VÝZVA VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK
K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ
VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK, ve znění pozdějších předpisů (DÁLE JEN „ZÁKON“ nebo
„ZZVZ“)

ZADAVATEL

Česká republika, Vězeňská služba České republiky
se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4
tel. 244024524 IČO: 00212423, DIČ: CZ00212423, bankovní spojení
ČNB Praha 1 č. ú. 2901881/0710

ZADAVATEL:
Sídlem:
Zastoupený:
IČO:

Česká republika, Vězeňská služba České republiky,
Vazební věznice Praha - Pankrác
Soudní 988/1, 140 57 Praha 4
Ing Jaroslavem Myšičkou, náměstkem pro ekonomiku, investice a zotavovny
00212423

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:
P-Pankrác – přímá digitalizace RDO
č. j. VS-113965-13/ČJ-2017-800097-VERZAK
Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky Vás tímto dle § 53 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vyzývá k podání nabídky.

1.

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Název veřejné zakázky:
2.

P-Pankrác – přímá digitalizace RDO

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Obchodní firma nebo název / obchodní firma
nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého pobytu
(příp. doručovací adresa):

Česká republika, Vězeňská služba České republiky
Vazební věznice Praha - Pankrác
Soudní 988/1, 140 57 Praha 4

IČO:
Osoba zastupující zadavatele:
Kontaktní osoba:
Telefon, fax, e-mail:

3.

00212423
Ing. Jaroslav Myšička
Náměstek GŘ pro ekonomiku investice
a zotavovny Vězeňské služby ČR
Marcel Mareš
224 024 981, mmares@grvs.justice.cz

ÚDAJE O PŘÍSTUPU K ZADÁVACÍ DOKUMNETACI

Zadávací dokumentace (dále také ZD) včetně všech příloh je uveřejněna v souladu s § 96, odst. 1 zákona na
profilu zadavatele prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.vscr.cz).
URL odkaz: https://ezak.vscr.cz/vz00006232
4.

KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Název
Diagnostické a radiodiagnostické přístroje a doplňky
5.

CPV
33124000-5

VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Druh veřejné zakázky:

veřejná zakázka na dodávky ve zjednodušeném podlimitním řízení

Předmětem veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy (dále jen smlouva) s vybraným dodavatelem na dodávky
přístrojového vybavení včetně montáže a instalace, které umožní digitalizaci, jejíž funkcí je přenos obrazu RTG
digitální cestou. Zásadní funkcionalitou je přeposlání dat mezi jednotlivými zdravotnickými zařízeními v rámci
celé ČR.
Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen technickou specifikací požadovaného zboží, která je přílohou č. 4
této výzvy k podání nabídek (dále také „výzva“).
6.

PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předpokládaná hodnota zakázky je 3 000 000,- Kč bez DPH.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je současně i její nejvyšší možnou nabídkovou cenou.
7.

TECHNICKÉ PODMÍNKY DLE § 74 ZÁKONA

Technické podmínky jsou blíže vymezeny v příloze č. 4 zadávací dokumentace (Technická specifikace
požadovaného zboží).
Zadavatel upozorňuje, že pokud je v technických podmínkách použit obchodní název či označení nebo způsob
řešení specifický pro určitého výrobce, jedná se pouze o ilustrativní příklady vhodných přístrojů. Zadavatel
umožňuje pro plnění veřejné zakázky použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení za současného
splnění požadovaného účelu použití a minimálních technických požadavků.

8.

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní, dodací a platební podmínky jsou uvedeny v textu návrhu smlouvy (příloha č. 1 této výzvy), který je
pro dodavatele závazný; dodavatel do smlouvy doplní pouze chybějící, zadavatelem vyznačené údaje, ostatní
údaje není dodavatel oprávněn měnit. Dodavatel, který nebude toto respektovat, nesplní zadávací podmínky
zadavatele.
8.1. Záruční podmínky
Záruční doba pro dodané zařízení musí být nejméně 24 měsíců. Přesnou záruční dobu uvede dodavatel do textu
návrhu smlouvy.
8.2. Další podmínky pro uzavření smlouvy
Před podpisem smlouvy je vybraný dodavatel povinen na základě výzvy předložit tyto informace a doklady:


