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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Název veřejné zakázky:

Rekonstrukce služebny Městské policie Na Nivách – vybudování
operačního střediska MP

Režim veřejné zakázky:

Otevřené nadlimitní řízení

Předmět veřejné zakázky:

Dodávky

Zadavatel:

Statutární město Ústí nad Labem

Se sídlem:

Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí n. L.

ID datové schránky:

vt8bhx2

IČO / DIČ:

00081531 / CZ00081531

Zastoupený:

PhDr. Ing. Petrem Nedvědický, primátorem

Profil zadavatele:

https://zakazky.usti-nad-labem.cz/profile_display_2.html

Osoba oprávněná jednat
jménem zadavatele:

Metropolnet, a.s.

Se sídlem:

Mírové náměstí 3097/37, 400 01, Ústí nad Labem

ID datové schránky:

5r4e67q

IČO / DIČ:

25439022 / CZ25439022

Zastoupený:

Jiří Knápek, předseda představenstva
Mgr. Jan Hofman, místopředseda představenstva

Osoby oprávněné jednat
ve věcech technických:

Ing. Martin Kolář, Mgr. Jan Hofman, Petr Kučera
Tel. +420 475 272 911, e-mail: verejnezakazky@metropolnet.cz

Profil zadavatele:

https://zakazky.usti-nad-labem.cz/profile_display_329.html

Kontaktní osoba:

Vladimír Matějíček
Tel. +420 724 101 555, e-mail: verejne.zakazky@equica.cz

Zpracovatel zadávacích
podmínek:

EQUICA a.s., Rubeška 215/1, 190 00, Praha 9 – Vysočany,
IČO: 26490951 – osoba odpovědná za zpracování zadávací
dokumentace: Bc. Vladimír Matějíček.

Zpracovatel zadávacích
podmínek:

Generální projektant pro technologickou část projektu: Systeming CZ,
s.r.o. se sídlem Pražská 636, 252 41 Dolní Břežany, IČO: 24184837,
DIČ: CZ24184837
Hlavní projektant: Ing. Martin Puš

Zpracovatel zadávacích
podmínek:

Generální projektant pro stavební část projektu: MILŠTEJN, s.r.o. se
sídlem Na Malém klínu 1787/24, 182 00 Praha – Libeň, IČO:
25432842, DIČ: CZ25432842
Hlavní projektant: Ing. Jitka Gazdová

Zpracovatel zadávacích
podmínek:

Generální projektant pro část projektu optické připojení: Miloslav
Žatecký, IČO: 01538811
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1.1.

Pověřená osoba

Osobou pověřenou k zastupování zadavatele dle § 43 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“ nebo „zákon“) ve věcech souvisejících se
zadáváním této veřejné zakázky je Metropolnet, a.s., se sídlem Mírové náměstí 3097/37, 400 01, Ústí
nad Labem, IČO: 25439022, e-mail: verejnezakazky@metropolnet.cz Pověřená osoba zajišťuje
veškerou komunikaci zadavatele s účastníky a dodavateli, a to prostřednictvím kontaktní osoby
zadavatele (tím není dotčeno oprávnění statutárního orgánu nebo jiné oprávněné osoby zadavatele).
Kontaktní osoba je pověřena také k přijímání žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace dle ust. § 98
ZZVZ a případných námitek dle ust. § 241 a násl. ZZVZ.

1.2.

Komunikace

Zadavatel (pověřená osoba) komunikuje s dodavateli v souladu s § 211 odst. 1 ZZVZ zásadně písemně.
Písemná komunikace mezi zadavatelem (pověřenou osobu) a dodavatelem musí probíhat elektronicky
(s výjimkou případů podle § 211 odst. 3 ZZVZ), a to zejména prostřednictvím certifikovaného
elektronického nástroje (dále jen „elektronický nástroj“).
Pro komunikaci se zadavatelem (pověřenou osobou) prostřednictvím elektronického nástroje
je dodavatel povinen zaregistrovat se na adrese elektronického nástroje E-ZAK zadavatele.

1.3.

