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Č. j.: NPU-430/89264/2020

Zadávací dokumentace
1.

ZADAVATEL

1.1.

Informace o zadavateli

Národní památkový ústav
Valdštejnské náměstí 162/3
118 00, Praha, Malá Strana
IČO: 75032333
Za který jedná Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel územní památkové správy v Českých
Budějovicích, územní památkové správy v Českých Budějovicích
Zadavatel je při zadávání veřejné zakázky zastupován:
Mgr. Ivana Šilhanová
38301, Buk, Vyšovatka 11
IČO: 76490629
Kontaktní osoba: Mgr. Ivana Šilhanová
tel.: +420 775615857
email: info@istenders.cz

2.

INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

2.1.

Název veřejné zakázky, druh a typ veřejné zakázky a zadávacího řízení

Název veřejné zakázky:
Druh veřejné zakázky:
Systémové číslo veřejné zakázky:
Veřejná zakázka je dělena na části:

Výběr fyzické ostrahy pro objekty NPÚ, ÚPS
České Budějovice – Vimperk, Kladruby
Veřejná zakázka na služby
N006/20/V00027752

Číslo části

Název části

Druh veřejné zakázky u části

N006/20/V00027752/001

Státní zámek Vimperk

Veřejná zakázka na služby

N006/20/V00027752/002

Klášter Kladruby

Veřejná zakázka na služby
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Typ veřejné zakázky:
Druh zadávacího řízení:

Nadlimitní veřejná zakázka
Zjednodušený režim

Výsledek zadávacího řízení:
V obou částech bude výsledkem zadávacího řízení uzavření smlouvy pro každou část
samostatně.

2.2. Části veřejné zakázky
Veřejná zakázka je dělena na 2 části.
Pravidla pro účast dodavatele v jednotlivých částech: Dodavatel je oprávněn podat
nabídku do jedné nebo do obou částí veřejné zakázky.
Číslo části: N006/20/V00027752/001
Název (označení) části VZ: Státní zámek Vimperk
Druh veřejné zakázky u části: Veřejná zakázka na služby
Stručný popis předmětu části VZ:
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění ostrahy státního zámku. Bližší informace jsou
uvedeny v příloze č. 1a – Specifikace předmětu plnění pro 1.část, která je přílohou této
zadávací dokumentace.
Číslo části: N006/20/V00027752/002
Název (označení) části VZ: Klášter Kladruby
Druh veřejné zakázky u části: Veřejná zakázka na služby
Stručný popis předmětu části VZ:
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění ostrahy kláštera. Bližší informace jsou
uvedeny v příloze č. 1b – Specifikace předmětu plnění pro 2.část, která je přílohou této
zadávací dokumentace.

2.3. Předmět veřejné zakázky
Stručný popis předmětu VZ:
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb fyzické ostrahy v určených
prostorách zadavatele. Bližší informace k předmětu plnění je uvedena v přílohách č.1a a č.1b
této zadávací dokumentace.
2.3.1. Předmět VZ pro část veřejné zakázky č. N006/20/V00027752/001
Stručný popis předmětu části VZ:
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění ostrahy státního zámku. Bližší informace
jsou uvedeny v příloze č. 1a – Specifikace předmětu plnění pro 1.část, která je přílohou
této zadávací dokumentace.
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Položky předmětu části VZ:
Název položky
Bezpečnostní
služby

Kód z NIPEZ
79710000–4

Název z
NIPEZ
Bezpečnostní
služby

Kód z CPV
79710000–4

Název z CPV
Bezpečnostní
služby

Bližší specifikace předmětu části VZ:
Název položky: Bezpečnostní služby
Stručný popis položky: Poskytování služeb fyzické ostrahy

2.3.2. Předmět VZ pro část veřejné zakázky č. N006/20/V00027752/002
Stručný popis předmětu části VZ:
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění ostrahy kláštera. Bližší informace jsou
uvedeny v příloze č. 1b – Specifikace předmětu plnění pro 2.část, která je přílohou této
zadávací dokumentace.
Položky předmětu části VZ:
Název položky
Bezpečnostní
služby

Kód z NIPEZ
79710000–4

Název z
NIPEZ
Bezpečnostní
služby

Kód z CPV
79710000–4

Název z CPV
Bezpečnostní
služby

Bližší specifikace předmětu části VZ:
Název položky: Bezpečnostní služby
Stručný popis položky: Poskytování služeb fyzické ostrahy

2.4. Doba a místo plnění veřejné zakázky
2.4.1.

Doba a místo plnění části N006/20/V00027752/001

Předpokládaná doba plnění této části veřejné zakázky je:
- zahájení prací: prvním dnem následujícího pracovního týdne po dni, ve kterém došlo k
uveřejnění této smlouvy postupem podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
- smlouva se uzavírá na dobu 3 let.
Zadavatel nepředpokládá opakování veřejné zakázky.
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Místo plnění části veřejné zakázky jsou prostory zadavatele – areál Státního zámku Vimperk
2.4.2.