V souladu s § 122 odst. 3 písm. a) zákona
originály nebo ověřené kopie dokladů o jeho kvalifikaci, pokud je již zadavatel nemá k dispozici,



Je-li vybraný dodavatel právnickou osobou, je povinen na základě výzvy zadavatele v souladu
s § 122 odst. 5) zákona předložit výpis z evidence obdobné evidenci údajů o skutečných majitelích
nebo:
a) identifikační údaje všech osob, které jsou skutečným majitelem vybraného dodavatele podle
zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování
terorismu,
b) doklady, z nichž vyplývá vztah takových osob 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,

ledaže údaje o skutečném majiteli podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
a financování terorismu jsou zjistitelné z evidence údajů o skutečných majitelích podle zákona upravujícího
veřejné rejstříky právnických a fyzických osob.
Zadavatel upozorňuje, že je vázán ustanovením § 211 odst. 3 zákona stanovujícím povinnost písemné
elektronické komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem, která se vztahuje na veškeré předkládané doklady,
včetně dokladů předkládaných vybraným dodavatelem před podpisem smlouvy na základě výzvy dle § 122 odst.
3 zákona. V případech, kdy zákon (§ 122 odst. 3 písm. a) zákona) nebo zadavatel v zadávacích podmínkách
požaduje po vybraném dodavateli předložení originálních dokladů, které existují pouze v listinné podobě, bude
nutná jejich konverze do elektronické podoby v souladu s § 22 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických
úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.


V souladu s § 104 odst. 1 písm. a) zákona
doklady prokazující shodu zadavatelem požadovaného výrobku s požadovanou technickou normou
nebo technickým dokumentem ve smyslu nařízení vlády č. 54/2015 Sb., o technických požadavcích na
zdravotnické prostředky nebo certifikát výrobce na výrobu diagnostických zdravotnických prostředků in
vitro podle normy ČSN EN ISO 13485.

9.

POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VČETNĚ POŽADOVANÝCH DOKLADŮ

9.1. Kvalifikační předpoklady
Kvalifikovaným dle § 73 odst. 1 až 3 zákona pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který:
a) prokáže základní způsobilost podle § 74 zákona,
b) prokáže profesní způsobilost podle § 77 zákona,
a to v rozsahu dále stanoveném zadavatelem.
9.2. Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob
Dodavatel může prokázat určitou část 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.
9.3. Společné prokazování kvalifikace
V případě společné účasti dodavatelů v zadávacím řízení prokazuje základní způsobilost podle § 74 zákona
a profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 zákona každý dodavatel samostatně.
V případě společné účasti dodavatelů v zadávacím řízení prokazují profesní způsobilost podle § 77 odst. 2
zákona, ekonomickou kvalifikaci podle § 78 zákona nebo technickou kvalifikaci podle § 79 zákona společně
nebo prokazují kvalifikaci prostřednictvím jiných osob.
9.4. Prokazování kvalifikace získané v zahraničí
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.
Doklady prokazující splnění kvalifikace získané v zahraničí předkládá dodavatel v původním jazyce
s překladem do českého jazyka. Doklady ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se
předkládají bez překladu.
9.5. Seznam kvalifikovaných dodavatelů
Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, tento výpis nahrazuje doklad
prokazující
a) profesní způsobilost podle § 77 zákona v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných
dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti, a
b) základní způsobilost podle § 74 zákona.
Zadavatel přijme výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, pokud k poslednímu dni, ke kterému má být
prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost, není výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
starší než 3 měsíce. Zadavatel nemusí přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, na kterém je
vyznačeno zahájení řízení podle § 231 odst. 4 zákona.