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace je v souladu s § 96 odst. 1 ZZVZ zveřejněna na profilu zadavatele
https://zakazky.usti-nad-labem.cz/profile_display_2.html k volnému stažení s tím, že příslušná část
zadávací dokumentace (viz níže) je v souladu s § 96 odst. 2 ZZVZ poskytována dodavatelům pouze na
vyžádání. Na profilu zadavatele budou zároveň uveřejňována vysvětlení, změny nebo doplnění
zadávací dokumentace této veřejné zakázky.
Vybrané informace obsažené v příloze č. 5a, 5c, 6a a 6c zadávací dokumentace jsou zadavatelem
považovány za důvěrné. Přílohy č. 5 a 6 zadávací dokumentace budou poskytnuty dodavatelům
v souladu s § 36 odst. 8 ve spojení s § 96 odst. 2 ZZVZ pouze na základě žádosti a oproti předložení
podepsané Dohody o mlčenlivosti (dále jen „NDA“). Vzor NDA, tvořící přílohu č. 7 této zadávací
dokumentace, je uveřejněn současně se zadávací dokumentací na profilu zadavatele k volnému
stažení.
NDA předkládaná ze strany dodavatele jako žadatele o části zadávací dokumentace obsahující důvěrné
informace musí plně korespondovat s textací vzoru NDA uveřejněného dle předchozího odstavce (místa
k doplnění ze strany dodavatele jsou označena jako [DOPLNÍ DODAVATEL]) a musí být podepsána
osobou/osobami oprávněnými zastupovat dodavatele. Pokud NDA bude na základě předchozího
zmocnění podepsána jinou osobou než osobou/osobami oprávněnými zastupovat dodavatele, musí být
takové zmocnění předloženo společně s NDA.
Dodavatel je povinen doručit návrh NDA prostřednictvím elektronického nástroje EZAK,
v elektronické podobě (případně jinou formou elektronické komunikace) a řádně elektronicky
podepsaného (osobou oprávněnou); současně se musí jednat o neuzamčený formát dokumentu,
aby byl umožněn el. podpis ze strany zadavatele.
Za doručení písemné žádosti dodavatele dle § 96 odst. 2 ZZVZ bude zadavatel považovat až doručení
NDA v uvedeném smyslu. Zadavatel následně zašle dodavateli neveřejné přílohy zadávací
dokumentace (opět prostřednictvím elektronického nástroje EZAK) a el. podepsané NDA.
Lhůta pro odeslání neveřejných částí zadávací dokumentace činí dle § 96 odst. 2 ZZVZ 3 pracovní dny
od řádného doručení NDA.

1.4.

Vyloučení zpracovatelů zadávací dokumentace z účasti v ZŘ

Zadavatel zohledňuje zásadu transparentnosti podle § 6 ZZVZ a vylučuje z účasti v zadávacím řízení
osoby, které se podílely na zpracování zadávací dokumentace. Tyto osoby se zadávacího řízení nesmí
účastnit v roli dodavatelů ani poddodavatelů, a to ani jako právnické, ani jako fyzické osoby. Zadavatel
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stanoví tuto podmínku, protože mu není znám žádný způsob, jak zajistit, aby tyto osoby nebyly při
podání nabídky zvýhodněny oproti jiným dodavatelům.

2. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
2.1.

Účel veřejné zakázky

Účelem veřejné zakázky je zajištění stavebních prací, dodávek a služeb spočívajících v komplexní
rekonstrukci, vybavením technologiemi a optickém připojení detašovaného pracoviště Městské policie
Ústí nad Labem v objektu č.p. 1800/27, ul. Na Nivách, Ústí nad Labem (dále jen „OSMP Nivy“).

2.2.

