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Ředitelství speciálních sil MO
Vítězné náměstí 1500/5, Praha 6, PSČ 160 01, datová schránka hjyaavk

Sp. zn. SpMO 15619/2021-1170/2

Praha 26. dubna 2021
Počet stran: 8
Přílohy: 3/23

ZA D Á VA CÍ D O K UM E NTAC E
Veřejný zadavatel Česká republika - Ministerstvo obrany, se sídlem Tychonova 221/1, 160 00
Praha 6, jejímž jménem jedná ředitel Ředitelství speciálních sil Ministerstva obrany
plukovník gšt. Ing. Ladislav Rebilas, na adrese Vítězné náměstí 1500/5, 160 01 Praha 6 (dále
jen „zadavatel“), zadává ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ustanovení § 53 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon“) veřejnou zakázku - „Pouzdra, soupravy zbrojíře, optiky a popruhy na zbraně“
(dále jen „VZ“) a vyzývá neomezený počet dodavatelů k podání nabídky na tuto VZ.
Zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) stanovuje zadávací podmínky v podrobnostech
nezbytných pro účast dodavatele v zadávacím řízení. Nedílnou součástí ZD je návrh kupní
smlouvy, který je přílohou č. 1 ZD (dále jen „smlouva“).
1.
Veřejný zadavatel
Název:
Sídlo:
IČO:
Osoba oprávněná jednat:

2.
Veřejná zakázka
Název veřejné zakázky:

Česká republika – Ministerstvo obrany
Tychonova 221/1
160 00 Praha 6
60162694
plk. gšt. Ing. Ladislav Rebilas, ředitel
Ředitelství speciálních sil Ministerstva
obrany, Vítězné náměstí 1500/5, 160 01
Praha 6

Pouzdra, soupravy zbrojíře, optiky
a popruhy na zbraně
Klasifikace předmětu veřejné zakázky (CPV):
35341000-6
38624000-5
38633000-1
Druh veřejné zakázky:
Dodávky
Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení podle § 53
zákona
Profil zadavatele (URL zakázky):
www.army.cz
Profil hostovaný v Národním elektronickém https://nen.nipez.cz/profil/MO
nástroji (dále jen „NEN“):
Kontaktní osoba zadavatele:
kpt. Ing. Lukáš Zapletal
tel.: +420 973 211 574
mob.: +420 725 326 548
email: zapletall@army.cz
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3.

Vymezení předmětu VZ

Předmětem VZ je dodávka materiálu pro střelecký výcvik.
Zadavatel se rozhodl VZ rozdělit na 3 samostatné části, a to z důvodu rozšíření okruhu
potenciálních dodavatelů. Účastník zadávacího řízení může podat nabídku na jednu, několik
nebo na všechny části.
Jednotlivé části VZ tvoří:
Část VZ
Název části VZ
1
Materiál ke zbrani Glock 17
2
Optika na zbraň pro odstřelovací pušky do ráže 12,7 mm (.50BMG)
3
Popruh na zbraň k útočné pušce
Bližší specifikace pořizovaného materiálu je uvedena ve „Specifikaci předmětu plnění“, která
tvoří přílohu č. 2 ZD.
Součástí předmětu VZ je:
 provedení katalogizace dle zákona č. 309/2000 Sb., o obranné standardizaci,
katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany
státu a o změně živnostenského zákona, v případě, že pořizovaný materiál nebude
v době pořízení zaveden do užívání v rezortu MO.
Dodání zboží je podmíněno úspěšnou katalogizací.
4.

Termín a místo plnění VZ

4.1.

Materiál se požaduje dodat nejpozději do 1. 10. 2021. Dodavatel je oprávněn zkrátit
lhůtu pro dodání, kratší dobu dodání uvede do „Návrhu kupní smlouvy“, který tvoří
přílohu č. 1 ZD.

4.2.

Místem plnění VZ je Vojenské zařízení 551210 Štěpánov u Olomouce, Nádražní
ul., 783 13 Štěpánov.

5.

Přístup k zadávací dokumentaci

Zadávací dokumentace je volně ke stažení na profilu zadavatele.
6.

