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Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky v podlimitním režimu
zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení podle§ 53 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen "Zákon")

Univerzita Palackého v Olomouci, zastoupená rektorem, prof. Mgr. Jaroslavem Millerem,
M.A., Ph.O. , Vás tímto v souladu s§ 53 odst. 1 Zákona vyzývá k podání nabídky na
veřejnou zakázku na dodávky v podlimitním režimu zadávanou ve zjednodušeném
podlimitním řízení s názvem:

,,CMTF/UPOL - Interiérové vybavení objektu

Kateřinská

17"

V souladu s § 53 odst. 1 Zákona stanovuji pro zpracování nabídky následující podmínky a
požadavky:

1

Identifi kační

údaje zadavatele

Univerzita Palackého v Olomouci
se sídlem: Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc
IČO: 619 89 592
DIČ: CZ 619 89 592
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. , pobočka Olomouc
účet č.: 19-1096330227/0100
Rektor: prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.O.
Právní forma zadavatele: veřejná vysoká škola
Kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky: Mgr. Pavel Šohaj
tel. č. : +420 585 631 122, email: pavel.sohaj@upol.cz
dále jen „Zadavatel"

Způsob zadání: zjednodušené podlimitní řízení
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Profil Zadavatele: https://zakazky.upol.cz
Odkaz na veřejnou zakázku na profilu Zadavatele: https://zakazky.upol.cz/vz00004139

2 Druh a předmět veřejné zakázky
2.1

Klasifikace předmětu veřejné zakázky

Klasifikace předmětu veřejné zakázky na dodávky:
1. část veřejné zakázky:
kód CPV
39100000-3
39122100-4
39121200-8
39200000-4

Název
Nábytek
Skříně
Stoly
Zařízení interiéru

2. část veřejné zakázky:
kód CPV
39110000-6
39200000-4

Název
Sedadla, židle a související výrobky a jejich díly
Zařízení interiéru

2.2

Předmět plnění veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a montáž interiérového vybavení a sedacího
nábytku pro prostory objektu Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého
v Olomouci, na adrese Kateřinská 17.
Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, technické podmínky a specifikace jsou
obsaženy v projektu interiéru, zpracovaném ječmen studio - MgA. Ing. arch. Lukáš Blažek,
Šubova 252/33, 779 00, Olomouc, IČ: 739 51 455, v 07/2019, se soupisem prvků, které tvoří
nedílnou součást této Dokumentace jako její příloha č. 4.
Předmět plnění veřejné zakázky je v souladu s § 35 Zákona rozdělen na dvě
samostatné části, přičemž Dodavatel může podat svou nabídku na kteroukoliv z částí
veřejné zakázky, může podat svou nabídku i na všechny části veřejné zakázky.
Součástí předmětu každé části veřejné zakázky je také:
 před vlastní realizací zpracování dodavatelské – výrobní dokumentace. Výrobní
dokumentaci je Dodavatel povinen před vlastní realizací, ev. před zadáním výroby
odsouhlasit se Zadavatelem (platí jen pro 1. část veřejné zakázky),
 zpracování dokumentace skutečného provedení dodávky interiéru ve dvou vyhotoveních
v listinné podobě a 1x v elektronické podobě na CD,
 úklid a odvoz všech obalů a dalších materiálů používaných při vlastní montáži v souladu
s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů z místa plnění a dále je součástí díla zaměření
místa plnění před zahájením výroby, doprava na místo plnění, montáž, vč. veškerého
montážního materiálu.
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3 Zadavaci dokumentace
Zadavaci dokumentace је nedflnou soucasti teto vyzvy jako jejf pгiloha
dokumentace је uveгejnena па profilu Zadavatele v р\пеm rozsahu.

с.

1. Zadavaci

NaЬidka а lhuta pro podani naЫdek

4
4.1.

Lhuta pro podani naЫdek

Lhuta pro podani elektronickych nabldek konci dne 2. 12. 2020 v 09:00 hodin.
NaЬidky se podavaji v elektronicke роdоЬё prostrednictvim Zadavatelem stanoveneho
elektronickeho nastroje E-ZAK dostupneho па https://zakazky.upol.cz/vz00004139.
4.2.