Specifikace předmětu veřejné zakázky

Dle ust. § 89 odst. 6 ZZVZ zadavatel v souvislosti s výše, níže, či v přílohách zadávací dokumentace,
uvedenými technickými požadavky obsahujícími názvy určitých dodavatelů nebo výrobků, nebo patenty
na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, neboť nebylo
možno požadavky vymezit způsobem dle ust. § 89 odst. 1 písm. a) až c) ZZVZ, zadavatel výslovně
uvádí, že umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky rovnocenných řešení, které budou splňovat
požadavky na předmět plnění veřejné zakázky.
Předmět veřejné zakázky není vzhledem k jeho ucelené povaze rozdělen na části.
Předmět služeb a jejich detailní specifikace:
1) Technologie
Předmětem dodávky a souvisejících prací je vnitřní vybavení objektu č.p. 1800/27, ul. Na Nivách,
Ústí nad Labem technologickými celky v rozsahu a za podmínek projektové dokumentace, která
tvoří přílohu č. 5a zadávací dokumentace.
2) Stavba
Předmětem jsou stavební práce a úpravy objektu č.p. 1800/27, ul. Na Nivách, Ústí nad Labem
v rozsahu a za podmínek projektové dokumentace, která tvoří přílohu č. 5b zadávací dokumentace.
3) Optika
Předmětem dodávky a souvisejících prací je zřízení optického připojení objektu č.p. 1800/27, ul. Na
Nivách, Ústí nad Labem v rozsahu a za podmínek projektové dokumentace, která tvoří přílohu č. 5c
zadávací dokumentace.
4) Průřezové služby a činnosti
Předmětem plnění jsou dále průřezové služby a činnosti přímo související s předmětem plnění
veřejné zakázky v rozsahu v rozsahu a za podmínek položkového rozpočtu, která tvoří přílohu č. 6c
zadávací dokumentace.
Součástí plnění je dále také koordinace činností ve vztahu k Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně
v Ústí nad Labem spočívající v instalaci a ukončení optického kabelu pro připojení detašovaného
pracoviště operačního střediska Městské policie (Na Nivách č.p. 1800) na metropolitní optickou síť
společnosti Metropolnet, a.s. Propojení na stávající metropolitní optickou síť bude provedeno v
objektu Pedagogické fakulty UJEP na adrese České mládeže č.p. 360, odkud vedou stávající
optická vlákna do serverovny v budově Magistrátu města Ústí nad Labem. Podrobněji viz Příloha č.
5d zadávací dokumentace.
V případě dodávky technologií (materiálů a komponent) nezbytných pro plnění veřejné zakázky (dále
také jen „VZ“) musí být vždy předmětem dodávky zařízení nové, nepoužité, nerepasované,
nezastavené, nezapůjčené, nezatížené leasingem ani jinými právními vadami a nesmí porušovat žádná
práva třetích osob k patentu nebo k jiné formě vlastnictví jako takového.
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Součástí dodávky musí být také příslušné atesty použitých materiálů a doklady o požadovaných
vlastnostech výrobků (včetně případných prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických
požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění) u výrobků a
materiálů, u nichž je to obvyklé, plán revizí elektronických zařízení, provozní řád dodaných technologií
a podklady pro stanovení intervalů údržby a čištění apod. Zároveň musí být součástí dodávky také
standardní záruční servis v délce 60 měsíců na všechny dodané služby a práce a záruky na dodaný
materiál a komponenty podle požadavků uvedených v projektové dokumentaci nebo běžné záruky
uvedené v produktových listech, vždy však nejméně v délce 36 měsíců.

2.3.

CPV kódy klasifikace veřejné zakázky

Název

CPV kód

Stavební práce

45000000-7

Rekonstrukce budov

45454100-5

Práce spojené s přípravou staveniště

45100000-8

Práce pro kompletní nebo částečnou výstavbu inženýrské stavitelství

5200000-9

Stavební montážní práce

45300000-0

Síťová infrastruktura

32424000-1

Optické kabely pro přenos dat

32562300-3

Instalace a montáž komunikačních zařízení

51300000-5

Elektroinstalační práce

45310000-3

3. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předpokládaná hodnota VZ činí 43 934 006 Kč (slovy: čtyřicet tři milionů devět set třicet čtyři tisíce šest
korun českých) bez DPH.
V dílčích celcích plnění činí předpokládaná hodnota:
1) Technologie:

21 580 839 Kč bez DPH

2) Stavba:

18 244 587 Kč bez DPH

3) Optika:

1 398 580 Kč bez DPH

4) Průřezové služby:

1 630 000 Kč bez DPH

Předpokládaná hodnota zahrnuje celý předmět veřejné zakázky tak, jak je popsán v této zadávací
dokumentaci a jejích přílohách. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky zahrnuje v souladu s § 16
odst. 3 ZZVZ předpokládanou hodnotu změn závazků ze smlouvy, jejichž možnost si zadavatel v této
zadávací dokumentaci vyhradil.