Požadavky na prokázání kvalifikace

Předpokladem zadání VZ je splnění kvalifikace. Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže
splnění:
a) základní způsobilosti podle § 74 zákona;
b) profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 zákona.
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.
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6.1. Základní způsobilost
Dodavatel prokazuje splnění základní způsobilosti podle § 74 zákona způsobem uvedeným
v § 75 odst. 1 zákona.
6.2. Profesní způsobilost
Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 zákona způsobem
uvedeným v tomto ustanovení. Doklady podle § 77 odst. 1 zákona nemusí dodavatel
předložit, pokud právní předpisy v zemi jeho sídla obdobnou profesní způsobilost nevyžadují.
6.3. Další způsoby prokazování kvalifikace
6.3.1 Při prokazování kvalifikace získané v zahraničí, při prokazování kvalifikace
prostřednictvím jiných osob, při předložení výpisu ze seznamu kvalifikovaných
dodavatelů a při předložení certifikátu ze seznamu certifikovaných dodavatelů
postupuje dodavatel podle příslušných ustanovení zákona.
6.3.2 V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní
způsobilost podle § 77 odst. 1 zákona každý dodavatel samostatně.
6.3.3 Doklady o kvalifikaci předkládá dodavatel v prosté kopii a může je nahradit čestným
prohlášením v souladu s § 53 odst. 4 zákona. Doklady v jiném než českém jazyce musí
být předloženy s překladem do českého jazyka. Bez překladu se předkládá doklad
ve slovenském jazyce. Pokud se podle příslušného právního řádu státu doklad
nevydává, může být nahrazen čestným prohlášením. Čestná prohlášení prokazující
kvalifikaci musí být podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele.
Podrobnosti pro předkládání dokladů stanovuje § 45 zákona. Dodavatel je může
nahradit jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 zákona.
Vybraný dodavatel před uzavřením smlouvy předloží zadavateli originály nebo úředně
ověřené kopie dokladů o kvalifikaci.
7.

Způsob hodnocení nabídek

7.1.

Hodnocení nabídek proběhne pro každou část VZ zvlášť. Nabídky budou hodnoceny
podle jejich ekonomické výhodnosti. V souladu s § 114 odst. 2 zákona bude zadavatel
ekonomickou výhodnost nabídek hodnotit podle jediného kritéria, a to podle nejnižší
celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH za celkové množství zboží stanovené pro
účely hodnocení nabídek.

7.2.

Metoda vyhodnocení nabídek:
a) Výsledné pořadí nabídek bude stanoveno podle výše nabídkové ceny tak, že
na prvním místě bude nabídka s nejnižší nabídkovou cenou, na dalších místech
nabídky s vyšší cenou a na posledním místě pak nabídka s nejvyšší nabídkovou
cenou.
b) V případě rovnosti nabídkových cen u dvou nebo více nabídek na VZ bude lépe
hodnocena nabídka s návrhem na delší dobu záruky za jakost u položek č. 1.1, 2.1
a 3.1 jednotlivých částí VZ uvedených v příloze č. 3 „Cenový rozklad plnění“ ZD,
při stejných dobách záruky na jakost tohoto zboží, bude lépe hodnocena nabídka
s návrhem kratší lhůty pro dodání zboží, při stejných dobách dodání bude vítězná
nabídka vybrána losem.
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8.

Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

8.1.

Dodavatel zpracuje a předloží nabídkovou cenu na VZ v následujícím členění:
1) Celková nabídková cena v Kč bez DPH a včetně DPH za VZ tj. za veškeré zboží
včetně příslušenství a všech vynaložených nákladů, např. nákladů na dopravu
zboží do místa plnění a zpět, clo, místní daně a poplatky apod., tj. veškeré
dodávky, práce, úkony, služby a všechny ostatní činnosti nezbytné k řádnému
a bezvadnému splnění předmětu plnění VZ tak, aby bylo toto plnění realizováno
v souladu s platnými právními předpisy.
2) Dodavatel nabídkovou cenu doplní do čl. 4 smlouvy.
3) Celkovou nabídkovou cenu dodavatel rovněž předloží formou vepsání
do nabídkového formuláře, který bude zobrazen při podání nabídky v elektronické
podobě. Tím není dotčena povinnost předložit jako součást nabídky ostatní
dokumenty obsahující nabídkovou cenu, např. přílohu č. 3 „Cenový rozklad
plnění“ ZD.
4) Nabídková cena za 1 měrnou jednotku u každé položky zboží, uvedené v příloze č.
3 „Cenový rozklad plnění“ ZD, nesmí přesáhnout částku 40 000,- Kč včetně DPH.

Celková nabídková cena za VZ bez DPH a cena za měrnou jednotku zboží v Kč bez
DPH jsou po celou dobu trvání kupní smlouvy cenami nejvýše přípustnými.
Poznámka:
Zahraniční dodavatel zpracuje nabídkovou cenu podle konkrétních podmínek pro uplatnění
sazby DPH. Je-li zahraniční dodavatel registrován k DPH v jiném členském státu EU a je-li
místo plnění na území ČR, nabídkovou cenu uvede bez DPH. DPH v tomto případě odvede
kupující.
8.2. Identifikace mimořádně nízké nabídkové ceny:
V souladu s § 113 zákona posoudí zadavatel výši nabídkových cen ve vztahu k předmětu
plnění VZ a shledá-li nabídkovou cenu některého z účastníků jako mimořádně nízkou ve
vztahu k předmětu plnění této VZ, bude postupovat v souladu se zákonem.
9.

