ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
na veřejnou zakázku

jež je zadávána jakožto veřejná zakázka malého rozsahu ve smyslu § 27 písm. a) ve spojení
s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Veřejná zakázka malého rozsahu s názvem
„Dodávka a montáž automatických pohonů dveří“

Zadavatel:
Česká republika - Ústavní soud
se sídlem Joštova 625/8, 660 83 Brno 2
IČO: 485 136 87
tel.: 542 162 111
fax: 542 161 039
ID datové schránky: z2tadw5
elektronická podatelna: podani@usoud.cz

Zadavatel: Česká republika - Ústavní soud, Joštova 625/8, 660 83 Brno 2, IČO: 485 136 87
vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu § 27 písm. a) ve spojení s § 31 zákona
č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).
I.
Identifikační údaje zadavatele
Název zadavatele: Česká republika - Ústavní soud
sídlo: Joštova 625/8, 660 83 Brno 2
IČO: 485 136 87
internetové adresy profilů zadavatele:
https://eveza.cz/profil-zadavatele/ustavni-soud/16
https://nen.nipez.cz/profil/ustavnisoud
osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
Ing. František Konečný, ředitel sekce soudní správy
kontaktní osoby zadavatele:
Mgr. Danuše Šulcová, právník, specialista veřejných zakázek
tel.: +420 542 161 196
Mgr. Markéta Kratěnová, vedoucí odboru personálního a právního
tel.: +420 542 162 005
II.
Kód CPV
31720000-9 Elektromechanická zařízení
III.
Předmět veřejné zakázky
1.

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž automatických pohonů dveří do budovy
Ústavního soudu. Pohony budou instalovány na dvoje otočné dvoukřídlové dveře
umístěné v přízemní chodbě budovy. Tyto dveře jsou součástí bezbariérového přístupu
do budovy Ústavního soudu vedoucího k výtahu. Dodávka zahrnuje dva soubory pohonů
dveří včetně všech komponentů zajišťujících plynulý a bezpečný průchod dveřmi (dále
také jako „pohony“).

2.

Stávající dveře jsou otočné, dvoukřídlové s prosklenými křídly v dřevěných rámech.
Zárubně jsou dřevěné trámové. Rozměr dveří je 150 x 260 cm. Schéma dveří tvoří přílohu
č. 1 této zadávací dokumentace.

3.

Automatické otevírání dveří bude navrženo v souladu s ČSN EN 16005 - Motoricky
ovládané dveře (bezpečnost užívání), stupeň ochrany elektronických komponentů IP54.
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4.

Součástí plnění předmětu veřejné zakázky je:
- včasné dodání technických údajů nutných pro přípravu instalace pohonů (údaje
pro přípravu elektroinstalace),
- dodávka pohonů s požadovanými technickými parametry do konkrétního místa
určení v budově Ústavního soudu,
- montáž a instalace pohonů,
- likvidace obalů a odpadu,
- uvedení pohonů do provozu, předvedení jejich funkčnosti,
- zaškolení obsluhy,
- dodání návodu na obsluhu v českém jazyce, a to v písemné i elektronické podobě,
- prohlášení o shodě dle příslušných právních předpisů,
- poskytnutí záruční doby na 5 let.

5.

Součástí plnění předmětu veřejné zakázky bude rovněž následný servis včetně revizí po
dobu 5 let, který bude zahrnovat pravidelnou revizi pohonů každých 6 měsíců.
IV.
Doba a místo plnění veřejné zakázky

1.

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky: nejpozději do 10. 2. 2021.

2.

Místo plnění veřejné zakázky: Ústavní soud, Joštova 625/8, 660 83 Brno.
V.
Zadávací podmínky

1.

Náklady spojené s dopravou a dodáním kompletního zařízení, všech komponent
a materiálů souvisejících s plněním předmětu veřejné zakázky jsou zahrnuty v nabídkové
ceně.

2.

Vybraný dodavatel je na výzvu zadavatele povinen uzavřít smlouvu na veřejnou zakázku
ve lhůtě do 7 kalendářních dnů ode dne, v němž mu bylo doručeno oznámení zadavatele
o tom, že jeho nabídka byla vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější.

3.

Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení na veřejnou zakázku zrušit, a to v jakékoli fázi
zadávacího procesu, tj. kdykoli před uzavřením smlouvy.

4.

Dodavatel je povinen poskytnout zadavateli na předmět veřejné zakázky záruku za jakost,
s tím, že záruční doba bude na veškeré zařízení a komponenty činit 5 let. Dodavatel je tuto
skutečnost povinen deklarovat v záručním listu, jenž bude zadavateli předán společně
s dodávkou pohonů.
VI.
Kvalifikace

1.

Kvalifikaci splní dodavatel, který v souladu s požadavky uvedenými v této zadávací
dokumentaci prokáže splnění profesní způsobilosti a technické kvalifikace.
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2.