3.1.

Vyhrazená změna závazku

Zadavatel si v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje možnost změny závazku, tj. předmětu
předpokládané dodávky, spočívající v náhradě nabízeného zboží (zejm. HW a SW) za novější za
předpokladu splnění zadavatelem stanovené technické specifikace a beze změny nabídkové ceny.
Zadavatel dále uvedl ve Smlouvě o dílo inflační doložku, na základě které bude možné vyrovnat zvýšené
finanční náklady na straně vybraného dodavatele spojené s vývojem cenové hladiny na trhu v čase.
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Případné využití změny závazku nesmí měnit celkovou povahu veřejné zakázky a musí přímo souviset
s předmětem plnění veřejné zakázky. Výhrada změny závazku může být zadavatelem využita od
začátku plnění veřejné zakázky až do ukončení plnění. Zadavatel nepředpokládá v důsledku změny
závazku navýšení finančního plnění. Výhrada změny závazku nemusí být zadavatelem využita.
Změny v uzavřené Smlouvě lze činit pouze formou písemného dodatku k této Smlouvě a to způsobem,
který bude v souladu se zákonem, a to zejména s ustanoveními § 222 zákona (Změna závazku ze
smlouvy na veřejnou zakázku).

4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
4.1.

Doba plnění

Plnění veřejné zakázky bude ukončeno do 12 měsíců od předání staveniště. Předpokládaná doba
zahájení plnění je závislá na ukončení zadávacího řízení.

4.2.

Místo plnění

Místem plnění VZ je objektu č.p. 1800/27, ul. Na Nivách, Ústí nad Labem, území Statutárního města
Ústí nad Labem a sídlo zadavatele.

4.3.

Prohlídka místa plnění

Prohlídka místa plnění zahrne prohlídku místa plnění, tj. objektu č.p. 1800/27, ul. Na Nivách, Ústí nad
Labem. Prohlídka se uskuteční ve dnech:
A. 21. 07. 2022 v 08:30 hod. – sraz před objektem č.p. 1800/27, ul. Na Nivách, Ústí nad Labem.
B. 22. 07. 2022 v 08:30 hod. – sraz před objektem č.p. 1800/27, ul. Na Nivách, Ústí nad Labem.
Vzhledem k rozsahu a složitosti předmětu plnění veřejné zakázky zadavatel dodavatelům
doporučuje se prohlídky místa plnění osobně účastnit.
Sraz zájemců bude vždy ve výše určený den a hodinu na výše uvedené adrese místa plnění. Kontaktní
osobou pro potřeby prohlídky místa plnění je: Ing. Martin Kolář, e-mail: martin.kolar@metropolnet.cz,
tel.: +420 777 150 317. Zadavatel doporučuje ohlásit zájem o účast na prohlídce místa plnění nejpozději
1 pracovní den před termínem konání prohlídky místa plnění.

