzavřením smlouvy může zadavatel po vybraném dodavateli, který prokázal kvalifikaci
certifikátem, požadovat předložení dokladů dle § 74 odst. 1 písm. b) až d) zákona.
Stejně jako výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nebo certifikátem může dodavatel
prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo,
a které je obdobou výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nebo certifikátu vydaného v rámci
systému certifikovaných dodavatelů.
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6.5 Prokazování kvalifikace získané v zahraničí

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. Pokud se podle
příslušného právního řádu požadovaný doklad nevydává, může být nahrazen čestným prohlášením.
6.6 Prokázání kvalifikace v případě podání společné nabídky

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost podle § 74 zákona a profesní
způsobilost podle § 77 odst. 1 zákona každý dodavatel samostatně.
Splnění ostatních požadavků na profesní způsobilost dle § 77 odst. 2 zákona a technickou kvalifikaci
dle § 79 zákona stanovených zadavatelem v této zadávací dokumentaci musí prokázat všichni
dodavatelé v případě společné účasti společně.
6.7

Další požadavky na prokázání splnění kvalifikace

V případě, kdy zadavatel v rámci prokázání splnění kvalifikace požaduje předložení čestného
prohlášení dodavatele, musí být z jeho obsahu zřejmé, že dodavatel splňuje výše uvedená kritéria
kvalifikace a musí být současně podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele.
Dodavatel může využít vzory uvedené v přílohách této zadávací dokumentace.
Pokud za dodavatele jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce předložena plná moc
udělená tomuto zmocněnci. To platí i pro ostatní dokumenty, které jsou podepisovány a v nabídce
předkládány.
Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž
prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. V případě porušení
těchto zásad zadavatel v souladu s § 107 odst. 5 zákona vyloučí účastníka zadávacího řízení, který
podal více nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně
je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník zadávacího řízení v tomtéž zadávacím řízení
prokazuje kvalifikaci.
6.8 Změny v kvalifikaci

Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení
ke změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je účastník zadávacího řízení povinen tuto změnu
zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny předložit
zadavateli nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci.
Tato povinnost účastníku zadávacího řízení nevzniká, pokud je kvalifikace změněna takovým
způsobem, že
a) podmínky kvalifikace jsou nadále splněny,
b) nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek.
Dozví-li se zadavatel, že dodavatel nesplnil povinnost uvedenou v tomto článku zadávací
dokumentace, zadavatel takového dodavatele bezodkladně vyloučí ze zadávacího řízení.
6.9

Prokazování kvalifikace a důsledky nesplnění kvalifikace

Zadavatel je oprávněn požadovat, aby účastník zadávacího řízení v přiměřené lhůtě objasnil
předložené údaje a doklady nebo doplnil další nebo chybějící údaje a doklady.
Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu, nebo neobjasní předložené údaje
a doklady nebo nesplní povinnost oznámit změny v kvalifikaci, bude zadavatelem vyloučen z další
účasti v zadávacím řízení.
7.

OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Obchodní a platební podmínky realizace veřejné zakázky včetně ostatních skutečností vztahujících
se k právům a povinnostem dodavatele, odpovědnosti za provedená plnění atd. jsou vymezeny
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v závazném návrhu smlouvy, který je přílohou č. 2A pro část A a přílohou č. 2B pro část B této
zadávací dokumentace (dále jen „návrh smlouvy“).
Dodavatel není oprávněn činit změny či doplnění těchto závazných požadavků zadavatele, vyjma
údajů, u nichž vyplývá z obsahu těchto závazných požadavků povinnost jejich doplnění, nebo není-li
v této zadávací dokumentaci uvedeno jinak. Dodavatel je oprávněn upravit návrh smlouvy v případě
nabídky podávané fyzickou, a nikoliv právnickou osobou, a nabídky podávané společně několika
dodavateli, a to pouze v rozsahu nezbytném v důsledku těchto skutečností. Dodavatel však v žádném
případě není oprávněn měnit rozsah práv a povinností ze smlouvy vyplývajících.
Dodavatel je povinen podat pouze jediný návrh smlouvy na plnění pro jednotlivou část této veřejné
zakázky, podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. Pokud jedná jménem
či za dodavatele jiná osoba odlišná od osoby oprávněné jednat, musí být součástí nabídky plná moc
opravňující tuto osobu k jednání.
8.

POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení na tuto veřejnou zakázku rozumí částka, kterou
dodavatel stanoví výši úplaty za služby definované v článku 3 této zadávací dokumentace a v návrhu
smlouvy dle jednotlivých částí této veřejné zakázky.
Nabídková cena bude dodavatelem stanovena v českých korunách (Kč).
Nabídková cena bude stanovena dle zadávací dokumentace jako cena pevná a maximální uvedená
v členění cena bez DPH, samostatně DPH a cena včetně DPH (pokud dodavatel není plátcem DPH,
je povinen tuto skutečnost ve své nabídce uvést). Za správnost určení sazby DPH nese odpovědnost
účastník zadávacího řízení. Celková nabídková cena musí být dodavatelem zároveň uvedena
i v příslušné části návrhu smlouvy.
Dodavatel je povinen předložit ve své nabídce kalkulaci nabídkové ceny zpracovanou ve formě
tabulky, jejíž vzor je uveden v příloze č. 6 pro jednotlivou část veřejné zakázky. Nabídková cena bude
obsahovat položkové členění ceny ve stanoveném rozsahu. Nabídková cena musí obsahovat ocenění
všech plnění účastníka zadávacího řízení nutných k řádnému splnění předmětu veřejné zakázky
a veškeré náklady spojené s předmětem plnění.
Dodavatel není oprávněn zadavatelem stanovenou cenovou kalkulaci jakýmkoliv způsobem
upravovat, měnit apod. Kalkulace bude pro každou položku stanovena jedním pevným číslem
(dodavatel tak není oprávněn uvádět finanční interval, stanovit kalkulaci minimální hodnotou apod.).
Nabídková cena nemůže být měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu české
koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz a stabilitu měny.
Stanovení nabídkové ceny musí být dodavatelem učiněno tak, aby odpovídalo všem podmínkám této
zadávací dokumentace a podmínkám závazného návrhu smlouvy na plnění této veřejné zakázky
tvořící přílohu č. 2A a 2B této zadávací dokumentace.
Maximální výše nabídkové ceny pro každou z jednotlivých částí veřejné zakázky nesmí překročit
částku:


pro Část A – BESIP Team: 14 000 000 Kč (slovy: čtrnáct milionů korun českých) bez DPH;



pro Část B – Roadshow BESIP: 3 300 000 Kč (slovy: tři miliony tři sta tisíc korun českých)
bez DPH.

V případě, že dodavatel neuvede výši nabídkové ceny, překročí maximální výši nabídkové ceny nebo
nesplní ostatní podmínky týkající se zpracování nabídkové ceny, bude dodavatel vyloučen z účasti
v zadávacím řízení.
Výše nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné zakázky bude předmětem posouzení. Jestliže
bude mít zadavatel podezření, že nabídka obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu
k předmětu veřejné zakázky, požádá účastníka zadávacího řízení o písemné zdůvodnění způsobu
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stanovení mimořádně nízké nabídkové ceny. Zadavatel je oprávněn v souladu s ust. § 48 odst. 4
zákona vyloučit účastníka zadávacího řízení, pokud jeho nabídka bude obsahovat mimořádně nízkou
nabídkovou cenu a nebude účastníkem zadávacího řízení zdůvodněna.
9.

ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK

Předložené nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti a to pro každou část
veřejné zakázky zvlášť, přičemž ekonomickou výhodnost bude zadavatel hodnotit podle jediného
hodnotícího kritéria, a to dle nejnižší nabídkové ceny. Hodnocena bude celková nabídková cena bez
DPH. Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady k řádné realizaci předmětu plnění veřejné
zakázky.
Zadavatel stanoví pořadí nabídek podle výše nabídkové ceny bez DPH od nejnižší (1. v pořadí)
po nejvyšší. Za nejvýhodnější nabídku bude považována nabídka s nejnižší nabídkovou cenou v Kč
bez DPH.
10.