Obsah naЫdky

Nabldka Dodavatele bude obsahovat navrh smlouvy о dilo podepsany osobou opravnenou
jednat jmenem ci za Dodavatele.
Soucasti nabldky budou rovnez dalsi dokumenty pozadovaпe Zakonem ci Zadavatelem а
dale doklady а informace prokazujf ci kvalifikaci Dodavatele.
NaЫdka bude podana v nasledujici strukture:
• krycf list nabldky s identifikacni mi udaji Dodavatele а s пabldkovou cenou (pi'floha с. 1 teto
Dokumentace);
• doklady k prokazani kvalifikace Dodavatele;
• navrh smlouvy jednostranne podepsany osobou opravneпou jednat jmeпem ci za
Dodavatele zpraco vany v souladu se zavaznym navrhem smlouvy а s o bchodnfmi а
platebni mi podmi nkami uvedeпymi v teto Dokumeпtaci (pгfloha с. ЗА а ЗВ teto
Dokumentace);
•
4.3.

cenova nabldka formou pi'edlozenf vyplneпeho soupisu prvku, uvedeneho v pгflo ze
teto Dokumentace.

с. 4

Forma naЬidky

Dodavatel muze podat pouze jednu nabldku.
Dodavatel, ktery podal пabldku v zadavacfm гizeni, пesmi byt dle ustanovenf § 107 odst. 4
Zakona soucasne osobou, jejimz prosti'ednictvim jiny Dodavatel v tomtez zadavacfm гizeni
prokazuje kvalifikaci.
Pokud Dodavatel poda vice nabldek samostatпe пеЬо spolecпe s jinymi Dodavateli, nebo
podal nabldku а soucasne је osobou, jejimz prostfednictvf m jiny ucastnik zadavaciho гizeпi
v tomtez zadavacim гizeni prokazuje kvalifikaci, Zadavatel па zaklade ustaпoveni § 107
odst. 5 Zakona takoveho Dodavatele ze zadavaciho гizeni vylouci.
NaЬidka bude podana pisemnё v elektronicke роdоЬё, v ceskem nebo slovenskem
jazyce.
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5
5.1.

Pozadavky па prokazani splnёni kvalifikace
Splneni kvalifikace

Zadavatel pozaduje prokazani splneni kvalifikace Dodavatelem.
Dodavatel musi splnovat pozadavky па kvalifikaci uvedene v § 73 а nasl. Zakona. Splneni
kvalifikacnich pozadavku musi Dodavatel prokazat zpusobem а v rozsahu podle zadavaci
dokumentace.
Pozadavky па kvalifikaci рго plnёni teto vei'ejne zakazky splni Dodavatel, ktery v naЫdce
dolozf splnenf:
а) zakladni zpusobllosti podle § 74 Zakona,
Ь) profesni zpusobllosti podle § 77 odst. 1 Zakona,
с) technicke kvalifikace podle § 79 odst. 2 pism. Ь) Zakona.

5.2.

Pravost а stafi dokladu k prokazani kvalifikace

5.2.1. Pravost dokladu
Doklady, ktere је Dodavatel povinen pi'edlozit k prokazani splneni kvalifikace dle tohoto
clanku, pi'edklada Dodavatel v naЫdce v kopii, pi'icemz Dodavatel muze v souladu s § 53
odst. 4 Zakona v паЫdсе tyto doklady nahradit cestnym prohlaseni m, jehoz vzor tvorf pi'ilohu
с. 2 zadavaci dokumentace nebo jednotnym evropskym osvedcenim рго vei'ejne zakazky dle
§ 86 odst. 2 Zakona.
Je-li Dodavatelem pi'edkladano cestne prohlaseni, musi byt podepsano statutarnim organem
Dodavatele, v pi'ipadё podpisu jinou osobou musi byt soucasnё dolozeno i'adne zmocnёni
teto osoby k pi'islusnemu pravnimu jednani, kterym Dodavatel prokazuje splneni kvalifikace.
Zadavatel si muze v pruЬehu zadavaciho i'izeni dle § 53 odst. 4 Zakona vyzadat pi'edlozeni
originalu nebo ui'ednё ovei'enych kopii dokladu о kvalifikaci Dodavatele.
5.2.2. Stafi dokladu
Doklady prokazujici zakladni zpusobl/ost pod/e § 74 Zakona а profesni zpusobllost podle §
77 odst. 1 Zakona musi prokazovat splneni pozadovaneho kriteria zpusobllosti nejpozdёji
v dobe з mesicu pfede dnem podani naЫdky.

5.3.

Prokazani kvalifikace Dodavatele - zahranicni osoby

V pi'ipadё, ze byla kvalifikace ziskana v zahranici, prokazuje se doklady vydanymi podle
pravniho i'adu zeme, ve ktere byla ziskana, а to v rozsahu pozadovanem Zadavatelem.
5.4.