Profesní způsobilost splňuje dodavatel, který předloží
a) výpis z veřejného (obchodního) rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné
obdobné evidence, pokud je v ní zapsán;
b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné
živnostenské oprávnění.

3.

Technickou kvalifikaci splňuje dodavatel, který předloží seznam referenčních zakázek
(dodávek), z něhož vyplývá, že v posledních 3 letech realizoval minimálně 3 zakázky,
jejichž předmětem byla dodávka, instalace a servis automatických pohonů dveří
v hodnotě alespoň 150 000 Kč bez DPH.

4.

Dodavatel není oprávněn prokazovat kvalifikaci poddodavatelem.
VII.
Doklady k prokázání kvalifikace

1.

Splnění profesní způsobilosti prokáže dodavatel předložením:
a) výpisu z veřejného (obchodního) rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné
obdobné evidence, pokud je v ní zapsán;
b) dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu prokazující příslušné
živnostenské oprávnění.
Doklady prokazující profesní způsobilost podle tohoto odstavce musejí prokazovat splnění
požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení
zadávacího řízení.

2.

Splnění technické kvalifikace prokáže dodavatel předložením:
- seznamu referenčních zakázek, z něhož vyplývá, že v posledních 3 letech realizoval
minimálně 3 zakázky, jejichž předmětem byla dodávka, instalace a servis
automatických pohonů dveří v hodnotě alespoň 150 000 Kč bez DPH. V seznamu
významných dodávek dodavatel uvede identifikaci objednatelů jednotlivých zakázek
včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí.
VIII.
Hodnotící kritéria, způsob hodnocení nabídek

1.

Základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídek, přičemž jediným
kritériem hodnocení je nejnižší nabídková cena.

2.

Dodavatel je povinen v nabídce uvést:
a) cenu za dodávku, instalaci a montáž pohonů dle specifikace uvedené v této zadávací
dokumentaci;
b) cenu za pravidelnou revizi, kterou bude dodavatel provádět každých 6 měsíců
po dobu 5 let.
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Celková nejnižší nabídková cena bude zjištěna součtem ceny za dodávku, instalaci
a montáž dle písmene a) a ceny za pravidelnou revizi dle písmene b) po dobu 5 let, tedy
za celkem 10 revizí.
3.

Dodavatel je povinen v nabídce stanovit nabídkovou cenu, a to uvedením ceny v českých
korunách bez DPH a dále uvedením ceny v českých korunách s připočtením DPH
(je-li dodavatel plátcem DPH), a to včetně příslušné procentuální sazby DPH (vzor: XX Kč
bez DPH, tj. XX Kč včetně DPH ve výši XX %).

4.

Nabídkovou cenou se u plátců DPH rozumí cena včetně DPH, u neplátců DPH cena
bez DPH. Dodavatel je povinen v nabídce výslovně uvést, zda je, či není plátcem DPH.
IX.
Požadavky na obsah a zpracování nabídek

1.

Nabídka bude vypracována v českém jazyce a musejí v ní být uvedeny identifikační údaje
dodavatele.

2.

V rámci nabídky dodavatel uvede:
a) cenu za dodávku, instalaci a montáž pohonů dle specifikace uvedené v této zadávací
dokumentaci;
b) cenu za pravidelnou revizi, kterou bude dodavatel provádět každých 6 měsíců
po dobu 5 let.

3. V rámci nabídky dodavatel předloží:
a) doklady prokazující splnění kvalifikace v souladu s článkem VI. a VII. této zadávací
dokumentace,
b) řádně vyplněný a podepsaný návrh kupní smlouvy, jejíž text je jakožto příloha č. 2
nedílnou součástí této zadávací dokumentace (dále jen „návrh kupní smlouvy“),
c) katalogové listy konkrétních typů pohonů dodávaných k realizaci této zakázky,
d) kopii certifikátu pro dodávané pohony uděleného akreditovanou zkušebnou
v Evropské unii.
4. Dodavatel není oprávněn text návrhu kupní smlouvy měnit, doplňovat ani v něm uvádět
jakékoliv výhrady. Dodavatel je povinen v návrhu smlouvy vyplnit pouze své identifikační
údaje, jméno a příjmení jednající osoby s uvedením její funkce, chybějící údaje, které jsou
zadavatelem požadovány k doplnění (vyznačeny v textu červeně s dovětkem „doplní
dodavatel“, který bude zadavatelem v konečném znění smlouvy odstraněn) a datum
a podpis oprávněné osoby.
5. Nabídka, včetně návrhu smlouvy musí být podepsána osobou oprávněnou jednat jménem
dodavatele nebo za dodavatele. Pokud oprávnění jednat za dodavatele nevyplývá
z přiloženého výpisu z veřejného (obchodního) rejstříku (např. prokura ve smyslu § 450
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů), je dodavatel
povinen předložit plnou moc nebo jiný dokument, z něhož vyplývá, že jednající je k podpisu
oprávněn.
6. Zadavatel vylučuje možnost podání nabídek ve variantách.
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X.
Lhůta a místo pro podání nabídek
1.