Stejně jako výpis 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.
9.6. Systém certifikovaných dodavatelů
Platným certifikátem vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů dle § 233 a násl.
zákona lze prokázat kvalifikaci v zadávacím řízení. Má se za to, že dodavatel je kvalifikovaný v rozsahu
uvedeném na certifikátu.
Zadavatel bez zvláštních důvodů nezpochybňuje údaje uvedené v certifikátu. Před uzavřením smlouvy lze
po dodavateli, který prokázal kvalifikaci certifikátem, požadovat předložení dokladů podle § 74 odst. 1 písm. b)
až d) zákona.
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.
9.7. Požadavek na prokázání kvalifikace poddodavatele
Zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení předložil doklady prokazující základní způsobilost podle §
74 zákona a profesní způsobilost podle § 77 zákona jeho poddodavatelů, a to ve stejném rozsahu jako dodavatel.
9.8. Doklady o kvalifikaci
Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích a mohou je nahradit čestným
prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 zákona.
Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií
dokladů o kvalifikaci. Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 zákona a profesní způsobilost podle
§ 77 odst. 1 zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců
přede dnem podání nabídky.
Za účelem prokázání kvalifikace zadavatel přednostně vyžaduje doklady evidované v systému, který identifikuje
doklady k prokázání splnění kvalifikace (systém e-Certis). Dodavatel může vždy nahradit požadované doklady
jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky ve smyslu § 87 zákona.
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.
V případě, kdy zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení čestného prohlášení dodavatele o
splnění kvalifikace, musí takové prohlášení obsahovat ze zákona a zadavatelem požadované údaje o splnění
kvalifikačních předpokladů a musí být současně podepsáno osobou oprávněnou zastupovat dodavatele. Pokud
dodavatele zastupuje osoba odlišná od osoby oprávněné zastupovat dodavatele, musí být v nabídce předložena
plná moc k takovému zastupování.
9.9. Změny v kvalifikaci dodavatele
Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení ke změně
kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je účastník zadávacího řízení povinen tuto změnu zadavateli do 5
pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny předložit nové doklady nebo

prohlášení ke kvalifikaci; zadavatel může tyto lhůty prodloužit nebo prominout jejich zmeškání. Povinnost podle
věty první účastníku zadávacího řízení nevzniká, pokud je kvalifikace změněna takovým způsobem, že
a) podmínky kvalifikace jsou nadále splněny,
b) nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo nabídek a
c) nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek.
Dozví-li se zadavatel, že dodavatel nesplnil povinnost uvedenou v předchozím odstavci, zadavatel jej
bezodkladně vyloučí ze zadávacího řízení.
9.10. ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST
Způsobilým podle § 74 odst. 1 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,
Dodavatel prokáže splnění této podmínky základní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením
výpisu z evidence Rejstříku trestů, a to dle § 75 odst. 1 písm. a) zákona.

b)

má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
Dodavatel prokáže splnění této podmínky základní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením
potvrzení příslušného finančního úřadu, a to dle § 75 odst. 1 písm. b) zákona, a písemného čestného
prohlášení ve vztahu ke spotřební dani, a to dle § 75 odst. 1 písm. c) zákona.

c)

má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné
zdravotní pojištění,
Dodavatel prokáže splnění této podmínky základní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením
písemného čestného prohlášení, a to dle § 75 odst. 1 písm. d) zákona.

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,
Dodavatel prokáže splnění této podmínky základní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením
potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení, a to dle § 75 odst. 1 písm. e) zákona.

e)

je v likvidaci, bylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle
jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.
Dodavatel prokáže splnění této podmínky základní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením
výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v
obchodním rejstříku zapsán, a to dle § 75 odst. 1 písm. f) zákona.

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) zákona 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 odstavce § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat osoby
uvedené v § 74 odst. 2 zákona a vedoucí pobočky závodu.
9.11. PROFESNÍ ZPŮSOBILOST


Dodavatel prokáže dle § 77 odst. 1 zákona splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice
předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do
takové evidence vyžaduje.



Dále dodavatel dle § 77 odst. 2 zákona prokáže splnění profesní způsobilosti předložením dokladu, že je
oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky – výpisem ze živnostenského
rejstříku, nebo jiným dokladem prokazujícím živnostenské oprávnění Výroba, obchod a služby neuvedené
v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

Doklady k prokázání splnění profesní způsobilosti dodavatel nemusí předložit, pokud právní předpisy v zemi
jeho sídla obdobnou profesní způsobilost nevyžadují.
10. POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDEK
Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.
11. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
Dodavatel ve své nabídce uvede cenu v české
a to v členění bez DPH, sazba a výše DPH a včetně DPH.