5. PODMÍNKY PRO PODÁNÍ NABÍDEK
5.1.

Podmínky pro podání nabídek

Dodavatel může v rámci této veřejné zakázky podat pouze jednu nabídku. Nabídka se podává
elektronickými prostředky prostřednictvím elektronického nástroje zadavatele, který je dostupný na
profilu zadavatele, a to v českém jazyce.
Zadavatel nepřipouští podání nabídky v listinné podobě ani v jiné elektronické formě mimo
elektronický nástroj zadavatele.
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.
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Podáním nabídky účastník zcela a bez výhrad akceptuje podmínky účasti v zadávacím řízení, podmínky
průběhu zadávacího řízení, pravidla pro hodnocení nabídek, požadavky zadavatele na obsah, formu a
způsob podání nabídky a případné další podmínky, které zadavatel stanovil v zadávací dokumentaci.
Pokud podává nabídku více dodavatelů společně (společná nabídka), uvedou v Krycím listu též osobu,
která bude zmocněna zastupovat tyto dodavatele při styku se zadavatelem v průběhu zadávacího
řízení.
Účastník zadávacího řízení, resp. kontaktní osoba pro podání nabídky, musí být
pro elektronické podání nabídky držitelem kvalifikovaného certifikátu a podání za dodavatele
podepisovat podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu.
Účastník je povinen uvést na Krycím listu nabídky kontaktní osobu a její kontaktní údaje. Prostřednictvím
této kontaktní osoby bude vedena komunikace v rámci zadávacího řízení.
Pro vyloučení všech pochybností zadavatel uvádí, že za doručení prostřednictvím elektronického
nástroje zadavatele je považován okamžik odeslání datové zprávy na elektronickou adresu adresáta či
adresátů datové zprávy v elektronickém nástroji zadavatele.

5.2.

Termín pro podání nabídek

Termín pro podání nabídek je stanoven na 11. 08. 2022 do 10:00 hod.

5.3.

Struktura nabídky

Nabídka účastníka by měla být strukturována následujícím způsobem:
1) Krycí list nabídky doplněný o identifikační údaje účastníka a nabídkovou cenu v rozsahu uvedeném
v příloze č. 1 této ZD.
2) Čestná prohlášení v rozsahu přílohy č. 2.
3) Dokumenty prokazující splnění kvalifikace v rozsahu přílohy č. 3 této ZD vč. požadovaných příloh.
4) Doklady ke složení jistoty požadované zadavatelem.
5) Doplněný výkaz výměr v rozsahu přílohy č. 6a, 6b, 6c a 6d.
6) Popis faktického obsahu dodávky, tj. jednoznačná identifikace nabízeného HW řešení (názvem /
typem a označením výrobce konkrétního produktu) i SW řešení (názvem, verzí a označením
výrobce konkrétního produktu). V případě, že neexistuje veřejně dostupný podrobný popis
nabízeného řešení (HW i SW), je dodavatel povinen připojit tento popis (např. ve formě
produktových listů) jako součást nabídky. Pro vybrané technologie zadavatel požaduje předložení
fotodokumentace nabízeného plnění.
7) Harmonogram – harmonogram (plovoucí) od okamžiku předání staveniště do ukončení dodávky,
přičemž plnění bude ukončeno kolaudací, kterou bude zajišťovat vybraný dodavatel na základě plné
moci. Součástí harmonogramu bude uvedení návazností jednotlivých činností zahrnující všechny
části plnění vč. řízení a koordinace celé dodávky na straně dodavatele.
8) Případně další dokumenty, jsou-li zadavatelem požadovány nebo jsou ze strany účastníka vnímány
jako nezbytné pro úplné podání nabídky účastníka (např. plná moc pro oprávněnou osobu, smlouva
s poddodavatelem, smlouva o společnosti apod.).
Zadavatel požaduje, aby veškerá dokumentace dokládající splnění technických požadavků zadavatele
byla v českém jazyce. Technologické / produktové listy, mohou být v části plnění Technologie
předloženy i v anglickém jazyce, pokud nejsou k dispozici v jazyce českém. Doklady, které jsou vydané
v jiném než českém jazyce, musí být dodavatelem předloženy spolu s jejich překladem do českého
jazyka s výjimkou dokladů o vzdělání vydaných ve slovenském nebo latinském jazyce.
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5.4.