Lhůta pro podání nabídky, tj. lhůta, v níž musí být nabídka doručena na adresu zadavatele:
7. 12. 2020 do 13:00 hod.

2.

Nabídku nelze podat v listinné podobě. Na nabídky podané v listinné podobě
nebo podané po lhůtě pro podání nabídek nebude brán zřetel.

3.

Nabídka musí být podána v elektronické podobě prostřednictvím profilu zadavatele
v Národním
elektronickém
nástroji
Ministerstva
pro
místní
rozvoj
https://nen.nipez.cz/profil/ustavnisoud.

4.

Zadavatel upozorňuje, aby si dodavatelé pro podání nabídky elektronickou formou
vyhradili dostatečný časový prostor a nabídky nepodávali těsně před vypršením lhůty
pro podání nabídek. Nabídku lze podat pomocí funkcionality „Podat nabídku“, kterou lze
nalézt pod položkou menu „Úkony dodavatele“. Pro zašifrování nabídky je nutné použít
pouze veřejný klíč (certifikát pro šifrování), který byl k veřejné zakázce vložen
zadavatelem. Tuto podmínku je nutné dodržet, jinak zadavatel nebude schopen nabídku
otevřít a na nabídku bude nahlíženo jako na nepodanou.

5.

Bližší informace nezbytné pro podání elektronické nabídky jsou uvedeny na adrese
https://nen.nipez.cz/UzivatelskeInformace/UzivatelskePrirucky.

6.

V případě jakýchkoliv problémů dodavatele s elektronickým podáním nabídky je možné
kontaktovat provozovatele NEN v pracovní dny od 06:00 do 18:00 hodin na telefonním
čísle +420 841 888 841 nebo na e-mailu Hotline@nipez.cz.

7.

Otevírání nabídek v elektronické podobě je neveřejné.
XI.
Zadávací lhůta

1.

Dodavatel je svou nabídkou vázán po dobu 60 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání
nabídek.
XII.
Prohlídka místa plnění

1.

Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 25. 11. 2020 a její začátek je stanoven
na 10:00 hodin.

2.

Prohlídka místa plnění se bude konat v sídle zadavatele na adrese Joštova 625/8, Brno.
Zájemci o veřejnou zakázku (max. 1 zástupce za dodavatele) se sejdou se zástupcem
zadavatele ve výše uvedeném čase na recepci ve vstupním foyer budovy. Účast
na prohlídce není nutné předem rezervovat.
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XIII.
Doručování prostřednictvím profilů zadavatele
1.

Veškeré informace k veřejné zakázce (zadávací dokumentace včetně příloh)
jsou neomezeně přístupné na profilech zadavatele.

2.

Zadavatel si tímto vyhrazuje, že sdělení o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky,
případně sdělení o zrušení veřejné zakázky bude účastníkům doručovat uveřejněním
na profilech zadavatele. Sdělení se považuje za doručené okamžikem jeho uveřejnění
na profilech zadavatele.
XIV.
Souhlas se zveřejněním smlouvy

1.

Dodavatel bere podáním nabídky na vědomí, že smlouva na veřejnou zakázku, uzavřená
s vybraným dodavatelem (přesáhne-li cena 500 000 Kč bez DPH), bude v úplném znění
(včetně všech jejích změn a dodatků) uveřejněna v souladu s § 219 odst. 1 zákona
na profilu zadavatele.
XV.
Komunikace se zadavatelem,
žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

1.

V případě, že dodavatel požaduje vysvětlení zadávací dokumentace, zašle žádost o jeho
poskytnutí:
- do datové schránky zadavatele - ID datové schránky: z2tadw5, nebo
- na adresu el. podatelny zadavatele: podani@usoud.cz, případně
- prostřednictvím certifikovaného Národního elektronického nástroje Ministerstva
pro místní rozvoj https://nen.nipez.cz/profil/ustavnisoud.

2.

Zadavatel žádá zájemce o veřejnou zakázku, aby žádosti o vysvětlení zadávací
dokumentace a jakoukoli případnou další komunikaci týkající se veřejné zakázky zasílali
zadavateli výlučně některým ze způsobů uvedených výše.

3.

Žádost je dodavatel povinen označit jako žádost o vysvětlení zadávací dokumentace
k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Dodávka a montáž automatických pohonů
dveří“.

V Brně dne 19. 11. 2020

Ing. František
Konečný

Digitálně podepsal Ing. František
Konečný
Datum: 2020.11.19 06:47:09 +01'00'

Ing. František Konečný
ředitel sekce soudní správy

Příloha č. 1:
Příloha č. 2:

Fotodokumentace, půdorys dotčených prostor
Návrh kupní smlouvy
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