Doba a místo plnění části N006/20/V00027752/002

Předpokládaná doba plnění této části veřejné zakázky je:
- zahájení prací: prvním dnem následujícího pracovního týdne po dni, ve kterém došlo k
uveřejnění této smlouvy postupem podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
- - smlouva se uzavírá na dobu 3 let.
Zadavatel nepředpokládá opakování veřejné zakázky.
Místo plnění části veřejné zakázky jsou prostory zadavatele – areál klášteru Kladruby
2.5. Plnění části veřejné zakázky prostřednictvím poddodavatele – platí pro obě části
veřejné zakázky
Dodavatel je ve své nabídce povinen specifikovat části plnění předmětu veřejné zakázky,
které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů.
Bližší specifikace: Účastník jako součást nabídky předloží seznam poddodavatelů. K tomu je
účastník oprávněn využít přílohu č. 4 této zadávací dokumentace - Poddodavatelé (vzor), kde
uvede seznam poddodavatelů a jakým způsobem se budou podílet na realizaci předmětu
plnění
Povinnosti dodavatele:
Vybraný dodavatel je povinen předložit zadavateli identifikační údaje poddodavatelů
poskytovaných služeb, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení oznámení o výběru
dodavatele, pokud jsou mu známi. Poddodavatelé, kteří nebyli identifikováni a kteří se
následně zapojí do plnění veřejné zakázky, musí být identifikováni, a to před zahájením
plnění veřejné zakázky poddodavatelem. Stejné platí i pro poddodavatele v dalších úrovních
dodavatelského řetězce.

3.

PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předpokládaná hodnota VZ činí bez DPH: 4 100 000,00 CZK
3.1. Předpokládaná hodnota u části veřejné zakázky č. N006/20/V00027752/001
Předpokládaná hodnota části VZ činí bez DPH: 1 300 000,00 CZK
3.2. Předpokládaná hodnota u části veřejné zakázky č. N006/20/V00027752/002
Předpokládaná hodnota části VZ činí bez DPH: 2 800 000,00 CZK
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4.

KVALIFIKACE

4.1.
Základní způsobilost dle § 74 ZZVZ – PRO OBĚ ČÁSTI VEŘEJNÉ
ZAKÁZKY
Základní kvalifikační předpoklad dle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ:
Dodavatel nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení
pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k ZZVZ nebo obdobný trestný
čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží.
Trestným činem se rozumí
a) trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny nebo trestný čin účasti
na organizované zločinecké skupině,
b) trestný čin obchodování s lidmi,
c) tyto trestné činy proti majetku
1. podvod,
2. úvěrový podvod,
3. dotační podvod,
4. legalizace výnosů z trestné činnosti,
5. legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti,
d) tyto trestné činy hospodářské
1. zneužití informace a postavení v obchodním styku,
2. sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě,
3. pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži,
4. pletichy při veřejné dražbě,
5. poškození finančních zájmů Evropské unie,
e) trestné činy obecně nebezpečné,
f) trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci,
g) tyto trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných
1. trestné činy proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby,
2. trestné činy úředních osob,
3. úplatkářství,
4. jiná rušení činnosti orgánu veřejné moci.
Způsob prokázání:
Výpis z evidence Rejstříku trestů
Základní kvalifikační předpoklad dle § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ:
Dodavatel nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný
daňový nedoplatek.
Způsob prokázání:
Potvrzení příslušného finančního úřadu
Písemné čestné prohlášení ve vztahu ke spotřební dani
Základní kvalifikační předpoklad dle § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ:
Dodavatel nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném
nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění.
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Způsob prokázání:
Písemné čestné prohlášení
Základní kvalifikační předpoklad dle § 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ:
Dodavatel 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.
Způsob prokázání:
Potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení
Základní kvalifikační předpoklad dle § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ:
Dodavatel není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla proti
němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle
právního řádu země sídla dodavatele.
Způsob prokázání:
Předložením výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení
v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán
Základní kvalifikační předpoklad dle § 74 odst. 2 ZZVZ:
Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odstavce 1 písm. a) ZZVZ
splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem
statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odstavce 1 písm.
a) ZZVZ splňovat
a) tato právnická osoba,
b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.
Způsob prokázání:
Výpis z evidence Rejstříku trestů
Základní kvalifikační předpoklad dle § 74 odst. 3 ZZVZ:
Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu
a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odstavce 1 písm. a) ZZVZ splňovat
tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
b) české právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odstavce 1 písm. a) ZZVZ splňovat
osoby uvedené v § 74 odstavci 2 ZZVZ a vedoucí pobočky závodu.
Způsob prokázání:
Výpis z evidence Rejstříku trestů
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4.2.
Profesní způsobilost dle § 77 ZZVZ - PRO OBĚ ČÁSTI VEŘEJNÉ
ZAKÁZKY
Profesní kvalifikační předpoklad dle § 77 odst. 1 ZZVZ:
Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do
takové evidence vyžaduje.
Způsob prokázání:
Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do
takové evidence vyžaduje.
Profesní kvalifikační předpoklad dle § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ: Doklad o oprávnění k
podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy
takové oprávnění vyžadují.
Způsob prokázání:
Účastník ve své nabídce předloží dle § 77 odst. 2) písm. a) ZZVZ doklad, že je oprávněn k
podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, a to podle dokladu
prokazujícího příslušné živnostenské oprávnění či licenci:
-