Vysvětlení ZD a komunikace v průběhu VZ

Dodavatel je oprávněn požadovat vysvětlení zadávací dokumentace (tj. k jakékoliv části zadávací
dokumentace včetně příloh). Zadavatel na dotazy odpoví ve lhůtě stanovené zákonem ode dne doručení
žádosti dodavatele. Anonymizované dotazy a odpovědi na položené dotazy budou uveřejněny
na profilu zadavatele. Pokud se vysvětlení bude týkat části zadávací dokumentace, kterou nelze podle
§ 96, poskytne zadavatel takové vysvětlení jiným vhodným způsobem – vysvětlení bude odesláno všem
dodavatelům, kteří zažádali o vydání části zadávací dokumentace a podepsali NDA v souladu
s požadavky kap. 1.3 zadávací dokumentace.
Písemná žádost o vysvětlení zadávací dokumentace musí být zadavateli doručena nejpozději 8
pracovních dní před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace
doručí dodavatel ve stanovené lhůtě prostřednictvím nástrojů elektronické komunikace, přednostně
prostřednictvím elektronického nástroje zadavatele.
Zadavatel může poskytnout dodavatelům vysvětlení, změny či doplnění zadávací dokumentace
z vlastní iniciativy.
Zadavatel upozorňuje dodavatele, aby ve svém vlastním zájmu sledovali profil zadavatele, na kterém
budou uveřejňována případná vysvětlení, změny či doplnění zadávacích podmínek. Pokud dodavatel
nezapracuje případné zde uvedené změny do své nabídky, může být vyloučen ze zadávacího řízení
pro nedodržení zadávacích podmínek.

6. KVALIFIKACE DODAVATELŮ
Kvalifikaci splní dodavatel, který:
1. prokáže splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ,
2. prokáže splnění profesní způsobilosti podle § 77 ZZVZ,
3. prokáže splnění technické kvalifikace podle § 79 ZZVZ.

Splnění všech požadavků stanovených v kapitole 6.1, Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. a Chyba!
Nenalezen zdroj odkazů. může dodavatel prokázat v souladu s § 86 odst. 2 ZZVZ předložením
čestného prohlášení, které je součástí Vzorového formuláře k prokázání kvalifikace (viz
příloha č. 2 a příloha č. 3 této ZD), nebo předložením jednotného evropského osvědčení.
Dodavatel je oprávněn v nabídce předložit i doklady k prokázání kvalifikace podle ZZVZ.
Všechny doklady k prokázání kvalifikace je dodavatel v nabídce oprávněn předložit v prosté
kopii v elektronické podobě, prostřednictvím elektronického nástroje zadavatele.

6.1.

Základní způsobilost podle § 74 ZZVZ

Zadavatel požaduje v rámci zadávacího řízení, aby účastníci o veřejnou zakázku splňovali základní
způsobilost dle § 74 odst. 1 ZZVZ.
Způsobilým 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 ZZVZ, nebo obdobný trestný čin podle
právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
aa)

je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku dle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ
splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li
členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku dle § 74
odst. 1 písm. a) ZZVZ splňovat:
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i.
ii.
iii.
ab)

tato právnická osoba,
každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele,

účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu:

zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a)
ZZVZ splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
ii. české právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ
splňovat osoby uvedené pod písm. aa) této kapitoly a vedoucí pobočky
závodu,
má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek,
má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na
penále na veřejné zdravotní pojištění,
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,
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.
i.

b)
c)
d)
e)

Prokázání základní způsobilosti dle § 75 ZZVZ

6.1.1.

Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením:

6.2.

a)

výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ,

b)

potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ,

c)

písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm.
b) ZZVZ,

d)

písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ,

e)

potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm.
d) ZZVZ,

f)

výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení
v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ.

Profesní způsobilost

Účastník prokazuje profesní způsobilost dle § 77 odst. 1 ZZVZ předložením výpisu z obchodního
rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.
Profesní způsobilost splní účastník, který předloží dle ust. § 77 odst. 2 oprávnění podnikat v rozsahu
odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, tj. předloží oprávnění pro předmět podnikání „Provádění
staveb, jejich změn a odstraňování“, „Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů,
elektronických a telekomunikačních zařízení“ a „Výkon zeměměřických činností“.
Dodavatel prokáže splnění profesní způsobilosti předložením:
a) výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do
takové evidence vyžaduje;
b) dokladu, že je dodavatel oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné
zakázky, tedy má oprávnění pro předmět podnikání:
a. Provádění staveb, jejich změn a odstraňování.
b. Výroba, instalace, opravy
telekomunikačních zařízení.

