VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
(dále jen jako „zadávací podmínky“)
k podlimitní veřejné zakázce na dodávky na dodávky zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění (dále jen jako „zákon“) s názvem:

„Rekonstrukce stávající ZŠ na MŠ – nábytek“
zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek.

Zadavatel:
Sídlo:
IČO:
Osoba oprávněná jednat
za zadavatele:
(dále jen „zadavatel“)
Zástupce zadavatele
dle ust. § 43 zákona:
Sídlo:
IČO:
(dále jen „zástupce zadavatele“)

Městská část Praha – Zličín
Tylovická 207, 155 21 Praha – Zličín
00241881
JUDr. Marta Koropecká, starostka

WebSport a Consulting service s. r. o.
Dr. Svěráka 13, 680 01 Boskovice
29277825

V souladu s § 43 odst. 2 ZZVZ však není zástupci uděleno zmocnění k provedení výběru dodavatele, k
vyloučení účastníka zadávacího řízení, ke zrušení zadávacího řízení, ani k rozhodnutí o námitkách.
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Identifikace případných osob odlišných od zadavatele, které dle ust. § 36 odst. 4 zákona vypracovaly
některou část zadávacích podmínek, a označení těchto částí zadávacích podmínek:
Osoba č. 1 – WebSport a Consulting service s. r. o.
- Zadávací podmínky;
- Příloha č. 1 zadávacích podmínek, Návrh kupní smlouvy;
- Příloha č. 3 zadávacích podmínek, Krycí list;
- Příloha č. 4 zadávacích podmínek, Vzor čestného prohlášení;
- Příloha č. 5 zadávacích podmínek, Vzor seznamu referenčních zakázek;
- Příloha č. 6 zadávacích podmínek, Požadavky na plnění předmětu zakázky

Osoba č. 2 – FARA spol. s r.o., K Matěji 33, 160 00 Praha 6
- Příloha č. 2 Technická specifikace a výkaz výměr.
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1.

Profil zadavatele, způsob komunikace v průběhu zadávacího řízení

1.1. Profil zadavatele
Zadávací podmínky jsou dostupné i na profilu zadavatele na příslušné kartě veřejné zakázky na adrese:
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00241881
1.2.
Způsob komunikace v průběhu zadávacího řízení
1.2.1. Komunikace mezi zadavatelem a účastníky v rámci zadávacího řízení probíhá písemně v souladu se
zákonem, zejména s ust. § 211 zákona.
1.2.2. Zadavatel upozorňuje, že za písemnou komunikaci je kromě jiného považováno i podání nabídky
dodavateli. Podání nabídek do tohoto zadávacího řízení probíhá pouze skrze elektronický nástroj EZAK (dále
jen „elektronický nástroj“) na kartě k příslušné veřejné zakázce na adrese: https://www.zakazkywebsport.cz
1.2.3. Zadavatel může vysvětlit zadávací podmínky dle § 98 ZZVZ. Pokud by spolu s vysvětlením zadávacích
podmínek zadavatel provedl i změnu zadávacích podmínek, bude postupovat podle § 99 ZZVZ.
1.2.4. Zadavatel může dodavatelům zadávací podmínky vysvětlit i bez předchozí žádosti, a to uveřejněním
na profilu zadavatele, v souladu s § 98 odst. 1 písm. a) ZZVZ, tj. nejméně 4 pracovních dnů před uplynutím
lhůty pro podání nabídek.
1.2.5. Žádost o vysvětlení zadávacích podmínek musí být doručena zadavateli v souladu s § 98 odst. 3
ZZVZ, tj. nejméně 7 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
1.2.6. Vysvětlení zadávacích podmínek zadavatel uveřejní na profilu zadavatele v souladu s § 98 odst. 4
ZZVZ, tj. nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti o vysvětlení zadávacích podmínek.
1.2.7. Zadavatel výslovně upozorňuje, že žádosti o vysvětlení přijímá pouze elektronicky, kdy žádost musí
být doručena na e-mail: info@wscs, nebo do datové schránky: nqq2s6s. Jiný způsob doručení žádosti o
vysvětlení zadávacích podmínek nebude akceptován, zejména nebudou brány do úvahy dotazy sdělené
telefonicky. Odpovědi na dotazy budou po anonymizaci tazatele uveřejněny na profilu zadavatele
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00241881 stejně jako doplnění a změny zadávacích podmínek
(viz ust. §§ 98 a 99 zákona).