Zakladni zpusobllost

5.4.1 Rozsah zakladni zpusobllosti
Zpusobllym је dle § 74 odst. 1 pism. а)- е) Zakona Dodavatel, ktery
а) nebyl v zemi sveho sidla v poslednich 5 letech pi'ed zahajenim zadavaciho i'izeni
pravomocne odsouzen рго trestny cin uvedeny v pi'floze ё. З k Zakonu nebo obdobny trestny
cin podle pravniho i'adu zemё sidla Dodavatele; k zahlazenym odsouzenim se nepi'ihlizi,
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b) nemá v české republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný
nedoplatek,
c) nemá v české republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo
na penále na veřejné zdravotní pojištění,
d) nemá v české republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo
na penále na sociální zabezpečení a přlspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
e) není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu
nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu ani není v obdobné situaci podle
právního řádu země sídla Dodavatele.

daňový

Je-li Dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle§ 74 odst. 1 písm. a) Zákona výpis z evidence Rejstříku trestů splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen
statutárního orgánu.
Je-li členem statutárního orgánu Dodavatele právnická osoba, musí podmínku 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 zadávacího řízení pobočka závodu
a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle§ 74 odst. 1 písm. a) Zákona splňovat

tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
b) české právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) Zákona splňovat
osoby uvedené v§ 74 odst. 2 Zákona a vedoucí pobočky závodu.

5.4.2. Prokázání základní způsobilosti
Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k české republice
stanovených v§ 74 odst. 1 písm. a) - e) Zákona formou dle§ 75 odst. 1 písm. a) - f) Zákona
předložením :

a) výpisu z evidence Rejstříku trestů (ve vztahu k§ 74 odst. 1 písm. a)),
b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k daňovému nedoplatku (ve
vztahu k§ 74 odst. 1 písm. b)),
c) písemného čestného prohlášení ve vztahu k daňovému nedoplatku na
spotřební daň (ve vztahu k§ 74 odst. 1 písm. b)),
d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k nedoplatku na pojistném a na
penále na veřejné zdravotní pojištění (ve vztahu k§ 74 odst. 1 písm. c)),
e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu
k nedoplatku na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku
na státní politiku zaměstnanosti (ve vztahu k§ 74 odst. 1 písm . d)),
f) výpisu z obchodního rejstříku nebo písemného čestného prohlášení v případě,
že není v obchodním rejstříku zapsán (ve vztahu k§ 74 odst. 1 písm. e)).
Je-li Dodavatelem osoba se sídlem v zahraničí, prokazuje splnění podmínek základní
dle písm. a) výše pouze ve vztahu k zemi svého sídla.

způsobilosti

5.5.

Profesní způsobilost

Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti dle § 77 Zákona ve vztahu k české
republice předložením:
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podle § 77 odst. 1 Zákona - výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm
zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do
takové evidence vyžaduje,
Doklady k prokázání profesní způsobilosti Dodavatel nemusí předložit, pokud právní
předpisy v zemi jeho sídla obdobnou profesní způsobilost nevyžaduji.
5.6.

Technická kvalifikace

K prokázání technické kvalifikace dle § 79 Zákona Zadavatel požaduje dle § 79 odst. 2
písm. b) Zákona seznam významných dodávek poskytnutých Dodavatelem za poslední
3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí
a identifikace objednatele.
Dodavatel splňuje tuto podmínku pro technickou kvalifikaci, pokud v seznamu významných
dodávek prokáže, že realizoval:
a) pro 1. část veřejné zakázky alespoň 1 dodávku, jejímž předmětem byla

dodávka a montáž interiérového vybavení a nábytku (vyjma sedacího
nábytku), v celkovém objemu minimálně 1.000.000,00 Kč bez DPH.
b) pro 2. část veřejné zakázky alespoň 1 dodávku, jejímž předmětem byla
dodávka a montáž sedacího nábytku, v celkovém objemu minimálně
750.000.00 Kč bez DPH.