ÚDAJE O PODDODAVATELÍCH

Zadavatel požaduje ve smyslu § 105 odst. 2 zákona, aby vybraný dodavatel v části A přímo plnil tyto
významné činnosti při plnění veřejné zakázky: poskytování odborných služeb a propagačních služeb
v oblasti bezpečnosti silničního provozu a zajištění provozu otočného simulátoru převrácení vozidla.
Zadavatel pro část B nevymezuje části plnění předmětu veřejné zakázky, které nesmí být plněny
poddodavatelem, tj. zadavatel neomezuje rozsah případných poddodávek.
Dodavatel je v nabídce povinen uvést ve formě čestného prohlášení, které konkrétní části plnění
z veřejné zakázky hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů, uvést seznam poddodavatelů, pokud
jsou účastníkovi zadávacího řízení známi, a uvést, kterou část veřejné zakázky bude každý
z poddodavatelů plnit.
Zadavatel dodavatelům doporučuje využít vzor čestného prohlášení, který tvoří přílohu č. 4A pro část
A a přílohu č. 4B pro část B této zadávací dokumentace.
11.

POŽADAVKY NA POSKYTNUTÍ JISTOTY

Zadavatel k zajištění splnění povinností dodavatele vyplývajících z jeho účasti v zadávacím řízení
nepožaduje poskytnutí jistoty.
12.

ZADÁVACÍ LHŮTA

Zadavatel nestanoví lhůtu, po kterou účastníci zadávacího řízení nesmí ze zadávacího řízení
odstoupit.
13.

PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

Nabídka musí být zpracována a podána v souladu s požadavky zadavatele stanovenými zadávací
dokumentací a zákonem.
Zadavatel nepřipouští varianty nabídek podle § 102 zákona.
Každý dodavatel může v rámci této veřejné zakázky podat pouze jednu nabídku.
Nabídka musí být předložena výhradně písemně v elektronické podobě prostřednictvím národního
elektronického nástroje NEN.
13.1 Jazyk nabídky

Nabídka, doklady a dokumenty předkládané v nabídce, veškerá korespondence, včetně dotazů
dodavatele k zadávacím podmínkám, musí být předloženy v českém jazyce, případně též
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ve slovenském jazyce. Bude-li nabídka zpracována v jiném než českém nebo slovenském jazyce,
bude k nabídce připojen překlad do českého jazyka.
K veškerým listinám sloužícím k prokázání splnění kvalifikace, které nejsou v českém nebo
slovenském jazyce, musí být přiložen překlad do českého jazyka. Tato povinnost se nevztahuje
na doklady o ukončeném vysokoškolském vzdělání, které je možné předkládat podle § 45 odst. 3
zákona v latinském jazyce.
13.2 Koncepce realizace akce

Zadavatel požaduje, aby dodavatel ve své nabídce předložil koncepci včetně vizualizace realizace
akce v souladu se všemi podmínkami uvedenými v návrhu smlouvy pro jednotlivou část veřejné
zakázek a to v následujícím rozsahu a způsobem:
Část A
o Vizualizace rozmístění minimálního materiálního požadavku podle odst. 10.7 návrhu
smlouvy (příloha č. 2A zadávací dokumentace) pro výstavní halu a stručný popis pro zajištění
akce;
o Vizualizace rozmístění minimálního materiálního požadavku podle odst. 10.7 návrhu
smlouvy (příloha č. 2A zadávací dokumentace) na náměstí a stručný popis pro zajištění akce.
Část B
o Vizualizace rozmístění minimálního materiálního požadavku podle odst. 9.6 návrhu smlouvy
(příloha č. 2B zadávací dokumentace) pro náměstí a stručný popis pro zajištění akce.
13.3 Požadavky na obsahové členění nabídky/Struktura nabídky

Zadavatel žádá, aby nabídka byla zpracována dle níže uvedeného členění:
a) krycí list nabídky – zpracovaný dle vzoru uvedeného v příloze č. 1A pro část A a 1B pro část