2.

Vymezení předmětu veřejné zakázky

2.1. Předmět veřejné zakázky
2.1.1. Předmětem veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy na dodávku vnitřního vybavení – nábytku
(skříňky, židle, stoly a další) do Mateřské školy, Nedašovská 328, Praha 5- Zličín (dále jen „vybavení“).
Podrobný popis vybavení a technické podmínky jsou uvedeny v Příloze č. 1 -Návrh kupní smlouvy (dále jen
„Smlouva“), - Příloze č. 2 - Technická specifikace a Výkaz výměr, která je nedílnou součástí těchto
zadávacích podmínek.
2.1.2. V Technické specifikaci jsou uvedeny požadované technické parametry předmětu veřejné zakázky.
Zadavatel požaduje, aby dodavatel ve své nabídce uvedl:
a) popis každé položky, která je součástí plnění, z níž bude naprosto zřejmé a jednoznačně určitelné,
zda vyhovuje veškerým požadavkům stanoveným na každý jednotlivý typový výrobek dle Technické
specifikace včetně uvedení výrobce, typu a souvisejících informací,
b) alespoň 1 fotografii (optimálně barevnou) nebo technický výkres každého výrobku, z níž bude moci
být posouzen soulad vizuální podoby s popisem a požadavky zadavatelem stanovenými v Technické
specifikaci, je-li tak uvedeno u položky v Technické specifikaci.
V případě, že uchazeč předkládá katalog, který kromě poptávaných položek obsahuje i další položky s
plněním veřejné zakázky nesouvisející, musí být v rámci katalogu, či jiným způsobem jednoznačně uvedeno,
které konkrétní výrobky z katalogu a s jakými konkrétními parametry uchazeč hodlá v rámci plnění veřejné
zakázky zadavateli nabídnout.
2.1.3. Součástí vybavení, a tedy předmětem této veřejné zakázky je dále:
a) Doprava vybavení na místo dodání dle čl. 2.7.2. zadávacích podmínek,
b) zajištění servisních požadavků (součástí dodávky je také plnění vyplývající ze záruky) dle návrhu
Smlouvy,
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c) kompletaci vybavení na místě dodání dle Technické specifikace.
2.1.4. Předmětem veřejné zakázky je dodávka nových zařízení, které nebyly předmětem odpisu, tedy
zadavatel bude prvním uživatelem těchto zařízení.
2.2.