Obchodní a jiné smluvní podmínky

9.1.

Závazkový vztah bude uzavřen podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

9.2.

Obchodní a smluvní podmínky jsou podrobně uvedeny ve smlouvě zpracované
zadavatelem. Smlouvu v místech vyznačených žlutým podbarvením dodavatel doplní
o požadované údaje (identifikační údaje, označení technické dokumentace výrobce,
kupní cenu, živostnost atd.). Za účelem zpracování přílohy 1 „Specifikace předmětu
plnění“ smlouvy dodavatel vyplní přílohu č. 2 „Specifikace předmětu plnění“ ZD, za
účelem zpracování přílohy 2 „Cenový rozklad plnění“ smlouvy dodavatel vyplní
přílohu č. 3 „Cenový rozklad plnění“ ZD. Doplněné údaje zřetelně označte (např.
barevně). Podáním nabídky dodavatel vyjadřuje souhlas s celým obsahem smlouvy
včetně příloh.
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10.

Podmínky účasti a požadavky zadavatele

10.1. Podmínky zadavatele, se kterými dodavatel v nabídce vyjádří souhlas (mimo
jiné)
10.1.1. Zadavatel požaduje na zboží předložit údaje ke katalogizaci ve smyslu zákona
č. 309/2000 Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti
výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu. Rozsah a podmínky pro provedení
katalogizace jsou podrobně uvedeny ve smlouvě.
10.1.2. Pokud účastník ve své nabídce použije pro předmět VZ řešení obsahující průmyslové
nebo jiné duševní vlastnictví třetích osob (patenty, vynálezy, užitné vzory, průmyslové
vzory, ochranné známky apod.), plně odpovídá za dodržení právních podmínek
použití tohoto vlastnictví a v případě jejich porušení nese právní důsledky z toho
vyplývající.
10.2. Ostatní podmínky zadavatele
10.2.1. Zadavatel v souladu s § 105 odst. 1 písm. b) zákona požaduje, aby dodavatel ve své
nabídce předložil seznam poddodavatelů, pokud jsou mu známi a uvedl, kterou část
VZ bude každý z poddodavatelů plnit, včetně vymezení plnění poddodavatele
finančně v Kč a v %. V případě, že mu nejsou poddodavatelé známi nebo nebude plnit
prostřednictvím poddodavatelů, učiní v nabídce o této skutečnosti čestné prohlášení.
10.2.2. Zadavatel požaduje, aby dodavatel ve své nabídce podal informaci o tom, zda je MSP
– malý a střední podnik, jak je uvedeno v doporučení Komise 2003/361/ES. Zadavatel
tuto informaci požaduje pouze pro statistické účely Věstníku veřejných zakázek, resp.
též Úředního věstníku Evropské unie.
10.2.3. Zadavatel v souladu s § 6 odst. 4 zákona požaduje, aby dodavatel při plnění předmětu
VZ dodržoval vzhledem k povaze a smyslu VZ zásady sociálně a environmentálně
odpovědného zadávání ve smyslu tohoto zákona. Dodavatel je povinen při plnění
VZ zajistit zejména legální zaměstnávání, férové pracovní podmínky, odpovídající
úroveň bezpečnosti osob, které se budou na plnění VZ podílet, a zohlednit dopad
plnění VZ na životní prostředí. Splnění tohoto požadavku dodavatel prokazuje
prostřednictvím čestného prohlášení přiloženého v rámci podané nabídky a podpisem
kupní smlouvy, kde je tento požadavek uveden v čl. 15 odst. 9-11.
10.2.4. Zadavatel požaduje délku záruky za jakost zboží minimálně 24 měsíců. Účastník
uvede délku záruky za jakost zboží v měsících do přílohy č. 3 „Cenový rozklad
plnění“ ZD.
10.2.5. Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.
10.2.6. Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem bude vedena v českém jazyce.
10.2.7. Podrobně jsou další podmínky a požadavky zadavatele uvedeny ve smlouvě.
10.2.8. Dodavatel, s nímž bude uzavřena kupní smlouva, bere na vědomí, že uzavřená kupní
smlouva, včetně všech jejích případných dodatků bude zveřejněna na
https://nen.nipez.cz/profil/MO a v registru smluv. Informace dodavatele označené dle
§ 218 odst. 1 zákona, při respektování § 218 odst. 2 písm. b) zákona, tomuto bodu
nepodléhají. Takové údaje dodavatel jednoznačně označí již v nabídce.
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11.