měně

jako

cenu

nejvýše

přípustnou,

Dodavatel zpracuje nabídkovou cenu zboží jako celkovou cenu zboží včetně služeb, které jsou poskytovány
v souvislosti s dodávkou tohoto zboží. Cena bude zpracována dle požadavků v krycím listu, který tvoří přílohu
č. 2 této výzvy a rovněž do návrhu kupní smlouvy.
Cena uvedená bude stanovena jako maximální a nepřekročitelná, a to i v případě, pokud dodavatel není plátcem
DPH a v průběhu plnění by se stal plátcem DPH. Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady nezbytné
k realizaci veřejné zakázky.
Nabídková cena je cena nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy.
Pokud dodavatel žlutě podbarvené pole v cenové tabulce vůbec nevyplní, nesplní dodavatel zadávací podmínky
zadavatele.
12. PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
Nabídka musí být zpracována v souladu s podmínkami, uvedenými v zadávací dokumentaci.
Dodavatel předloží nabídku v následujícím členění do samostatných částí takto:

část č. 1

vyplněný Krycí list nabídky (název, adresa a identifikační údaje dodavatele),

doklady prokazující splnění kvalifikace včetně čestného prohlášení dle přílohy č. 5 této výzvy,
část č. 2

seznam v době nabídky známých poddodavatelů (viz příloha č. 3 této výzvy – Seznam poddodavatelů),
případně prohlášení, že nemá dodavatel poddodavatele. Přílohou seznamu musejí být identifikační údaje
dle § 28 odst. 1 písm. g) ZZVZ.
část č. 3

návrh kupní smlouvy (viz příloha č. 1 této výzvy – Návrh smlouvy) na plnění veřejné zakázky s přílohami
smlouvy, kterými musí být Technická specifikace dodávaného přístrojového vybavení, zpracovaná
v souladu s požadavky uvedenými ve smlouvě.
Nabídka nebude obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl.
13. POŽADAVKY NA PODÁNÍ NABÍDKY V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ PROSTŘEDNICTVÍM
ELEKTRONICKÉHO NÁSTROJE
Zadavatel uvádí, že požaduje podání nabídek pouze v elektronické podobě.
Nabídka musí být zpracována prostřednictvím akceptovatelných formátů souborů, tj. Microsoft Office (Word,
Excel), Open Office, PDF, JPEG, GIF, nebo PNG. Hodnoty nabídkových cen dle specifikace uvedené v této
zadávací dokumentaci, budou účastníkem zadávacího řízení předloženy rovněž formou vepsání do nabídkového
formuláře, který bude zobrazen při podání nabídky v elektronické podobě. Tím není dotčena povinnost předložit
ostatní dokumenty obsahující nabídkovou cenu.
Zadavatel uvádí podrobné informace k podání nabídek v elektronické podobě:
Informace k elektronickému nástroji E-ZAK:
a)

podrobné instrukce elektronického nástroje dodavatel nalezne v „uživatelské příručce“ pod odkazem:
https://ezak.vscr.cz/data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf;

b)

systémové požadavky na PC pro podání nabídek a elektronický podpis v aplikaci E-ZAK dodavatel nalezne
pod odkazem:
https://ezak.vscr.cz/data/manual/QCM.Podepisovaci_applet.pdf;

c)

systémové požadavky a ověření správnost a funkčnost nastavení webového prohlížeče a systému dodavatel
nalezne pod odkazem:
https://ezak.vscr.cz/test_index.html.

Zadavatel nenese odpovědnost za technické podmínky na straně dodavatele, aktuálnost uvedených odkazů
a elektronické funkcionality elektronického nástroje E-ZAK. Zadavatel doporučuje účastníkům zadávacího
řízení zohlednit zejména rychlost jejich připojení k internetu při podávání nabídky tak, aby tato byla podána
ve lhůtě pro podání nabídek (podáním nabídky se rozumí finální odeslání nabídky do nástroje po nahrání
veškerých příloh).
14. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK PODLE § 115 ZÁKONA

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Jediným hodnotícím kritériem ekonomické
výhodnosti nabídky bude v souladu s § 114 odst. 2 ZZVZ nejnižší nabídková cena v Kč včetně DPH za celkovou
cenu nabízeného zboží včetně služeb, které jsou poskytovány v souvislosti s dodávkou tohoto zboží uvedenou v
čl. IV návrhu kupní smlouvy. Jako ekonomicky nejvýhodnější bude tedy vybrána nabídka s nejnižší nabídkovou
cenou. Hodnocení bude provedeno na základě sestavení pořadí nabídek, přičemž první pořadí bude nabídka
s nejnižší nabídkovou cenou.
V případě, že se v pořadí na prvním místě umístí více nabídek z důvodu předložení shodných nabídkových cen
více účastníky zadávacího řízení, bude rozhodnuto o ekonomicky nejvhodnější nabídce losem za přítomnosti
dotčených účastníků.