CPV kódy:
39100000-3
39160000-1

Nábytek
Školní nábytek

2.3. Odkazy v Zadávacích podmínkách
2.3.1. Pokud se v zadávacích podmínkách nebo jejích přílohách vyskytuje odkaz na určité dodavatele nebo
výrobky, na patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu,
je to v takových případech, kdy stanovení technických podmínek nemůže být dostatečně přesné nebo
srozumitelné. U každého takového odkazu platí, že zadavatel umožňuje dodavatelům nabídnout
rovnocenné řešení.
2.3.2. Pokud zadavatel v zadávacích podmínkách stanoví technické podmínky prostřednictvím odkazu na
normy nebo technické dokumenty, řídí se jejich režim v tomto zadávacím řízení ust. §§ 90 a 91 zákona.
2.4. Další požadavky vzhledem k předmětu veřejné zakázky
Dodavatel bere na vědomí, že on sám i jeho poddodavatelé jsou povinni spolupodílet se a umožnit kontrolu
vynaložených prostředků vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
2.5. Smluvní podmínky
2.5.1. Součástí předložené nabídky účastníka musí být vyplněný návrh Smlouvy. Návrh Smlouvy obsahuje
veškeré obchodní a platební podmínky.
2.5.2. Účastník zadávacího řízení není oprávněn v návrhu Smlouvy a v jejích přílohách měnit jakákoliv jiná
ustanovení než ta, která jsou určena pro vyplnění o doplnění a šedě podbarvena.
2.5.3. Návrh Smlouvy přiložený do nabídky a všechny ostatní přílohy nabídky nemusí být ze strany
účastníka zadávacího řízení ve fázi podání nabídek nutně podepsány – jako výraz vůle podat nabídku
postačuje její samotné podání skrze elektronický nástroj zadavatele E-ZAK – www.zakazkywebsport.cz.
Smlouvu na veřejnou zakázku podepíše vybraný dodavatel, resp. osoba oprávněná za vybraného
dodavatele jednat, pokud se stane smluvní stranou tohoto závazku vzešlého ze zadávacího řízení.
2.6. Doba a místa plnění veřejné zakázky
2.6.1. Vybavení bude dodáno maximálně do 20 dnů od výzvy zadavatele vybranému dodavateli k zahájení
instalace vybavení do prostor Mateřské školy. Další podrobnosti jsou uvedeny v obchodních
podmínkách.
2.6.2. Vybavení bude zadavateli předáno na základě odsouhlaseného a oběma stranami podepsaného
předávacího protokolu.
2.6.3. Zadavatel předpokládá, že smlouva o plnění předmětu veřejné zakázky bude uzavřena v průběhu
měsíce září 2021.
2.6.4. Vzhledem k rozsahu projektu, který zahrnuje i realizaci stavebních prací si zadavatel vyhrazuje
zorganizovat koordinační schůzku (dále jen „koordinační schůzka“) – bude nezbytná koordinace se
zhotovitelem stavebních prací. Z tohoto důvodu bude předání místa plnění předmětu veřejné zakázky
předcházet koordinační schůzka za účasti dodavatelé této veřejné zakázky a zhotovitele stavebních
prací. Výzva k dodání je spjata s dokončením stavebních prací na místě dodání. Zadavatel
předpokládá, že místo plnění bude k dispozici od 1.11.2021.
2.6.5. Místem plnění veřejné zakázky, tj. místem dodání vybavení je objekt Mateřské školy, Nedašovská
328, Praha 5- Zličín. Podrobnosti viz návrh smlouvy.
2.7. Varianty nabídky
Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.
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3.