Seznam bude zpracován ve formě čestného prohlášení, které bude opatřeno podpisem
osoby oprávněné jednat jménem či za Dodavatele. Ze seznamu musí jednoznačně vyplývat
všechny rozhodné údaje pro posouzení, zda příslušná významná dodávka splňuje
požadavky vymezené v tomto kvalifikačním předpokladu.
Zadavatel stanovuje požadavek, že u všech doložených referenčních zakázek, u kterých
nebude Dodavatel (subjekt prokazující kvalifikaci - člen sdruženi, poddodavatel) v pozici
generálního Dodavatele zakázky, musí být součástí také vyjádření jeho podílu na realizaci
zakázky, přičemž jako referenci lze uznat pouze samotnou hodnotu podílu na realizaci
zakázky vztahující se k předmětu reference.

5.6.3. Protichůdnost zájmů
V případě, že bude prokázáno, že Dodavatel má protichůdné zájmy, které by mohly
negativně ovlivnit plněni této veřejné zakázky, Zadavatel může ve smyslu § 79 odst. 1
Zákona považovat technickou kvalifikaci za neprokázanou.
5. 7.

Zvláštní způsoby prokazování kvalifikace

5.7.1. Kvalifikace v případě společné účasti Dodavatelů
V případě společné účasti Dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní
podle § 77 odst. 1 Zákona každý Dodavatel samostatně ve smyslu § 82 Zákona.
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5.7.2. Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob
Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s
výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 Zákona požadované Zadavatelem prostřednictvím jiných
osob. Dodavatel je v takovém případě povinen Zadavateli předložit:

a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle§ 77 odst. 1 Zákona jinou osobou,
b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
c) doklady o splnění základní způsobilosti podle§ 74 Zákona 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.
Má se za to, že požadavek podle písm. d) je splněn, pokud obsahem písemného závazku
jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky
společně s Dodavatelem.
Prokazuje-li však Dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle
§ 79 odst. 2 písm. a), b) nebo d) Zákona vztahující se k takové osobě, musí dokument podle
odstavce d) obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat stavební práce či služby, ke
kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.
5.7.3. Prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných Dodavatelů
Dodavatel může prokázat kvalifikaci v souladu s § 228 Zákona výpisem ze seznamu
kvalifikovaných Dodavatelů. Tento výpis nahrazuje prokázání splnění:

a) základní způsobilosti dle§ 74 Zákona,
b) profesní způsobilosti podle § 77 Zákona v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze
seznamu kvalifikovaných Dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti.
Tento výpis nenahrazuje prokázání technické kvalifikace.
Výpis ze seznamu kvalifikovaných Dodavatelů nesmí být starší než 3
dni k prokázání splnění kvalifikace dle § 228 odst. 2 Zákona.

měsíce

k poslednímu

5.7.4. Prokázání kvalifikace prostřednictvím certifikátu, který byl vydán v rámci
systému certifikovaných Dodavatelů
Dodavatel může prokázat v souladu s § 234 Zákona kvalifikaci certifikátem vydaným v rámci
systému certifikovaných Dodavatelů.
Předloží-li Dodavatel veřejnému Zadavateli certifikát, který obsahuje náležitosti dle § 239
Zákona, a údaje v certifikátu jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání
splnění kvalifikace, nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání
splnění kvalifikace Dodavatelem.

5.8.

Změny

kvalifikace Dodavatele

Pokud po předloženi dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího
řízení ke změně kvalifikace Dodavatele, je Dodavatel povinen tuto změnu Zadavateli do 5
pracovních dnů oznámit a do 1O pracovních dnů od oznámení této změny předložit nové
doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci.
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5.9.

Doklady o kvalifikaci (e-Certis}

V souladu s § 86 odst. 1 Zákona Zadavatel přednostně vyžaduje za účelem prokázání
kvalifikace doklady evidované v systému, který identifikuje doklady k prokázání splnění
kvalifikace (systém e-Certis).

6

Hodnocení nabídek

Hodnocení nabídek na jednotlivé
ekonomické výhodnosti.

části veřejné

zakázky bude provedeno podle jejich

Ekonomická výhodnost nabídek na jednotlivé části veřejné zakázky bude v souladu s
§ 114 odst. 2 Zákona hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny.

Hodnocení bude na jednotlivé části veřejné zakázky provedeno podle absolutní výše celkové
nabídkové ceny v Kč bez DPH za celý předmět plnění veřejné zakázky. Nabídky budou
seřazeny v pořadí od nejnižší po nejvyšší nabídkovou cenu. Nejlépe bude hodnocena
nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH.

V Olomouci dne

13. 11, 2020

prof.
rektor:

Příloha:

1x zadávací dokumentace

r. Jaroslav Miller, M.A., Ph.O.
niverzity Palackého v Olomouci

vč. příloh
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