Další podmínky pro uzavření smlouvy

Zadavatel zašle vybranému dodavateli výzvu k předložení dokladů podle § 122 odst. 3,
případně odst. 5, zákona. Účastníka, který nepředloží požadované doklady podle § 122 odst. 3
zákona nebo § 122 odst. 5, zadavatel podle § 122 odst. 7 zákona vyloučí ze zadávacího řízení.
12.

Požadavky zadavatele na obsah, formu nabídek a doporučený způsob zpracování
nabídky

12.1. Uchazeč může v souladu s § 101 zákona podat nabídku na jednu nebo více částí
veřejné zakázky. V případě podání nabídky na více částí veřejné zakázky zpracuje
dodavatel nabídku pro každou část zakázky samostatně.
12.2. Nabídky se podle § 107 odst. 1 zákona podávají písemně v českém jazyce, a to
v elektronické podobě výhradně prostřednictvím elektronického nástroje Národní
elektronický nástroj (dále jen „NEN“) na adrese https://nen.nipez.cz/profil/MO.
12.3. V případě jakéhokoliv dokumentu, jenž je povinnou součástí nabídky dle zákona nebo
požadavků zadavatele, který bude v jiném než v českém jazyce, musí být součástí
nabídky rovněž jeho překlad do českého jazyka, toto se nevztahuje na doklady ve
slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce. Budou-li součástí nabídky
technická data a popisy s vyobrazením, tyto mohou být předloženy i v cizím jazyce.
12.4. V souladu s § 45 odst. 1 zákona postačí v případě jakéhokoliv požadovaného dokladu
předložení kopie.
12.5. Nabídka v elektronické podobě musí obsahovat níže uvedené údaje, informace
a doklady v tomto doporučeném uspořádání:
soubor č. 1 - doklady, jimiž účastník prokazuje splnění kvalifikace podle bodu 6. ZD;
soubor č. 2 - smlouva doplněná dodavatelem o požadované údaje podle bodu 9.2. ZD;
soubor č. 3:
 souhlas s podmínkami zadavatele podle bodu 10.1. ZD;
 seznam poddodavatelů s jejich identifikačními údaji nebo čestné prohlášení
účastníka o poddodavatelích podle bodu 10.2.1. ZD;
 informaci o tom, zda je účastník MSP – malý a střední podnik podle bodu
10.2.2. ZD;
 čestné prohlášení o dodržování zásady sociálně a environmentálně
odpovědného zadávání ve smyslu tohoto zákona podle bodu 10.2.3. ZD;
soubor č. 4 - specifikace předmětu plnění vyplněná a podepsaná dodavatelem;
soubor č. 5 - cenový rozklad plnění vyplněný dodavatelem;
12.6. Zadavatel doporučuje při podání nabídky označit jednotlivé soubory (elektronické
přílohy) odpovídajícím číslem a názvem v souladu s bodem 12.5. ZD.
13.

Časová specifikace

13.1. Lhůta pro podání nabídek pro všechny části končí: 31. 5. 2021 v 08:00 hod.
13.2. Otevírání elektronicky podaných nabídek proběhne v souladu s § 109 odst. 1 zákona
po uplynutí lhůty pro podání nabídek a proběhne bez přítomnosti účastníků
zadávacího řízení.
13.3. Zadavatel nestanovuje zadávací lhůtu.
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14.

Požadavky na podání nabídky v elektronické podobě a komunikace mezi
zadavatelem a dodavateli