Lhůta pro podání nabídek, požadavky na zpracování nabídek,

3.1. Lhůta pro podání nabídek
3.1.1. Aktuální lhůta pro podání nabídek je vždy stanovena na profilu zadavatele a v elektronickém
nástroji zadavatele E-ZAK https://www.zakazkywebsport.cz, v příslušném poli karty této veřejné zakázky.
Zadavatel stanovuje jako lhůtu pro podání nabídek
03.09.2021
hodina: 11:00 hod
3.1.2. Pokud nebyla nabídka zadavateli doručena ve lhůtě nebo způsobem stanoveným v zadávacích
podmínkách, nepovažuje se za podanou a v průběhu zadávacího řízení se k ní nepřihlíží.
3.2.
Požadavky na nabídky
3.2.1. Pod pojmem „nabídka“ se rozumí údaje nebo doklady, které účastník podal zadavateli na základě
zadávacích podmínek, zejména návrh smlouvy (včetně požadovaných příloh), jakož i další zadavatelem
požadované dokumenty a doklady (zvláště doklady, kterými účastník řízení prokazuje kvalifikaci).
3.2.2. Nabídka musí být zpracována v českém jazyce na základě těchto zadávacích podmínek.
3.2.3. Zadavatel požaduje, aby nabídka byla předložena výhradně písemně, a to v elektronickém
vyhotovení s využitím elektronického nástroje zadavatele.
3.3. Vlastní sestavení nabídky
3.3.1. Zadavatel doporučuje následující řazení elektronického vyhotovení nabídky a dokladů k prokázání
splnění kvalifikace účastníka:
1. Vlastní obsah nabídky – vyplněný návrh kupní Smlouvy včetně příloh (zejména technické
specifikace a cenovém rozpadu) dle těchto zadávacích podmínek;
2. Dokumenty způsobilosti a kvalifikace dle čl. 5 těchto zadávacích podmínek;
3. Případné jiné listiny a dokumenty v případě potřeby účastníka, požaduje-li tak zákon, nebo
zadávací podmínky.
3.3.2
Pro elektronické podání nabídky mohou být použity obecně dostupné formáty a programy
Microsoft Office, Adobe Reader, Open Office apod.
3.4. Další požadavky na zpracování nabídky
3.4.1. Pokud je vyžadováno předložení dokladu podle právního řádu České republiky, může dodavatel
předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, ve kterém se tento doklad vydává; tento doklad se
předkládá s překladem do českého jazyka. Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad
nevydává, může být nahrazen čestným prohlášením.
3.4.2. Doklad ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání (vysvědčení, osvědčení, certifikáty apod.) v
latinském či anglickém jazyce se předkládají bez překladu.
3.4.3. Povinnost předložit doklad může dodavatel splnit odkazem na odpovídající informace vedené v
informačním systému veřejné správy nebo v obdobném systému vedeném v jiném členském státu EU, který
umožňuje neomezený dálkový přístup. Takový odkaz musí obsahovat internetovou adresu a údaje pro
přihlášení a vyhledání požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné. Zadavateli nesmí vzniknout
žádné náklady spojené s ověřováním takto uvedené informace.
3.4.4. Způsob šifrování a podání nabídky (tj. jak se podává nabídka), akceptovatelné formáty nabídky,
otázky registrace dodavatele do elektronického nástroje zadavatele, a veškeré další informace technické
povahy ve smyslu ust. § 211 odst. 4 zákona naleznou dodavatelé na webových stránkách poskytovatele
elektronického nástroje zadavatele E-ZAK https://www.zakazkywebsport.cz /manual.html.
V případě potřeby pomoci v předmětných otázkách je k dispozici uživatelská podpora elektronického
nástroje (hotline a helpdesk) na https://www.ezak.cz/kontakt. Dodavatelé mohou v případě nejasností
ohledně způsobu podání nabídky využít i záložku provozovatele elektronického nástroje E-ZAK „časté
otázky“ https://www.ezak.cz/faq.
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4.

Způsob zpracování nabídkové ceny

4.1.
Účastník zpracuje nabídkovou cenu za jednotlivé položky zboží vyplněním šedě označených buněk v
Technické specifikaci a výkazu výměr. Technická specifikace a výkaz výměr dopočítá sama cenu u každé
položky a celkovou nabídkovou cenu. Cena bude stanovena jako:
a) nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH), a
b) nabídková cena včetně DPH.
4.2.
Nabídková cena, pokud dále ze smluvních podmínek nevyplývá jinak, musí obsahovat veškeré nutné
náklady k řádnému splnění předmětu plnění veřejné zakázky, včetně̌ všech nákladů souvisejících,
tj. zejména nákladů na pořízení vybavení včetně̌ nákladů na jeho výrobu, nákladů na dopravu vybavení na
místo plnění, včetně̌ případných nákladů na manipulační mechanismy, nákladů na pojištění vybavení, daně
a poplatky spojené s dodávkou vybavení atd.
4.3.
Nabídková cena je cenou pevnou, nejvýše přípustnou, kterou není možno překročit, není-li ve
smlouvě o plnění předmětu veřejné zakázky stanoveno jinak. V nabídkové ceně jsou zahrnuty veškeré
náklady účastníka spojené s poskytováním dodávek dle zadávacích podmínek.
4.4.
Výše nabídkové ceny je nezávislá na vývoji cen a kurzových změnách. Nabídková cena musí
obsahovat i předpokládaný vývoj cen v daném oboru včetně předpokládaného vývoje kurzu české měny k
zahraničním měnám.
4.5.
Zadavatel zároveň upozorňuje účastníky, že bude posuzovat výši nabídkových cen ve vztahu k
předmětu veřejné zakázky, tj. bude posuzovat, zda podaná nabídka neobsahuje mimořádně nízkou
nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu veřejné zakázky.
4.6.
Požadavky na nabídkovou cenu jsou stanoveny tak, aby účastníci mohli podat vzájemně
porovnatelné nabídky. Podkladem pro zpracování nabídkové ceny jsou zadávací podmínky ve smyslu § 28
odst. 1 písm. b) ZZVZ.
4.7.
Zadavatel připouští změnu ceny plnění pouze při normativní změně sazby DPH odpovídající povaze
plnění, a to v případě výkladových různic k tíži vybraného dodavatele, čímž není dotčeno znění předešlého
odstavce.