Ostraha majetku a osob

4.3.1. Technická kvalifikace dle § 79 ZZVZ pro část VZ č. N006/20/V00027752/001
Název kritéria technické kvalifikace:
§ 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ: Seznam významných služeb poskytnutých za poslední 3
roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a
identifikace objednatele.
Způsob prokázání splnění kritéria technické kvalifikace:
Seznam ve formě čestného prohlášení
Minimální úroveň kvalifikačního předpokladu:
Dodavatel prokáže splnění technické kvalifikace, pokud v posledních 3 letech realizoval
alespoň 3 významné služby obdobného charakteru jako předmět veřejné zakázky spočívající v
zajištění fyzické ostrahy objektu.
Zadavatel požaduje, aby každá z těchto služeb byla poskytována nepřetržitě, alespoň po dobu
12 měsíců. Minimální finanční objem za jednu takovou službu za 12 měsíců musí dosahovat
min. částky 300.000 Kč bez DPH.
Zadavatel požaduje, aby alespoň jedna z těchto služeb byla realizována v objektu zapsaném v
Ústředním seznamu památek České republiky přístupném široké veřejnosti (nebo v objektu
srovnatelného stupně ochrany v zahraničí).
Účastník jako součást nabídky předloží formou čestného prohlášení seznam významných
služeb poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení, z něhož bude
patrné, že splňuje požadovanou technickou kvalifikaci.
Název kritéria technické kvalifikace:
§ 79 odst. 2 písm. c) ZZVZ: Seznam techniků nebo technických útvarů, které se budou
podílet na plnění veřejné zakázky, a to zejména těch, které zajišťují kontrolu kvality
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nebo budou provádět stavební práce, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance
dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli,
Způsob prokázání splnění kritéria technické kvalifikace:
Seznam ve formě čestného prohlášení
Minimální úroveň kvalifikačního předpokladu:
Zadavatel požaduje, aby dodavatel předložil formou jmenovitého seznamu seznam nejméně 3
osob, které budou realizovat předmět plnění. V seznamu osob bude uvedeno jméno a příjmení
strážného, délka praxe v ostraze objektů, recepční službě či srovnatelných činnostech (policie
ČR, městská policie, celní stráž, justiční stráž, armáda ČR apod.), datum splnění zkoušky
pracovníka bezpečnostní agentury.
Zadavatel požaduje u osob uvedených v seznamu osob zkušenost ve výkonu strážní služby s
délkou praxe delší než 2 roky a zkušenosti s obsluhou PCO v době minimálně jednoho roku.
Název kritéria technické kvalifikace:
§ 79 odst. 2 písm. i) ZZVZ: Přehled průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele
nebo počtu vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení za
poslední 3 roky.
Způsob prokázání splnění kritéria technické kvalifikace:
Čestné prohlášení
Minimální úroveň kvalifikačního předpokladu:
Zadavatel požaduje, aby dodavatel předložil formou čestného prohlášení přehled průměrného
ročního počtu zaměstnanců v každém kalendářním roce za poslední 3 roky před zahájením
zadávacího řízení, přičemž minimální zadavatelem požadovaný roční počet zaměstnanců je 10
v každém kalendářním roce.
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4.3.2 Technická kvalifikace dle § 79 ZZVZ pro část VZ č. N006/20/V00027752/002
Název kritéria technické kvalifikace:
§ 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ: Seznam významných služeb poskytnutých za poslední 3
roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a
identifikace objednatele.
Způsob prokázání splnění kritéria technické kvalifikace:
Seznam ve formě čestného prohlášení
Minimální úroveň kvalifikačního předpokladu:
Dodavatel prokáže splnění technické kvalifikace, pokud v posledních 3 letech realizoval
alespoň 3 významné služby obdobného charakteru jako předmět veřejné zakázky spočívající v
zajištění fyzické ostrahy objektu.
Zadavatel požaduje, aby každá z těchto služeb byla poskytována nepřetržitě, alespoň po dobu
12 měsíců. Minimální finanční objem za jednu takovou službu za 12 měsíců musí dosahovat
min. částky 600.000 Kč bez DPH.
Zadavatel požaduje, aby alespoň jedna z těchto služeb byla realizována v objektu zapsaném v
Ústředním seznamu památek České republiky přístupném široké veřejnosti (nebo v objektu
srovnatelného stupně ochrany v zahraničí).
Účastník jako součást nabídky předloží formou čestného prohlášení seznam významných
služeb poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení, z něhož bude
patrné, že splňuje požadovanou technickou kvalifikaci.
Název kritéria technické kvalifikace:
§ 79 odst. 2 písm. c) ZZVZ: Seznam techniků nebo technických útvarů, které se budou
podílet na plnění veřejné zakázky, a to zejména těch, které zajišťují kontrolu kvality
nebo budou provádět stavební práce, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance
dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli,
Způsob prokázání splnění kritéria technické kvalifikace:
Seznam ve formě čestného prohlášení
Minimální úroveň kvalifikačního předpokladu:
Zadavatel požaduje, aby dodavatel předložil formou jmenovitého seznamu seznam nejméně 4
osob, které budou realizovat předmět plnění. V seznamu osob bude uvedeno jméno a příjmení
strážného, délka praxe v ostraze objektů, recepční službě či srovnatelných činnostech (policie
ČR, městská policie, celní stráž, justiční stráž, armáda ČR apod.), datum splnění zkoušky
pracovníka bezpečnostní agentury.
Zadavatel požaduje alespoň u osob uvedených v seznamu osob zkušenost ve výkonu strážní
služby s délkou praxe delší než 2 roky a zkušenosti s obsluhou PCO v době minimálně
jednoho roku.
Název kritéria technické kvalifikace:
§ 79 odst. 2 písm. i) ZZVZ: Přehled průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele
nebo počtu vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení za
poslední 3 roky.
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Způsob prokázání splnění kritéria technické kvalifikace:
Čestné prohlášení
Minimální úroveň kvalifikačního předpokladu:
Zadavatel požaduje, aby dodavatel předložil formou čestného prohlášení přehled průměrného
ročního počtu zaměstnanců v každém kalendářním roce za poslední 3 roky před zahájením
zadávacího řízení, přičemž minimální zadavatelem požadovaný roční počet zaměstnanců je 10
v každém kalendářním roce.

