Zadavatel veřejné zakázky:
Správa státních hmotných rezerv
Šeříková 616/1
150 85 Praha 5 – Malá Strana
IČO: 48133990

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
K OTEVŘENÉMU VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ
na zakázku malého rozsahu
č. j.: 09562/21-SSHR

Název veřejné zakázky:

„21-016 Pořízení switchů“
Tato veřejná zakázka (dále také „VZ“) je veřejnou zakázkou malého rozsahu (dále také
„VZMR“), která není zadávána v zadávacím řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Zveřejnění této
dokumentace není zahájením zadávacího řízení dle zákona.
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1. Vymezení předmětu veřejné zakázky
1.1. Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 6 ks nových Ubiquiti EdgeSwitch ES-48-500W a 3 ks
nových Ubiquiti EdgeSwitch ES-24-250W dle podmínek uvedených v Příloze č. 1 (Smlouva),
která je nedílnou součástí této zadávací dokumentace (dále též „ZD“).
1.2. Kód předmětu zakázky podle číselníku NIPEZ
32422000-7 Síťové komponenty

2. Místo a doba plnění veřejné zakázky
2.1. Místo plnění veřejné zakázky
Místem plnění předmětu veřejné zakázky je pracoviště zadavatele na adrese:


Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

2.2. Doba plnění veřejné zakázky
Doba plnění veřejné zakázky je zadavatelem požadována do 4 týdnů ode dne nabytí platnosti
smlouvy.

3. Požadavky na kvalifikační předpoklady
3.1. Základní způsobilost
Pro účely prokázání základní způsobilosti k plnění předmětu zakázky dodavatel (účastník
výběrového řízení) předloží čestné prohlášení v rozsahu dle Přílohy č. 2 - Formulář nabídky (část C)
k této ZD.
3.2. Profesní způsobilost
Pro účely prokázání profesní způsobilosti k plnění předmětu zakázky účastník předloží:


doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské
oprávnění, či licenci.

3.3. Další předpoklady
Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit účastníka z výběrového řízení, pokud:
a) ke dni podání nabídky má vůči Správě závazky po splatnosti;
b) účastník odmítl v uplynulých 36 kalendářních měsících podepsat smlouvu se Správou jakožto
vybraný účastník;
c) účastník v minulosti řádně nesplnil veřejnou zakázku vůči Správě;
d) zadavatel v průběhu výběrového řízení zjistí, že se dodavatel v minulosti dopustil profesního
pochybení, v jehož důsledku mu byla vypovězena smlouva, nebo v jehož důsledku vznikla jeho
smluvní protistraně škoda.
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Splnění těchto předpokladů doloží účastník, který předloží čestné prohlášení, viz Příloha č. 2 Formulář nabídky (část D) k této ZD.
3.4. Další požadavky zadavatele
V souladu s ustanovením § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o střetu zájmů“), zadavatel požaduje jako součást nabídky účastníka předložení
čestného prohlášení dle Přílohy č. 2 - Formulář nabídky (část E) této ZD. Zadavatel upozorňuje, že
po vybraném dodavateli (pokud je právnickou osobou) může před podpisem smlouvy požadovat
předložení dokladů k prokázání skutečností dle tohoto čestného prohlášení. Těmito doklady mohou
být např.:


výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,



seznam akcionářů,



rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,



společenská smlouva nebo stanovy.

3.5. Odpovědné zadávání
Dodavatel (účastník zadávacího řízení) při plnění předmětu veřejné zakázky zajistí
a) legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky, odpovídající úroveň bezpečnosti
práce pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet,
b) bude se snažit minimalizovat dopad na životní prostředí, respektovat udržitelnost či možnosti
cirkulární ekonomiky.
Účastník dále zajistí, že k provedení předmětu veřejné zakázky nebudou použity žádné
a) materiály, výrobky či prvky technického vybavení, o kterých je v době jejich použití známo, že
nesplňují příslušné bezpečnostní, hygienické, ekologické či jiné právní předpisy,
b) materiály, výrobky či prvky technického vybavení, jejichž užití nebo důsledek jejich užití by
mohly být pro člověka či životní prostředí škodlivé, nebo
c) materiály, výrobky nebo prvky technického vybavení, které nemají požadované atesty,
certifikace nebo prohlášení o vlastnostech či prohlášení o shodě, jsou-li pro jejich použití tyto
nezbytné podle příslušných právních předpisů.
Splnění uvedených požadavků zajistí účastník i u svých poddodavatelů.
Splnění těchto předpokladů doloží účastník, který předloží prohlášení, které je součástí Přílohy č. 2
- Formulář nabídky (část G) k této ZD.
3.6. Pravost a stáří dokladů
Účastník předloží doklady požadované zadavatelem v prosté kopii. Doklady prokazující profesní
způsobilost musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců
přede dnem zahájení výběrového řízení. Zadavatel je oprávněn po účastníkovi požadovat originály
nebo ověřené kopie listin prokazujících splnění kvalifikačních předpokladů před uzavřením smlouvy.
Nesplnění této podmínky ze strany účastníka se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření
smlouvy.
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4. Požadavky na zpracování nabídkové ceny
4.1. Nabídková cena musí zahrnovat veškeré daně (s výjimkou DPH), cla, poplatky a ostatní další výdaje
a náklady spojené s realizací veřejné zakázky, včetně veškerých nákladů na dopravu do místa plnění
veřejné zakázky.
4.2. Cena musí být uvedena v nabídce účastníka, a to ve struktuře uvedené v Příloze č. 2 - Formulář
nabídky (část A – Krycí list nabídky) této ZD a v návrhu smlouvy (Příloha č. 1 této ZD). Účastník
zaokrouhlí nabídkovou cenu na 2 (dvě) desetinná místa.
4.3. Nabídková cena je neměnná po celou dobu plnění předmětu zakázky.