5.

Kvalifikace

Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který prokáže, že splňuje:
a) základní způsobilost dle ust. § 74 zákona;
b) profesní způsobilost dle ust. § 77 zákona a čl. 5.2. zadávacích podmínek;
c) technickou kvalifikaci dle ust. 78 zákona a čl. 5.3. zadávacích podmínek.
5.1.
Základní způsobilost
5.1.1. Způsobilým dle ust. § 74 zákona není dodavatel, který:
a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením 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) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek,
c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále
na veřejné zdravotní pojištění,
d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
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e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená
správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla
dodavatele.
5.1.2. Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti způsobem dle ust. § 75 odst. 1 zákona
a to předložením:
a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k ust. § 74 odst. 1 písm. a) zákona,
b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu ve vztahu k ust. § 74 odst. 1 písm. b) zákona,
c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k ust. § 74 odst. 1 písm.
b) zákona,
d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k ust. § 74 odst. 1 písm. c) zákona,
e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k ust. § 74 odst. 1 písm. d)
zákona,
f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že
není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k ust. § 74 odst. 1 písm. e) zákona.
5.1.3. Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat tato
právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele
právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat
a) tato právnická osoba,
b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.
5.2.
Profesní způsobilost
5.2.1. Dodavatel prokazuje splnění podmínek profesní způsobilosti předložením výpisu z obchodního
rejstříku v souladu s ust. § 77 odst. 1 zákona,
5.2.2. Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím
předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci. Splnění
profesních kvalifikačních předpokladů dle § 77 odst. 2 písm. a) zákona prokáže účastník zadávacího řízení
doklady o oprávnění k podnikání v oboru „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3
živnostenského zákona“, obor Velkoobchod, maloobchod“, nebo „Truhlářství, podlahářství“, případně jejich
ekvivalenty. Bude doložena prostá kopie živnostenského oprávnění, nebo výpisu ze Živnostenského
rejstříku.
5.2.3. Doklady dodavatel nemusí předložit, pokud právní předpisy v zemi jeho sídla obdobnou profesní
kvalifikaci nepožadují.
5.3.
Technická kvalifikace
5.3.1. K prokázání kritéria technické kvalifikace požaduje zadavatel, aby dodavatel předložil seznam
významných dodávek poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení, který bude
obsahovat cenu a dobu jejich poskytnutí a identifikaci objednatele.
5.3.2. Minimální úroveň̌ pro splnění technického kritéria je stanovena v rozsahu alespoň 3 významných
dodávek obdobného plnění, tj. spočívající v dodávce nábytku, zejména skříněk, stolů a židlí včetně jejich
kompletace v místě plnění, každá v hodnotě alespoň 1.000.000, - Kč ̌ včetně DPH, přičemž alespoň u 1
dodávky se jednalo o školní nábytek (pro jakýkoliv typ školského zařízení – MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ apod.).
5.3.3. Seznam významných dodávek účastník předloží formou čestného prohlášení, podepsaného osobou
oprávněnou zastupovat účastníka, ve kterém budou uvedeny tyto informace:
• název referenční zakázky,
• identifikace objednatele (název, sídlo, IČ),
• kontaktní osoba objednatele, u které bude možné realizaci referenční zakázky ověřit,
• popis předmětu poskytovaných dodávek s uvedením poskytovaných činností,
• termín realizace dodávek (měsíc a rok zahájení a ukončení poskytování dodávek),
• místo realizace dodávek,
• cena dodávek.
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5.3.4. Seznam významných dodávek účastník předloží formou čestného prohlášení, podepsaného osobou
oprávněnou zastupovat účastníka, ve kterém budou uvedeny tyto informace:
• název referenční zakázky,
• identifikace objednatele (název, sídlo, IČ),
• kontaktní osoba objednatele, u které bude možné realizaci referenční zakázky ověřit,
• popis předmětu poskytovaných dodávek s uvedením poskytovaných činností,
• termín realizace dodávek (měsíc a rok zahájení a ukončení poskytování dodávek),
• místo realizace dodávek,
• cena dodávek.