elektrických

strojů

a

přístrojů,

elektronických

a

Zadavatel uzná za doklad podnikatelského oprávnění v požadovaném oboru aktuální výpis
z živnostenského rejstříku nebo dosud platný živnostenský list či listy dokládající oprávnění

ZD VZ „Rekonstrukce služebny Městské policie Na Nivách – vybudování operačního střediska MP“

- 11 / 21 -

STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM
Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic
Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

dodavatele k podnikání v oboru (či oborech), který bude zadavatelem požadovanému oboru
obsahově odpovídat (jedná se zejména o živnostenské listy vydané za dříve platné právní
úpravy).
c) Dokladu, že je dodavatel odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím
odbornou způsobilost zabezpečuje v rozsahu:
a. osvědčení od telekomunikačního úřadu,
b. oprávnění dle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví dle § 13 odst. 1 písm. c),
c.

6.3.

osvědčení na sváření a mechanické spojování vláken, montáž optických spojek,
zafukování mikrokabelů a vláknových jednotek, měření a vyhodnocení útlumu na
optických vláknech.

Technická kvalifikace

Způsob prokázání technické kvalifikace:
Splnění technické kvalifikace prokáže dodavatel, který předloží:
1.

Ve smyslu § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let
před zahájením zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení
nejvýznamnějších z těchto prací.
Zadavatel stanovuje minimální úroveň výše uvedené technické kvalifikace takto:
a) Min. 2 stavební práce obdobného charakteru poskytnuté účastníkem, tj. práce jejichž
předmětem byla práce spočívající ve výstavbě nebo rekonstrukci administrativní budovy,
přičemž hodnota každé z těchto stavebních prací musí činit min. 10 000 000 Kč bez DPH.
b) Min. 1 stavební práce obdobného charakteru poskytnutá účastníkem, tj. práce jejímž
předmětem byla práce spočívající ve výstavbě nebo rekonstrukci operačního střediska.
Seznam stavebních prací bude předložen formou čestného prohlášení v rozsahu požadavků
uvedených v příloze č. 3 zadávací dokumentace, tj. s uvedením identifikace
zadavatele/objednatele, stručného popisu předmětu zakázky, finančního rozsahu – celkové
ceny prací bez DPH, doby a místa provádění stavebních prací, kontaktní osoby objednatele
včetně e-mailu a/nebo telefonu na tuto osobu (pro účely ověření pravdivosti údajů uvedených
v seznamu nejvýznamnějších stavebních prací). Účastník může využít čestného prohlášení,
které tvoří přílohu č. 3 této zadávací dokumentace.

2.

Ve smyslu § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ seznam významných dodávek a/nebo služeb
poskytnutých dodavatelem za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení
ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele.
Zadavatel stanovuje minimální úroveň výše uvedené technické kvalifikace takto:
a) Min. 1 dodávka technologického nábytku pro vybavení dispečerských pracovišť
realizovaná dodavatelem s minimální hodnotou finančního plnění ve výši 1 000 000 Kč bez
DPH.
b) Min. 1 dodávka velkoplošných zobrazovacích stěn, tj. zobrazovacích stěn sestávající
z min. 12 obrazovek s úhlopříčkou každé z nich min. 120 cm včetně grafického kontroléru
velkoplošného zobrazení a ovládacího softwaru realizovaná dodavatelem s minimální
hodnotou finančního plnění ve výši 1 500 00 Kč bez DPH.
c) Min. 3 dodávky (vybudování) telekomunikační optické přípojky – v rámci realizace dodávky
musely být realizovány min. zemní práce, pokládka HDPE trubky a práce s optickými
vlákny – zafukování, svary, s minimální hodnotou finančního plnění ve výši 1 500 000 Kč
bez DPH za všechny 3 dodávky a/nebo služby.
Seznam významných dodávek a/nebo služeb bude předložen formou čestného prohlášení s
uvedením jednotlivých zakázek, popisem předmětu těchto zakázek, rozsahu, včetně peněžního
plnění a doby plnění jednotlivých zakázek a rovněž identifikace objednatelů včetně kontaktních
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údajů. Účastník může využít čestného prohlášení, které tvoří přílohu č. 3 této zadávací
dokumentace.
3.