4.4. Další požadavky na kvalifikaci
Dodavatel může vždy nahradit požadované doklady jednotným evropským osvědčením pro
veřejné zakázky. Dodavatel není povinen předložit zadavateli doklady osvědčující skutečnosti
obsažené v jednotném evropském osvědčení pro veřejné zakázky, pokud zadavateli sdělí, že
mu je již předložil v předchozím zadávacím řízení
Dodavatel může prokázat splnění základní způsobilosti podle § 74 nebo profesní způsobilosti
podle § 77 v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze systému kvalifikovaných dodavatelů
prokazují splnění těchto kritérií, předložením výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.
Platným certifikátem vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů lze
prokázat kvalifikaci dodavatele v rozsahu uvedeném v certifikátu.
Stejně jako výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, případně certifikátu vydaného
v rámci systému certifikovaných dodavatelů, může dodavatel prokázat kvalifikaci
osvědčením, které pochází z jiného členského státu Evropské unie, Evropského
hospodářského prostoru nebo Švýcarské konfederace, v němž má dodavatel sídlo a které je
obdobou výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, případně obdobou certifikátu
vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů.
4.5. Pravost dokladů
Dodavatel předkládá doklady o kvalifikaci v kopii. Zadavatel může postupem podle § 46 odst.
1 požadovat předložení originálu nebo ověřené kopie dokladu.
Pokud zadavatel vyžaduje předložení dokladu a dodavatel není z důvodů, které mu nelze
přičítat, schopen předložit požadovaný doklad, může dodavatel předložit jiný rovnocenný
doklad.
Povinnost předložit doklad může dodavatel splnit odkazem na odpovídající informace
uvedené v informačním systému veřejné správy nebo v obdobném systému vedeném v jiném
členském státu Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru nebo Švýcarské
konfederaci, který umožňuje neomezený dálkový přístup. Takový odkaz musí obsahovat
internetovou adresu a údaje pro přihlášení a vyhledání požadované informace, jsou-li takové
údaje nezbytné.
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4.6. Předložení originálů nebo ověřených kopií před uzavřením smlouvy
Před uzavřením smlouvy si zadavatel od vybraného dodavatele vyžádá předložení originálů
nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy.
Dodavatel není povinen předložit zadavateli doklady osvědčující skutečnosti obsažené
v jednotném evropském osvědčení pro veřejné zakázky, pokud zadavateli sdělí, že mu je již
předložil v předchozím zadávacím řízení
Účastník zadávacího řízení, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější
podle § 122 odst. 1 ZZVZ, je povinen na výzvu zadavatele v souladu s § 86 odst. 3 a § 122
odst. 3 ZZVZ předložit originály nebo ověřené kopie dokladů o jeho kvalifikaci, pokud je již
zadavatel nemá k dispozici.