5.3.5. K prokázání kritéria technické kvalifikace je dodavatel oprávněn použít referenční zakázky, které
poskytl společné̌ s jinými dodavateli nebo jako poddodavatel, a to v rozsahu, v jakém se na plnění zakázky
podílel. V takovém případě̌ je dodavatel povinen v nabídce doložit, že v rámci dokladované referenční
zakázky realizoval sám právě̌ takovou část předmětu plnění, která odpovídá požadavkům zadavatele na
tuto část technické kvalifikace.
5.3.6. V případě, že byla referenční zakázka realizována účastníkem společně s jinými dodavateli či se
účastnil jako poddodavatel, uvede účastník finanční specifikaci svého podílu na realizaci referenční zakázky
(včetně vymezení věcného zaměření svého plnění) a pouze v takovém rozsahu bude tato referenční zakázka
zohledňována. V případě, že byla referenční zakázka realizována v rámci zakázky s širším předmětem
plnění, je účastník povinen specifikovat finanční podíl referenční zakázky na celkovém finančním objemu
zakázky v seznamu významných dodávek.
5.3.7. Účastníkovi je doporučeno použít vzor Seznamu významných dodávek, který je přílohou č. 6 těchto
zadávacích podmínek.
5.3.8. Toto kritérium technické kvalifikace splní účastník i v případě, že se jedná o dodávky dosud
probíhající za předpokladu splnění výše uvedených parametrů ke dni zahájení zadávacího řízení.
5.3.9. Toto kritérium technické kvalifikace rovněž splní účastník v případě, že se jedná o dodávky zahájené
dříve než v posledních 3 letech, pokud byly dodávky v posledních 3 letech ukončeny nebo pokud stále
probíhají, za předpokladu splnění výše uvedených parametrů ke dni zahájení zadávacího řízení.
5.3.10. Zadavatel pro odstranění jakýchkoliv pochybností uvádí, že reference pro účely prokázání
předmětného kritéria technické kvalifikace nelze sčítat (tzn. nelze sečíst 2 zakázky od různých objednatelů o
menším objemu ani dělit (tzn. zakázku od jednoho objednatele s objemem dosahujícím dvojnásobek
požadovaného limitu nelze započítat jako dvě relevantní zakázky).
5.3.11. V případech, kdy zadavatel v rámci prokázání splnění kvalifikace požaduje předložení Čestného
prohlášení účastníka, musí takové prohlášení obsahovat zadavatelem požadované údaje a musí být
současně podepsáno osobou oprávněnou zastupovat účastníka. Pokud za účastníka jedná zmocněnec na
základě plné moci, musí být v nabídce předložena alespoň kopie plné moci.
5.3.12. Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou
kritéria podle § 77 odst. 1 ZZVZ požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v
takovém případě povinen zadavateli předložit
a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ jinou osobou,
b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ jinou osobou a
d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k
poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění
veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za
dodavatele.
5.3.13. Prokazuje-li dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle § 79 odst. 2
písm. a), b) nebo d) vztahující se k takové osobě, musí dokument podle písm. d) obsahovat závazek, že jiná
osoba bude vykonávat služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.
5.3.14. V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle §
77 odst. 1 ZZVZ každý dodavatel samostatně.
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V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn společně několika dodavateli, jsou dodavatelé povinni
předložit zadavateli současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikace dokument, ve kterém bude
závazek, že všichni tito dodavatelé nesou odpovědnost za plnění veřejné zakázky společně a nerozdílně.
5.3.15. Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 ZZVZ a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1
ZZVZ musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem
podání nabídky.
5.3.16. Dodavatelé mohou k prokázání základní a profesní způsobilosti předložit výpis ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů podle § 228 ZZVZ. Stejně jako výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
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.
5.3.17. Dodavatelé mohou k prokázání kvalifikace předložit certifikát vydaný v rámci systému
certifikovaných dodavatelů podle § 234 ZZVZ. Stejně jako certifikátem může dodavatel prokázat kvalifikaci
osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou
certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů
5.3.18. Zadavatel může vyloučit účastníka zadávacího řízení, pokud účastník nesplní požadavky na
kvalifikaci nebo neoznámí změnu kvalifikace dle § 88 ZZVZ.