B této zadávací dokumentace, obsahující označení veřejné zakázky; zadavatele; identifikační
údaje dodavatele minimálně v rozsahu uvedeném v § 28 odst. 1 písm. g) zákona; jednu
kontaktní adresu pro písemný styk mezi zadavatelem a dodavatelem; jméno, příjmení,
telefonní číslo a e-mail osoby pověřené stykem se zadavatelem; pokud podává nabídku více
dodavatelů společně, uvedou v nabídce kromě kontaktní adresy dle předchozí věty též osobu,
která bude zmocněna k zastupování těchto dodavatelů při styku se zadavatelem v průběhu
zadávacího řízení; uvedení, zda je dodavatel plátcem či neplátcem DPH,
b) ve vhodném případě listinu (např. plnou moc) opravňující osobu jednat za dodavatele,
c) v případě společné účasti dodavatelů ve smyslu § 82 a § 84 zákona doklad, ze kterého bude

vyplývat závazek, že dodavatelé podávající společnou nabídku budou ze smlouvy vůči
zadavateli zavázáni společně a nerozdílně (tj. smlouva uzavřená mezi dodavateli, kteří
podávají společnou nabídku),
d) doklady k prokázání kvalifikace dle článku 6 této zadávací dokumentace (dodavatel

je oprávněn využít čestné prohlášení uvedené v příloze č. 3A a 3B, 7A a 7B této zadávací
dokumentace); v případě, že dodavatel prokazuje část kvalifikace požadované zadavatelem
prostřednictvím jiných osob, uvede v této části i seznam takových osob, veškeré související
dokumenty a písemný závazek těchto třetích osob dle § 83 odst. 1 písm. d) zákona,
e) seznam poddodavatelů a jim zadávaného plnění dle požadavků v článku 10 zadávací

dokumentace (dodavatel je oprávněn využít přílohu č. 4A pro část A a 4B pro část B této
zadávací dokumentace),
f) nabídková cena zpracovaná v rozsahu a členění dle přílohy č. 6A pro část A a 6B pro část B

této zadávací dokumentace,
g) podepsaný návrh smlouvy dle závazného vzoru, který tvoří přílohy č. 2A pro část A a 2B pro

část B této zadávací dokumentace včetně jejích příloh,
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h) koncepce realizace akce dle požadavků v odst. 13.2 tohoto článku zadávací dokumentace,
i) případné další dokumenty, jsou-li zadavatelem či zákonem požadovány, případně další

dokumenty, dle uvážení dodavatele, na které nebyl prostor v předcházejících částech nabídky.
Všechny dokumenty budou řádně čitelné, bez škrtů a přepisů s výjimkou nezbytných oprav
provedených dodavatelem u jím provedených chyb před podáním nabídky.
V případě, že bude v krycím listu nabídky, v elektronickém nástroji, v kalkulaci nabídkové ceny
dle přílohy č. 6 a v závazném návrhu smlouvy na plnění této veřejné zakázky uvedena odlišná
nabídková cena, bude závazná cena uvedená v návrhu smlouvy.
13.4 Podmínky pro zpracování a podání nabídky