4.7. Prokazování kvalifikačních předpokladů prostřednictvím SKD a SCD
Dodavatel může prostřednictvím výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (dále jen
„SKD“) prokázat základní způsobilost podle § 74 ZZVZ a profesní způsobilost
podle § 77 ZZVZ v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu z SKD prokazují splnění kritérií
profesní způsobilosti.
Zadavatel přijme výpis z SKD, pokud k poslednímu dni, ke kterému má být prokázána
základní způsobilost nebo profesní způsobilost, není výpis z SKD starší než 3 měsíce.
Zadavatel nemusí přijmout výpis z SKD, na kterém je vyznačeno zahájení řízení
podle § 231 odst. 4 ZZVZ.
Stejně jako výpisem z SKD může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází
z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou výpisu z SKD.
Platným certifikátem vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů
(dále jen „SCD“) lze prokázat kvalifikaci v zadávacím řízení. Má se za to, že dodavatel je
kvalifikovaný v rozsahu uvedeném na certifikátu.
Stejně jako certifikátem vydaným v rámci schváleného SCD 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.
4.8. Předložení dokladů
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 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. 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.
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Pokud není v zadávací dokumentaci stanoveno jinak, může dodavatel v nabídce nahradit
předložení dokladů čestným prohlášením. Dodavatel může vždy nahradit požadované doklady
jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky.
4.9.

Požadavek na poskytnutí jistoty

Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty.

5.

HODNOCENÍ NABÍDEK – PLATÍ PRO OBĚ ČÁSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Zadavatel stanovuje, že obě části VZ budou hodnoceny stejným způsobem.
Každá část veřejné zakázky bude hodnocena zvlášť.
5.1. Kritéria hodnocení
Zadavatel bude nabídky hodnotit podle jejich ekonomické výhodnosti.
Zadavatel zvolil kritériem hodnocení nejnižší nabídkovou cenu.
5.1.1. Podrobnosti kritérií hodnocení
Nabídky budou hodnoceny na základě níže uvedených kritérií hodnocení a jim příslušejících
vah:
Číslo
Název kritéria
Jednotka Váha v %
Subkritéria
K001

Nabídková cena

CZK

100,00

NE

5.1.2. Subkritéria kritérií hodnocení
Kritérium hodnocení č. K001 - Nabídková cena se dále nedělí na subkritéria.

5.2.

Způsob hodnocení nabídek (platí pro obě části).

5.2.1. Způsob hodnocení u kritéria hodnocení č. K001 - Nabídková cena
V rámci kritéria "Nabídková cena" bude zadavatel hodnotit výši nabídkové ceny za jednu
hodinu výkonu ostrahy za jednoho bezpečnostního pracovníka v Kč bez DPH.
Hodnocena bude jedna hodina výkonu ostrahy za jednoho bezpečnostního pracovníka v Kč
bez DPH.
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5.2.2. Další pravidla pro hodnocení nabídek
V případě, že nabídky více dodavatelů budou po stanovení výsledného pořadí zaujímat stejné
pořadí, stanoví zadavatel konečné pořadí nabídek losem.

5.3.