6.

Hodnoticí kritéria

6.1. Pravidla pro hodnocení nabídek dle § 115 ZZVZ
Zadavatel stanovil pro zadání veřejné zakázky v souladu s ustanovením § 114 odst. 1 zákona hodnotící
kritérium, kterým je ekonomická výhodnost nabídek.
Hodnocení nabídek bude prováděno dle § 78 odst. 1 písm. a) a § 79 zákona podle základního
hodnotícího kritéria ekonomická výhodnost nabídky, a to bodovací metodou.
Nabídky budou hodnoceny podle následujících hodnotících kritérií:
• Celková nabídková cena bez DPH ………….....................................……………
váha 75 %
• Délka realizace instalace vybavení v kalendářních dnech .....................
váha 25 %
6.2. Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100. Každé
jednotlivé nabídce je dle dílčího hodnotícího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost
předmětné nabídky v rámci dílčího hodnotícího kritéria.
Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria,
například záruční doba, sankce, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem
100 a poměru hodnoty nabídky k hodnotě nejvhodnější nabídky.
Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria,
například nabídková cena, délka realizace, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne
násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce.
6.3. Předmět hodnocení
1. kritérium: Celková nabídková cena bez DPH
Hodnotí se celková nabídková cena bez DPH za realizaci celého předmětu veřejné zakázky, a to tak, že
nejvhodnější nabídka je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Nejvhodnější nabídka má minimální
hodnotu.
2. kritérium: Délka realizace instalace vybavení v kalendářních dnech
Předpokládaný termín předání místa plnění je 1.11.2021. Hodnocení kritéria délka realizace díla
bude provedeno tím způsobem, že bude hodnocena nabízená délka instalace již vyrobeného
vybavení MŠ v kalendářních dnech ode dne předpokládaného předání místa plnění, tj. od
1.11.2021. Nejvhodnější nabídka je nabídka s nejkratší délkou realizace. Nejvhodnější nabídka
obdrží 100 bodů.
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6.4. Údaje uchazečů k dílčím kritériím
Uchazeči předloží ve svých nabídkách k jednotlivým dílčím kritériím následující údaje a doklady, které
budou sloužit zadavateli pro posouzení nabídek podle kritéria ekonomické výhodnosti nabídky:
K 1. dílčímu kritériu:
Oceněný výkaz výměr na zadávanou veřejnou zakázku. Ve všech výkazech výměr musí být dodrženy
měrné jednotky a množství měrných jednotek tak, jak je stanoveno ve výkazech výměr, které jsou
součástí zadávací dokumentace stavby.
K 2. dílčímu kritériu:
Uchazečem vyplněné údaje v návrhu smlouvy
6.5. Způsob hodnocení nabídek uchazečů podle dílčích kritérií
1. kritérium:
Zadavatel bude hodnotit celkovou nabídkovou cenu zakázky bez DPH bodovací
metodou. Celková výše nabídkové ceny bez DPH bude hodnocena podle její absolutní výše.
Bodové hodnocení bude vypočteno podle vzorce:
nejnižší nabídková cena
-------------------------------------- x 100 (bodů) x 75 %
hodnocená nabídková cena
2. kritérium:
Zadavatel bude hodnotit délku realizace díla v kalendářních dnech bodovací
metodou. Délka realizace díla v kalendářních dnech bude hodnocena podle její absolutní výše.
Bodové hodnocení bude vypočteno podle vzorce:
nejkratší délka realizace
-------------------------------------- x 100 (bodů) x 25 %
hodnocená délka realizace
6.6. Pro celkové zhodnocení příslušné nabídky budou počty bodů dosažené výše popsaným způsobem v
jednotlivých kritériích vynásobeny příslušnou vahou daného kritéria a sečteny.

7.