Dodavatel je oprávněn podat nabídku ve lhůtě pro podání nabídek stanovené v souladu s § 57 zákona
a uvedené v článku 15 této zadávací dokumentace, přičemž nabídky je možné podávat pouze
v elektronické podobě prostřednictvím Národního elektronického nástroje dostupného
na internetové adrese https://nen.nipez.cz/, kde je rovněž dostupný podrobný návod na jeho použití
(viz odkaz uživatelské příručky) a kontakty na uživatelskou podporu.
Nabídka účastníka zadávacího řízení podaná v elektronické podobě musí splňovat požadavky podle
§ 5 odst. 3 vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících
se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody
(dále jen „vyhláška“).
Zadavatel účastníkům zadávacího řízení poskytuje certifikát veřejného klíče za účelem šifrování
obsahu nabídky, jak vyžaduje § 5 odst. 5 vyhlášky, neboť nabídka je při podání šifrována
elektronickým nástrojem automaticky.
Nabídka v elektronické podobě nesmí přesáhnout velikost 200 MB, z čehož maximálně 100 MB
dokumenty k prokázání kvalifikace a maximálně 100 MB ostatní dokumenty nabídky. Nabídka musí
být zpracována prostřednictvím akceptovatelných formátů souborů.
Zadavatel uvádí podrobné informace k podání nabídky v elektronické podobě:
a) Dodavatel musí pro podání nabídky disponovat osobním počítačem s minimálně následujícím
výkonem: frekvence CPU 1 GHz, operační paměť 1024 MB, pevný disk 20 GB, doporučené
rozlišení monitoru 1680 x 1050, osobní počítač musí být připojen k síti Internet, a to s minimální
rychlostí připojení 2 Mbps (DOWNLOAD) / 512 Kbps (UPLOAD), dodavatel musí mít v
počítači nainstalovaný internetový prohlížeč (Microsoft Internet Explorer verze 9.0 nebo vyšší,
Mozilla Firefox verze 30.0 a vyšší, Chrome verze 48 a vyšší), který má nainstalovaný plugin
Silverlight verze 5.1 a vyšší, povolena vyskakovací okna, používání cookies.
b) Dodavatel musí být pro možnost podání nabídky registrován jako dodavatel v Národním
elektronickém nástroji.
c) Pakliže je v této zadávací dokumentaci uveden požadavek na podepsání konkrétních dokumentů
při současném nepřipuštění nahrazení tohoto dokumentu jeho prostou kopií či scanem, musejí
být jednotlivé dokumenty tvořící obsah nabídky, u nichž je podepsání osobou oprávněnou
zastupovat dodavatele vyžadováno, opatřeny elektronickým podpisem založeným
na kvalifikovaném certifikátu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro
elektronické transakce, v platném znění.
Zadavatel upozorňuje, že nenese odpovědnost za technické podmínky na straně dodavatele. Zadavatel
doporučuje dodavatelům zohlednit zejména rychlost jejich připojení k internetu při podávání nabídky
tak, aby tato byla podána ve lhůtě pro podání nabídek (podáním nabídky se rozumí finální odeslání
nabídky do Národního elektronického nástroje po nahrání veškerých příloh!).
Nabídky, které nebyly podány způsobem stanoveným v této zadávací dokumentaci, se nepovažují
ve smyslu § 28 odst. 2 zákona za podané a v průběhu zadávacího řízení se k nim nepřihlíží (tj. takové
nabídky nebudou ze strany zadavatele posuzovány, ani hodnoceny).
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14. DALŠÍ PODMÍNKY ZADAVATELE PRO UZAVŘENÍ SMLOUVY NA PLNĚNÍ
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Podle § 122 zákona zadavatel stanoví, že vybraný dodavatel je před uzavřením smlouvy povinen
zadavateli na písemnou výzvu doložit originály nebo ověřené kopie dokladů o jeho kvalifikaci, pokud
je již zadavatel nebude mít k dispozici.
Dále je vybraný dodavatel, který je právnickou osobou, povinen předložit údaje o skutečném majiteli
podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování
terorismu, pokud tyto údaje zadavatel nezjistí z evidence údajů o skutečných majitelích podle zákona
upravujícího veřejné rejstříky právnických a fyzických osob.
Dodavatel je povinen před podpisem smlouvy na plnění veřejné zakázky předložit sjednané platné
pojištění vlastní odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu podnikatelské činnosti a pojištění
za veškeré provozní činnosti v souvislosti s plněním této veřejné zakázky (pojistnou smlouvu)
na částku minimálně 20 000 000,- Kč (slovy: dvacet milionů korun českých) pro každou část veřejné
zakázky.
Pokud bude uzavřena smlouva s jedním dodavatelem jak pro část A, tak pro část B veřejné zakázky,
požaduje zadavatel uzavření pouze jedné pojistné smlouvy s pojistným plněním na částku minimálně
20 000 000,- Kč (slovy: dvacet milionů korun českých).
V případech uvedených v tomto článku bude zadavatel postupovat obdobně podle § 46 odst. 1 zákona.
15. LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK A TERMÍN OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK
Lhůta pro podání nabídek uplyne dnem 14.6.2021 v 10:00 hodin.
Vzhledem k přijímání nabídek pouze v elektronické podobě neproběhne veřejné otevírání nabídek.
16. VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A KOMUNIKACE SE ZADAVATELEM
Dodavatel je oprávněn podle § 98 zákona po zadavateli požadovat písemně vysvětlení zadávací
dokumentace této veřejné zakázky. Dodavatelé mohou využít vzor žádosti o vysvětlení zadávací
dokumentace, který tvoří přílohu č. 5 této zadávací dokumentace.
Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace musí být zadavateli doručena nejpozději ve lhůtě
stanovené v § 98 odst. 3 zákona.
Zadavatel poskytne vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s pravidly stanovenými
pro vysvětlení zadávací dokumentace v § 98 zákona.
Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem v rámci zadávacího řízení musí probíhat výhradně
v českém jazyce.
17. JINÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených zadávací dokumentací,
a to buď na základě žádostí dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace, nebo z vlastního podnětu.
Způsob předložení nabídky dodavatele, rozsah a způsob zpracování nabídky dodavatele, včetně
příslušného návrhu smlouvy, stejně jako veškeré ostatní náležitosti ve vztahu dodavatele
k zadávacímu řízení, musí být uskutečněny v souladu s podmínkami tohoto zadávacího řízení
uvedenými v této zadávací dokumentaci a zákonem.
Zadavatel nepřiznává dodavateli právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení,
tím není dotčeno ustanovení § 40 odst. 4 zákona. Současně zadavatel nebude požadovat náhradu
nákladů na realizaci tohoto zadávacího řízení na dodavateli, a to ani formou úhrady skutečně
vzniklých nákladů ani formou poplatků za účast dodavatele v tomto zadávacím řízení.
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Veškeré náklady nebo výdaje vzniklé v souvislosti s realizací veřejné zakázky dodavatelem budou
zahrnuty v nabídkové ceně, případně je k jejich úhradě povinen dodavatel. Dodavatel není oprávněn
na zadavateli požadovat jejich proplacení mimo rámec dohodnuté nabídkové ceny ani odmítnout
provedení jejich úhrady z vlastních zdrojů.
Zadavatel nenese odpovědnost za omyly, mylná tvrzení, nesprávný výklad nebo jakákoli opomenutí
nebo chybné informace vztahující se k tomuto zadávacímu řízení získané dodavatelem z jiných
pramenů než ze zadávací dokumentace, příp. jejího doplnění, a vysvětlení získaných od zadavatele
v souladu se zákonem.
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit a prověřit údaje uvedené jednotlivými dodavateli v nabídkách.
Zadavatel vyloučí dodavatele ze zadávacího řízení v případě, že dodavatel uvede ve své nabídce
nepravdivé údaje.
Dodavatel je povinen v nabídce označit údaje, které považuje za důvěrné nebo chráněné podle
zvláštních právních předpisů a které nesmí být zveřejněny. Zadavatel bude zachovávat mlčenlivost
o všech údajích a dokladech označených dodavatelem za obchodní tajemství, pokud není v této
zadávací dokumentaci uvedeno nebo zákonem vyžadováno jinak. Povinnost zadavatele zachovávat
mlčenlivost se nevztahuje na takové informace, jejichž zveřejnění je, či v budoucnu bude,
po zadavateli vyžadováno platnými a účinnými právními předpisy, kterými je či bude zadavatel
vázán.
18. PŘÍLOHY
Nedílnou součástí této zadávací dokumentace jsou tyto její přílohy:
Pro část A:
Příloha č. 1A- Krycí list nabídky
Příloha č. 2A- Návrh rámcové smlouvy
Příloha č. 3A- Čestné prohlášení o splnění základní a profesní způsobilosti
Příloha č. 4A- Prohlášení o poddodavatelích
Příloha č. 5 - Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace (společná pro část A i B)
Příloha č. 6A- Kalkulace nabídkové ceny
Příloha č. 7A- Čestné prohlášení o prokázání technické kvalifikace
Pro část B:
Příloha č. 1B - Krycí list nabídky
Příloha č. 2B - Návrh rámcové smlouvy
Příloha č. 3B - Čestné prohlášení o splnění základní a profesní způsobilosti
Příloha č. 4B - Prohlášení o poddodavatelích
Příloha č. 5 - Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace (společná pro část A i B)
Příloha č. 6B - Kalkulace nabídkové ceny
Příloha č. 7B - Čestné prohlášení o prokázání technické kvalifikace
V Praze dne 10.5.2021
podepsal
Ing. Lenka Digitálně
Ing. Lenka Čechová
2021.05.10
_________________________________
Čechová Datum:
14:57:00 +02'00'
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