Způsob stanovení pořadí nabídek

Postup stanovení pořadí nabídek:
Základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky.
Zadavatel stanovil jako jediné hodnotící kritérium výši nabídkové ceny v Kč bez DPH.
Zadavatel rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky toho účastníka, jehož nabídka
bude vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH.
Pořadí nabídek bude stanoveno na základě následujícího vzorce:
K001 * 1

6.
POŽADAVEK NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY – PLATÍ
PRO OBĚ ČÁSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Účastník je povinen stanovit nabídkovou cenu jako cenu za jednu hodinu výkonu ostrahy za
jednoho bezpečnostního pracovníka v Kč bez DPH, částku DPH a částku v Kč včetně DPH.
Nabídkovou cenu v tomto rozsahu účastník vyplní na krycím listu nabídky a v příloze č. 3.
7.
OBCHODNÍ PODMÍNKY A NÁVRH SMLOUVY – PLATÍ PRO OBĚ ČÁSTI
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Zadavatel požaduje předložení podepsaného návrhu smlouvy v nabídce.
Zadavatel upozorňuje účastníky, že ke každé části veřejné zakázky účastník návrh smlouvy
daný pro danou část VZ.
Obchodní podmínky zadavatel stanovil v závazném návrhu smlouvy, který předkládá jako
součást zadávací dokumentace. Dodavatel do návrhu smlouvy doplní své údaje. Dodavatelem
doplněný návrh smlouvy, podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele,
předloží zadavateli v nabídce.
V případě, že dodavatel shledá v návrhu smlouvy nejasnosti, vyžádá si od zadavatele
vysvětlení zadávací dokumentace.
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8.
TERMÍN A ZPŮSOB PRO PODÁNÍ NABÍDEK – PLATÍ PRO OBĚ ČÁSTI
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
8.1.

Lhůta a způsob pro podání nabídek

Nabídky musí být podány nejpozději do 16.12.2020 do 09.00 hodin. Podáním nabídky se
rozumí doručení nabídky zadavateli. Za včasné doručení odpovídá dodavatel.
Nabídky se podávají elektronicky prostřednictvím Národního elektronického nástroje ve
strukturované podobě nastavené v Národním elektronickém nástroji.
Nabídka musí být podána nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek stanovené výše.
Nabídku je dodavatel povinen podat v češtině v souladu se zadávacími podmínkami.
Dodavatel není oprávněn podmínit jím v nabídce uvedené údaje, které jsou předmětem
hodnocení nabídky, další podmínkou. Podmínění nebo uvedení několika rozdílných hodnot
v nabídce je důvodem pro vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení. Obdobně bude
zadavatel postupovat v případě, že dojde k uvedení údajů, které jsou předmětem hodnocení
nabídky, v jiné veličině či formě než zadavatel požadoval.
Zadavatel uvádí, že účastník podává jednu nabídku, která může být členěna na části, a to
podle toho, do kolika částí veřejné zakázky účastník svoji nabídku podává.
8.2.

Šifrování obsahu nabídek

Dodavatel je povinen elektronicky podanou nabídku chránit před neoprávněným čtením
formou šifrování jejího obsahu.
Dodavatel využije pro účely šifrování certifikát veřejného klíče, který je uložen v rámci
detailu veřejné zakázky v NEN s názvem: veřejny_sifrovaci_klic(1) (1).cer
V souvislosti s šifrovacím certifikátem zadavatel upozorňuje, že si tento certifikát vystavil
prostřednictvím vlastní certifikační autority, která se může jevit jako nedůvěryhodná. Tato
skutečnost však nemá žádný vliv na praktické využití certifikátů za účelem šifrování nabídek
dodavatelů.
Podrobné informace o elektronickém nástroji NEN naleznete v dokumentech dostupných na
internetové adrese https://nen.nipez.cz/, zejména v sekci „Informace pro uživatele“ v
podsekcích „Provozní řád“ a „Uživatelské příručky“.
Zadavatel upozorňuje dodavatele, že podání nabídky ve lhůtě pro podání nabídek je jeho
odpovědností. Zadavatel v této souvislosti upozorňuje, že elektronický nástroj (NEN) může
postihnout výpadek funkčnosti, za který zadavatel neodpovídá. Zadavatel proto doporučuje
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dodavatelům, kteří hodlají podat nabídku, aby ji podali v dostatečném časovém předstihu
(např. několik hodin).
Zadavatel dále upozorňuje, že pro podání nabídky je nezbytná registrace dodavatele.
Registrace není okamžitá a podléhá schválení provozovatele systému, který má 2 pracovní
dny na akceptaci, nebo zamítnutí registrace, pokud žádost o registraci nebude obsahovat
veškeré požadované náležitosti.

9.

OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK – PLATÍ PRO OBĚ ČÁSTI

Otevírání nabídek se bude konat dne: 16.12.2020 v 09:00 hodin
Otevírání nabídek nebude veřejné.