14.1. Zadavatel uvádí podrobné informace k podání nabídek v elektronické podobě
a ke komunikaci mezi zadavatelem a dodavatelem:
a) Pro podání nabídky v elektronické podobě bude použit NEN dostupný
na internetové adrese https://nen.nipez.cz/profil/MO, kde jsou rovněž dostupné
podrobné informace pro uživatele v sekci „Informace pro uživatele“ a kontakty na
uživatelskou podporu.
b) Pro podání nabídky prostřednictvím NEN je nutná registrace dodavatele do tohoto
systému. Zadavatel upozorňuje dodavatele, že registrace není okamžitá a podléhá
schválení administrátorem systému. Registrace není zpoplatněna.
c) Zadavatel uvádí, že technické a další požadavky spojené s užíváním NEN (tj.
i minimální požadavky na hardware a software týkající se pracovní stanice
uživatele) jsou uvedeny v „Provozním řádu pro rutinní provoz“ provozovatele
NEN dostupném na adrese:
.
https://nen.nipez.cz/UživatelskeInformace/ProvozniRad.
d) Zadavatel v souladu s § 211 odst. 4 zákona uvádí, že veřejný klíč (certifikát)
k zašifrování nabídky v této VZ je uveřejněn v NEN v detailu příslušného
zadávacího postupu v sekci Zadávací dokumentace. Dodavatel si tento veřejný
klíč (certifikát) před podáním nabídky uloží jako soubor a při podání nabídky
bude v rámci NEN tímto systémem požádán o jeho vložení. Veřejný klíč
(certifikát) se vkládá formou přiložení souboru. Zadavatel požaduje, aby nabídka
byla šifrovaná pomocí tohoto veřejného klíče (certifikátu). Zadavatel
upozorňuje, že nabídky, které nebudou šifrovány uvedeným způsobem,
nebude zadavatel v souladu s § 28 odst. 2 zákona považovat za podané
a v zadávacím řízení k nim nebude přihlížet.
e) V případě, že dodavatel používá novější rozhraní NEN („Nová verze pro
dodavatele“), probíhá šifrování nabídky automaticky bez nutnosti stahování
veřejného klíče (certifikátu) a jeho vkládání.
14.2. Zadavatel nenese odpovědnost za technické podmínky na straně účastníka zadávacího
řízení. Zadavatel doporučuje účastníkům zadávacího řízení zohlednit zejména rychlost
jejich připojení k internetu při podávání nabídky tak, aby tato byla podána ve lhůtě pro
podání nabídek (podáním nabídky se rozumí finální odeslání nabídky do nástroje po
nahrání veškerých příloh a zašifrování).
14.3. V souladu s § 211 odst. 3 zákona budou veškeré písemnosti v rámci zadávacího řízení
odesílány prostřednictvím účtů zadavatele a dodavatele v NEN, příp. prostřednictvím
jejich datových schránek. V souladu s ustanovením § 211 odst. 6 zákona je při
komunikaci uskutečňované prostřednictvím datové schránky doručen dokument
dodáním do datové schránky adresáta. Při doručování prostřednictvím NEN je
dokument doručen okamžikem jeho doručení do dispozice adresáta v tomto
elektronickém nástroji.
15.

Vysvětlení a změny nebo doplnění ZD

15.1. Žádost o vysvětlení ZD musí být písemná, v českém jazyce a musí být zadavateli
podána ve lhůtách podle § 98 odst. 3 zákona, tak aby zadavatel mohl splnit povinnost
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danou mu § 54 odst. 5 zákona. Žádost o vysvětlení musí být doručena zadavateli v
souladu s § 211 odst. 3 zákona.
15.2. V případě změn nebo doplnění ZD bude postupováno v souladu s § 99 zákona.
15.3. Případná vysvětlení, změny nebo doplnění ZD budou uveřejněna na profilu zadavatele
na adrese https://nen.nipez.cz/profil/MO, tj. v NEN.
16.

Práva zadavatele

16.1. Zadavatel si vyhrazuje právo neuhradit účastníkům náklady spojené s jejich účastí
v zadávacím řízení.
16.2. V souladu s § 100 odst. 2 zákona si zadavatel vyhrazuje právo na změnu vybraného
dodavatele v průběhu plnění VZ. Zadavatel může tohoto práva využít v případě, že
dojde k ukončení smluvního vztahu s vybraným dodavatelem. Zadavatel je v takovém
případě oprávněn nahradit vybraného dodavatele účastníkem zadávacího řízení, který
se umístil jako druhý v pořadí.
16.3. V případě využití práva na změnu vybraného dodavatele dle bodu 16.2. ZD
si v souladu s § 100 odst. 1 zákona zadavatel vyhrazuje právo na změnu závazků ze
smlouvy tak, aby závazky ze smlouvy odpovídaly zadávacím podmínkám zadavatele
a nabídce účastníka řízení, který se umístil jako druhý v pořadí.
16.4. Zadavatel si vyhrazuje právo provést formální změny smlouvy před jejím uzavřením.
16.5. Zadavatel si v souladu s § 53 odst. 5 zákona vyhrazuje právo oznámení o vyloučení
účastníka zadávacího řízení nebo oznámení o výběru dodavatele uveřejnit na profilu
zadavatele. V takovém případě se oznámení považují za doručená všem účastníkům
zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění.
17.

Nedílnou součástí ZD jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Návrh kupní smlouvy
Příloha č. 2 – Specifikace předmětu plnění
Příloha č. 3 – Cenový rozklad plnění

- 17 stran;
- 5 stran;
- 1 strana.
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