5. Požadavky na zpracování nabídky
5.1. Obsah a struktura nabídky
Zadavatel požaduje, aby nabídka účastníka byla předložena v následující struktuře:
a) Formulář nabídky s uvedením nabídkové ceny (dle článku 4. této ZD a dle Přílohy č. 2 - Část
A k této ZD), s uvedením a potvrzením ostatních požadavků zadavatele, podepsaný osobou
oprávněnou jednat jménem či za účastníka. Účastník není oprávněn v Příloze č. 2 k této ZD
měnit či upravovat žádné údaje a požadavky zadavatele;
b) Doklady prokazující splnění kvalifikace – ve struktuře a rozsahu dle článku 3.2. této ZD;
c) Návrh smlouvy zpracovaný podle přiloženého vzoru (viz Příloha č. 1 k této ZD) s přílohami
tvořícími její nedílnou součást, podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka.
Do návrhu smlouvy doplní účastník všechny zadavatelem požadované údaje označené červeně.
Podmínky smlouvy jsou pro účastníka závazné a účastník není oprávněn je měnit.


V příloze návrhu smlouvy doplní účastník identifikační údaje všech případných
poddodavatelů včetně výčtu činností (oblasti plnění), které bude poddodavatel vykonávat
pro účastníka. Tím není dotčena výlučná odpovědnost účastníka za poskytování řádného
plnění;



Úprava či doplnění seznamu poddodavatelů v průběhu plnění veřejné zakázky je možné
pouze na základě písemné dohody smluvních stran ve formě číslovaných dodatků smlouvy,
podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Zadavatel upozorňuje, že ustanovení návrhu smlouvy je uzamčené, nelze v něm provádět
žádné změny. Účastník má právo vyplnit v návrhu smlouvy pouze odemčená pole označená
červeně. Jiné úpravy v návrhu smlouvy a jejích přílohách nejsou přípustné, a pokud k nim dojde,
budou považovány za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení účastníka z další účasti
ve výběrovém řízení.
d) Zadavatel požaduje, aby součástí nabídky dodavatele byla i informace o možnostech
elektronického uzavření smlouvy. Účastník vyplní část F v Příloze č. 2 - Formulář nabídky
této ZD.
e) Další dokumenty dle uvážení účastníka, které mají tvořit obsah nabídky.
5.2. Podání nabídky
a)

Nabídka účastníka a veškeré její přílohy musí být zpracovány v českém jazyce;

b) Účastník může podat jen jednu nabídku;
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Zadavatel vylučuje možnost variantních řešení;

d) Účastník, který podal nabídku ve výběrovém řízení, nesmí být současně poddodavatelem jiného
účastníka v tomtéž výběrovém řízení;
e)

Nabídka účastníka bude podána v elektronické podobě prostřednictvím Národního
elektronického nástroje (dále také „NEN“) na adrese https://nen.nipez.cz/ a vyplněním
příslušných údajů do nabídkového formuláře tohoto nástroje;

f)

Účastník v nabídce výslovně uvede kontaktní adresu pro písemný styk mezi ním a zadavatelem;

g)

Nabídka musí být podepsána osobou nebo osobami oprávněnými za účastníka jednat a musí
být podepsána v souladu se způsobem jednání a podepisování účastníka uvedeným
v Obchodním rejstříku, případně jiné evidenci, je-li v ní účastník zapsán. Případně bude nabídka
podepsána osobou zmocněnou k tomuto osobou nebo osobami oprávněnými za účastníka
jednat v souladu se způsobem jednání a podepisování účastníka uvedeným v Obchodním
rejstříku, případně jiné evidenci, je-li v ní účastník zapsán. V takovém případě musí být plná moc
součástí nabídky účastníka.