10.
ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY – PLATÍ PRO OBĚ ČÁSTI VEŘEJNÉ
ZAKÁZKY
10.1. Zadání veřejné zakázky
Vybraný dodavatel je povinen před uzavřením smlouvy
a) předložit originály nebo ověřené kopie dokladů o jeho kvalifikaci, pokud je již nebude
mít zadavatel k dispozici
Nelze-li zjistit informace dle § 122 odst. 4 ZZVZ z evidence údajů o skutečných majitelích je
vybraný dodavatel, který je právnickou osobou, povinen jako podmínku pro uzavření
smlouvy předložit
a) identifikační údaje všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem podle zákona o
některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování
terorismu,
b) doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; těmito
doklady jsou zejména
1. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
2. seznam akcionářů,
3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.
Zadavatel může vyloučit účastníka zadávacího řízení:
Zadavatel může vyloučit účastníka zadávacího řízení, který je akciovou společností nebo má
právní formu obdobnou akciové společnosti a nemá vydány výlučně zaknihované akcie. U
vybraného dodavatele zadavatel ověří naplnění tohoto důvodu pro vyloučení na základě
informací uvedených v obchodním rejstříku. Pokud z informací vedených v obchodním
rejstříku vyplývá naplnění důvodu, zadavatel vybraného dodavatele vyloučí ze zadávacího
řízení.
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11.
DALŠÍ INFORMACE K ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ – PLATÍ PRO OBĚ ČÁSTI
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
11.1. Variantní řešení nabídky
Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.
11.2. Další povinné součásti nabídky
Zadavatel nestanovil žádné povinné náležitosti nabídky.
11.3. Další informace technické povahy
Další technické požadavky na komunikaci realizovanou prostřednictvím Národního
elektronického nástroje jsou uvedeny v provozním řádu Národního elektronického nástroje.
11.4. Další specifikace veřejné zakázky pro obě části
Zadavatel níže specifikuje své požadavky na provádění fyzické ostrahy objektů
zadavatele:
Všechny osoby vykonávající fyzickou ostrahu v objektech zadavatele na pozici Bezpečnostní
pracovník musí:
- být trestně bezúhonné (prokáže se objednateli výpisem z rejstříku trestů, ne starším 3
měsíce, před nástupem do služby),
- být úspěšným absolventem povinného kurzu pro strážné - ochrana osob a majetku (dle
zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně
některých zákonů),
- mít znalosti výpočetní techniky minimálně na uživatelské úrovni, umět ovládat systém
Elektronické požární signalizace, systém Elektronické zabezpečovací signalizace a
kamerové a bezpečnostní CCTV systémy,
- fyzicky způsobilí k předmětné činnosti (zadavatel stanovuje, že osoby vykonávající
ostrahu objektu zadavatele musí být fyzicky zdatné. Za osobu fyzicky způsobilou
zadavatel považuje osobu, která ujde nebo uběhne vzdálenost 1km v časovém limitu 10
minut a je schopna splnit požadavky Testu fyzické způsobilosti pro přijetí k PČR dle
https://www.policie.cz/clanek/posouzeni-fyzicke-zpusobilosti-uchazece.aspx.
- znalé zákonných postupů a pravomocí občana a pracovníka civilní bezpečnostní služby,
včetně pravomoci zadržet osobu, případu nouze a nutné obrany,
- musí ovládat český jazyk na komunikační úrovni,
- být dostatečně vyškoleni z hlediska znalosti prostředí areálu objektu, komunikačního
systému, pomístních názvů a kontaktů na spolupracující instituce a osoby,
- být vybaveni jednotnou výstrojí – oblečením tmavé barvy a černou vestou s označením
Security.