Postup před uzavřením smlouvy

7.1.
Vybraný dodavatel je povinen před podpisem smlouvy předložit originály nebo ověřené kopie
dokladů o kvalifikaci dle čl. 5 těchto zadávacích podmínek, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy.
Doklady prokazující základní způsobilost podle ust. § 74 zákona musí prokazovat splnění požadovaného
kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.
7.2.
Zadavatel již nyní upozorňuje, že výše uvedené doklady bude požadovat po vybraném dodavateli
před podpisem smlouvy ve formě elektronických originálů nebo autorizovaně konvertovaných listin.
Podrobnosti stanoví výzva konkrétnímu vybranému dodavateli, která bude učiněna po výběru dodavatele.

8.

Zadávací lhůta

Zadavatel v souladu s ust. § 40 zákona stanovuje zadávací lhůtu v délce 90 kalendářních dnů.

9.

Další práva, podmínky a skutečnosti deklarované a vyhrazené zadavatelem

Zadavatel si vyhrazuje níže uvedená práva a podmínky:
9.1.
Pokud ZZVZ nebo zadavatel vyžaduje předložení dokladu, předkládá dodavatel kopie dokladu,
nestanoví-li ZZVZ jinak. Zadavatel může postupem podle § 46 odst. 1 ZZVZ požadovat předložení originálu
nebo ověřené kopie dokladu.
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9.2.
Pokud ZZVZ nebo zadavatel vyžaduje předložení dokladu podle právního řádu České republiky,
může dodavatel předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, ve kterém se tento doklad vydává;
tento doklad se předkládá s překladem do českého jazyka. Má-li zadavatel pochybnosti o správnosti
překladu, může si vyžádat předložení úředně ověřeného překladu dokladu do českého jazyka tlumočníkem
zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků. Doklad ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském
jazyce se předkládají bez překladu. Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad nevydává,
může být nahrazen čestným prohlášením.
9.3.
Jednotliví účastníci jsou povinni zdržet se jakýchkoli jednání, která by mohla narušit transparentní a
nediskriminační průběh zadávacího řízení, zejména pak jednání, v jejichž důsledku by mohlo dojít k narušení
soutěže mezi účastníky v rámci zadání veřejné zakázky.
9.4.
Zadavatel si vyhrazuje všude tam, kde mu to zákon umožňuje, doručovat listiny a písemnosti
účastníkům a dodavatelům zadávacího řízení umístěním na profil zadavatele, přičemž za okamžik doručení
dodavatelům nebo účastníkům se považuje moment takového uveřejnění dokumentů nebo listin na profil
zadavatele k příslušné veřejné zakázce.
9.5.
Zadavatel upozorňuje, že v rámci zadávacího řízení dochází za účelem zajištění řádného průběhu
zadávacího řízení ke zpracování osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů –
GDPR). Správcem osobních údajů je Správcem osobních údajů je Městská část Praha – Zličín, jakožto
zadavatel veřejné zakázky. Podrobné informace o zpracování osobních údajů jsou k dispozici na webových
stránkách zadavatele: https://mczlicin.cz
9.6.

•

10.

Aplikace § 6 odst. 4 zákona:
•
dodržování pracovněprávních předpisů a předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
•
dodržování zákona č. 198/2009 Sb.,
•
likvidace odpadu z dodávaného zboží dle zákona č. 541/2020, o odpadech
podpora malých a středních podniků a podnikatelů.

Přílohy zadávacích podmínek

Nedílnou součástí zadávacích podmínek jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 Návrh kupní smlouvy
Příloha č. 2 Technická specifikace a výkaz výměr
Příloha č. 3 Vzor čestného prohlášení (základní způsobilost).
Příloha č. 4 Vzor seznamu referenčních zakázek
Příloha č. 5 Krycí list
Příloha č. 6 Požadavky na plnění předmětu zakázky

V Boskovicích dne 17.08.2021

Mgr. Martin
Budiš

Podepsal Mgr. Martin Budiš
DN: cn=Mgr. Martin Budiš, c=CZ,
o=WebSport & Consulting service
s.r.o., ou=1, email=budis@wscs.cz
Datum: 2021.08.17 20:46:12
+02'00'

………………………………………
Mgr. Martin Budiš
osoba pověřená výkonem zadavatelských činností
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