5.3. Nabídka nevyhovující požadavkům
Nabídka, která nevyhoví požadavkům dle článku 5. této ZD, může být zadavatelem vyřazena.
Zadavatel vyloučí účastníka, jehož nabídka byla vyřazena, z účasti ve výběrovém řízení. V případě
nejasností při hodnocení nabídek může zadavatel požádat účastníka o písemné vysvětlení (doplnění)
nabídky.

6. Vysvětlení zadávací dokumentace a komunikace se zadavatelem
6.1. Žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace musí být zadavateli doručena nejpozději
4 pracovní dny před termínem pro podání nabídek, a to prostřednictvím „NEN“ (elektronická
adresa nástroje je https://nen.nipez.cz/) nebo prostřednictvím datové schránky na adresu Správy
státních hmotných rezerv (4iqaa3x).
6.2. Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace bude obsahovat kontaktní údaje a identifikaci účastníka
žádajícího o vysvětlení.
6.3. Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel poskytne všem účastníkům rovněž prostřednictvím
elektronického nástroje „NEN“.
6.4. Na případné požadavky zadavatele vůči účastníkům v průběhu hodnocení nabídek odpovídají
účastníci prostřednictvím elektronického nástroje „NEN“ (https://nen.nipez.cz/), nebo
prostřednictvím datové schránky zadavatele (4iqaa3x). Odpovědi zaslané jiným způsobem
budou hodnoceny jako nesplnění požadavku zadavatele.

7. Hodnotící kritéria pro zadání veřejné zakázky
7.1. Hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídek, která bude
hodnocena na základě:


nejnižší nabídkové ceny za celý předmět veřejné zakázky
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7.2. Jako nejvhodnější bude hodnocena nabídka účastníka s nejnižší nabídkovou cenou za celý
předmět veřejné zakázky. Nabízené hodnoty účastníci doplní do krycího listu, který je
Přílohou č. 2 – Formulář nabídky (část A – Krycí list nabídky) této dokumentace. Nabídkovou
cenu účastník uvede zaokrouhlenou na 2 (dvě) desetinná místa.
Pokud by o prvenství nebylo možno takto rozhodnout, tj. pokud by dvě a více nabídek obsahovalo
stejnou výši celkové nabídkové ceny, pak bude o vítězi rozhodnuto losem.

8. Lhůta pro podání nabídek a otevírání nabídek
8.1. Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 21. 6. 2021 do 9:00 hodin.
8.2. Zadavatel upozorňuje dodavatele, kteří nejsou registrovaní v elektronickém nástroji NEN, jehož
prostřednictvím podávají nabídky, že zpracování registrace nových dodavatelů může trvat i několik
dnů. Z tohoto důvodů zadavatel doporučuje, aby dodavatele, kteří budou podávat nabídku, tuto
skutečnost zohlednili.
8.3. Otevírání nabídek se uskuteční 21. 6. 2021 v 9:01 hodin na adrese: Správa státních hmotných rezerv,
Šeříková 616/1, 150 85 Praha 5 - Malá Strana a bude neveřejné.

9. Lhůta pro platnost nabídky
Lhůta, po kterou jsou účastníci svými nabídkami vázáni, stanoví zadavatel v rozsahu 90 kalendářních
dnů od skončení lhůty pro podání nabídek.

10. Další podmínky
10.1. Veškeré obchodní a platební podmínky jsou obsaženy v závazném návrhu smlouvy uvedené
v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí této ZD.
10.2. Účastníci nemají právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve výběrovém řízení.
10.3. V případě, že dojde ke změně údajů týkajících se účastníka uvedených v nabídce, je účastník povinen
o těchto změnách informovat bezodkladně zadavatele písemně ještě před uzavřením smlouvy.
10.4. Veškeré skutečnosti týkající se předmětu zakázky a zadavatele, o kterých se účastník dozví při plnění
předmětu zakázky, jsou obchodním tajemstvím. Účastník se zavazuje tyto informace neposkytovat
třetím osobám a odpovídá za případné škody vzniklé zadavateli porušením této povinnosti.
10.5. Veškerá komunikace mezi zadavatelem a účastníkem, jakož i veškerá komunikace v rámci plnění
veřejné zakázky, bude probíhat v českém jazyce.
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11. Prohlášení zadavatele
11.1. Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit a neuzavřít smlouvu s žádným z účastníků.
11.2. 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.

Přílohy
Příloha č. 1
Příloha č. 2

– Smlouva
– Formulář nabídky

Praha 2. 6. 2021

Ing. Miroslav Basel
ředitel Odboru zakázek
podepsáno elektronicky
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Příloha č. 1 – Smlouva

Smlouva
Tato příloha je samostatnou přílohou zadávací dokumentace.

Stránka 9 z 10

Zadávací dokumentace
21-016 Pořízení switchů

č. j.: 09562/21-SSHR
Příloha č. 2 – Formulář nabídky

Formulář nabídky
Tato příloha je samostatnou přílohou zadávací dokumentace.
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