Přestane-li kterákoli z osob vykonávající fyzickou ostrahu splňovat některý z výše uvedených
požadavků, nahradí ji do doby sjednání nápravy dodavatel jinu osobou, která výše uvedené
požadavky splňuje.
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Vybraný dodavatel před podpisem smlouvy předloží:
- seznam osob, které budou vykonávat fyzickou ostrahu v objektech zadavatele, a to
s uvedením jména a příjmení,
- za každou osobu, která bude vykonávat ostrahu, výpis z rejstříku trestů, který nesmí
být starší 3 měsíců před podpisem smlouvy,
- za každou osobu, která bude vykonávat fyzickou ostrahu v objektech zadavatele,
doklad či osvědčení o absolvování kurzu pro strážné ochrana osob a majetku (dle
zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o
změně některých zákonů),
- za každou osobu předloží potvrzení od lékaře, že může vykonávat noční práci na
pozici pracovníka fyzické / bezpečnostní ostrahy
- životopis každé osoby, ze kterého bude zřejmé, že splňuje všechny výše uvedené
požadavky zadavatele. Životopis bude podepsán příslušnou osobou.
Tyto doklady předloží dodavatel v originále či úředně ověření kopii.
Tyto doklady předloží dodavatel v originále či úředně ověření kopii.
Zadavatel požaduje, aby každá osoba vykonávající fyzickou ostrahu objektů zadavatele měla
k dispozici následující pomůcky k výkonu ostrahy: stejnokroj, svítilnu, mobilní telefon s GPS
a s fotoaparátem, případně další pomůcky specifikované v příloze č. 1a) a 1b) této zadávací
dokumentace. Tyto pomůcky zajistí dodavatel.
Výkon fyzické ostrahy bude v jednotlivých objektech probíhat za podmínek uvedených
v přílohách č. 1 a) a 1 b) této zadávací dokumentace a návrhu smlouvy, který je přílohou č.
2a) a 2b) pro příslušné části veřejné zakázky.
Ve spolupráci s vybraným dodavatelem dané části veřejné zakázky bude zpracována
Směrnice pro výkon fyzické ostrahy, odpovídající předmětu a požadavkům této zadávací
dokumentace, kterou se bude řídit výkon ostrahy a související činnosti.
Dodavatel musí zajistit systém sledování zaměstnanců po dobu služby a odesílání reportů
služby zadavateli na zadavatelem určené elektronické úložiště nebo e-mail za uplynulý den
každý den do 10 hodin ráno. V rámci reportu budou min. uvedeny kontrolní body z obchůzek,
započetí a dokončení obchůzek, splnění všech kontrolních bodů s uvedením času, GPS
lokalizace pracovníka ostrahy. Za tímto účelem musí mít dodavatel k dispozici pochůzkový
evidenční systém (např. GPS nebo PES). Tento systém není v žádném objektu nainstalován a
dodavatel jej zahrne do své nabídkové ceny.
Výstroj, výzbroj a technologické zajištění (např. kontrola výkonu služby) je dodavatel
povinen zabezpečit na svoje náklady a zohlednit při stanovení nabídkové ceny.
11.5. Vysvětlení zadávací dokumentace
Dodavatel je oprávněn v souladu s § 98 odst. 1 ZZVZ po zadavateli písemně požadovat
vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel vysvětlení uveřejní, odešle nebo předá včetně
přesného znění žádosti bez identifikace dodavatele požadujícího vysvětlení nejméně 5
pracovních dnů před skončením lhůty pro podání nabídek. Zadavatel není povinen vysvětlení
poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení doručena včas, a to alespoň 3 pracovní dny před
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uplynutím lhůt podle § 98 odst. 1 ZZVZ. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není
doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůty podle § 98 odst. 1 ZZVZ.

11.6. Prohlídka místa plnění
11.6.1. Prohlídka místa plnění pro N006/20/V00027752/001
Prohlídka místa plnění proběhne 30.11.2020 od 10:00 hodin.
Místo srazu účastníků prohlídky je před hlavním vstupem do zámku.
Kontaktní osoby: Mgr. Vojtěch Brož

11.6.2. Prohlídka místa plnění pro část N006/20/V00027752/002
Prohlídka místa plnění proběhne 30.11.2020 od 14:00 hodin.
Místo srazu účastníků prohlídky je před hlavním vstupem do objektu.
Kontaktní osoby: Ing. Milan Zoubek

11.7. Zadavatel si vyhrazuje právo
• změnit, doplnit nebo upřesnit podmínky této zadávací dokumentace během trvání lhůty
pro podání nabídek;
• vyžádat si od dodavatele další doplňující informace v průběhu zadávacího řízení;

11.8. Další specifikace veřejné zakázky
Zadavatel v souladu s ustanovením § 36 odst. 4 ZZVZ uvádí následující osoby, které se
podílely na zpracování ZD:
- Mgr. Ivana Šilhanová, IČO: 76490629, místem podnikání Vyšovatka 11, 383 01 Prachatice
- administrátor VZ, osoba zastupující zadavatele při zadávání veřejné zakázky – podílela se na
přípravě zadávací dokumentace včetně souvisejících příloh, konkrétně vypracovala odstavce
4.1 – 4.5, 5, 6, 7 a 8 této zadávací dokumentace a přílohy č. 3 a č. 4 této zadávací
dokumentace.
Veškeré náklady spojené s vypracováním nabídky a účastí dodavatele v zadávacím řízení jdou
k tíži dodavatele.
.

Strana: 18/19

Č. j.: NPU-430/89264/2020

12.

DALŠÍ ČÁSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Samostatné přílohy číslo:
1a
1b
2a
2b
3
4

Specifikace předmětu plnění pro 1. část
Specifikace předmětu plnění pro 2. část
Návrh smlouvy pro 1.část
Návrh smlouvy pro 2. část
Krycí list nabídky
Poddodavatelé vzor
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