15. KOMUNIKACE MEZI ZADAVATELEM A DODAVATELI
Zadavatel upozorňuje, že zadavatel je povinen komunikovat v zadávacím řízení plněn elektronicky.
Dodavatel musí být pro možnost podání nabídky registrován jako dodavatel v elektronickém nástroji E-ZAK.
Vyřízení registrace trvá max. 48 hodin (v pracovní dny) po doložení všech požadovaných dokladů a není
zpoplatněna.
16. VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace je možno doručit písemně (e-mail, popř. elektronický nástroj)
nejpozději 7 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek, kontaktní osoba: Marcel Mareš, e-mail:
mmares@grvs.justice.cz.
Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel uveřejní na profilu zadavatele nejméně 4 pracovní dny před
uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel může provést vysvětlení zadávací dokumentace i bez předchozí
žádosti dodavatele.
Zadávací podmínky obsažené v zadávací dokumentaci může zadavatel změnit nebo doplnit před uplynutím lhůty
pro podání nabídek. Změna nebo doplnění zadávací dokumentace podmínek bude uveřejněna nebo oznámena
dodavatelům stejným způsobem jako zadávací podmínka, která byla změněna nebo doplněna.
Pokud to povaha doplnění nebo změny zadávací dokumentace vyžaduje, zadavatel současně přiměřeně prodlouží
lhůtu pro podání nabídek. V případě takové změny nebo doplnění zadávací dokumentace, která může rozšířit
okruh možných účastníků zadávacího řízení, prodlouží zadavatel lhůtu tak, aby od odeslání změny nebo
doplnění zadávací dokumentace činila nejméně celou svou původní délku.

17. PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ
Prohlídka místa plnění veřejné zakázky nebude vzhledem k povaze předmětu plnění veřejné zakázky
uskutečněna.

18. VYHRAZENÉ PRÁVO ZADAVATELE
Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit na profilu zadavatele E-ZAK Oznámení o vyloučení dodavatele,
Oznámení o výběru dodavatele a Oznámení o zrušení zadávacího řízení. V takovém případě se oznámení
považují za doručená všem dodavatelům zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění.

(§ 53 odst. 6 ZZVZ). Dodavatel bere na vědomí povinnost zadavatele uveřejnit v Registru smluv uzavřenou
kupní smlouvu.
19. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK A JAZYK, VE KTERÉM MOHOU BÝT PODÁNY
Lhůta pro podání nabídek je uvedena na profilu zadavatele.
Elektronická adresa pro podání nabídek: https://ezak.vscr.cz/vz00006232
Veškeré informace nutné pro podání nabídky v elektronické podobě jsou uvedeny v této zadávací dokumentaci.
Nabídky mohou být podány pouze v českém jazyce a slovenském jazyce.
20. OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK
Otevírání nabídek je z důvodu umožnění příjmu nabídek pouze v elektronické podobě neveřejné. Otevírání
nabídek proběhne v souladu s § 109 zákona.
21. OSTATNÍ PODMÍNKY


Dodavatel může podat v zadávacím řízení jen jednu nabídku. Dodavatel, který podal nabídku
v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž
zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který podal více
nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou,
jejímž prostřednictvím jiný účastník zadávacího řízení v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.



Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce účastníka u třetích osob.



Náklady na vypracování nabídky zadavatel nehradí. Předložené nabídky zadavatel nevrací a nepřiznává
dodavateli právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení.

22. DALŠÍ ČÁSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - PŘÍLOHY
Příloha č. 1 - Návrh smlouvy
Příloha č. 2 - Krycí list nabídky
Příloha č. 3 - Vzor seznamu poddodavatelů
Příloha č. 4 - Technická specifikace
Příloha č. 5 - Vzor čestného prohlášení o splnění základní způsobilosti

Očekáváme Vaši nabídku a jsme s pozdravem
V Praze dne 25.6. 2018

………………………………………………………………
Ing. Jaroslav Myšička v.r.
náměstek generálního ředitele
pro ekonomiku, investice a zotavovny