Ve smyslu § 79 odst. 2 písm. c) ZZVZ seznam členů realizačního týmu (techniků), kteří se budou
podílet na plnění veřejné zakázky (realizačního týmu). Realizační tým musí sestávat min. z 10
osob, přičemž musí být obsazeny následující pozice a splněny následující požadavky na členy
týmu i jednotlivé pozice. Zadavatel nepřipouští kumulaci požadovaných specializací.
a. Hlavní stavbyvedoucí (1 osoba): praxe v oboru min. 10 let na pozici stavbyvedoucího.
Hlavní stavbyvedoucí musí doložit osobní odbornost v rozsahu autorizace v oboru
pozemní stavby alespoň ve stupni autorizovaný technik podle zákona č. 360/1992 Sb.,
o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Hlavní
stavbyvedoucí musí doložit účast v pozici hlavního stavbyvedoucího alespoň u tři
referenčních zakázek, jejichž předmětem byla rekonstrukce nebo výstavba
administrativní budovy v rozsahu minimálně 10 milionů Kč bez DPH za každou
referenční zakázku.
b. Zástupce stavbyvedoucího (1 osoba): Praxe v oboru min. 5 let na pozici
stavbyvedoucího nebo zástupce stavbyvedoucího. Zástupce stavbyvedoucího musí
doložit osobní odbornost v rozsahu autorizace v oboru pozemní stavby alespoň ve
stupni autorizovaný technik podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Zástupce stavbyvedoucího musí
doložit účast v pozici stavbyvedoucího nebo zástupce stavbyvedoucího alespoň u tři
referenčních zakázek, jejichž předmětem byla rekonstrukce nebo výstavba
administrativní budovy v rozsahu minimálně 10 milionů Kč bez DPH za každou
referenční zakázku.
c.

Projektový manažer technologií (1 osoba – Vedoucí realizačního týmu): VŠ vzdělání
stavebního či elektrotechnického zaměření v inženýrském / magisterském studijním
programu s praxí v oboru min. 5 let při řízení projektů v oblasti realizace stavebních
prací anebo technologického zařízení budov. Projektový manažer technologií musí
doložit osobní odbornost v rozsahu mezinárodně uznávaného certifikátu projektového
řízení (např. AAPM, IAPM, IPMA, PRINCE2, PMI apod.) a autorizace v oboru pozemní
stavby nebo technická zařízení staveb alespoň ve stupni autorizovaný technik podle
zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu
povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších
předpisů. Projektový manažer musí doložit účast v pozici projektového manažera
alespoň u dvou referenčních zakázek, jejichž předmětem byla rekonstrukce nebo
výstavba administrativní budovy v rozsahu minimálně 10 milionů Kč bez DPH za
každou referenční zakázku a/nebo technologické vybavení v rozsahu minimálně 10
milionů Kč bez DPH za každou referenční zakázku.

d. Technik řídicích systémů (1 osoba – člen týmu odpovědný za oživení, parametrizaci a
nastavení řídícího systému pro osvětlení, chlazení, vytápění, velkoplošného zobrazení
a monitoring havarijních stavů v serverovně): VŠ vzdělání elektrotechnického směru
alespoň bakalářského stupně s praxí v oboru min. 3 roky v oblasti řídících systémů.
Technik řídících systémů musí doložit osobní odbornost v rozsahu doložení certifikátu
od výrobce nebo autorizovaného dovozce nabízených řídících systémů a dokladů o
proškolení, příp. autorizaci pro rozsah činností – dodávky, parametrizace, servis a
údržba.
e. Servisní technik (1 osoba – člen týmu odpovědný za oživení, parametrizaci a nastavení
městského kamerového systému včetně softwarového vybavení): SŠ vzdělání s praxí
v oboru min. 3 roky v oblasti integrace kamerových systémů. Servisní technik musí
doložit osobní odbornost v rozsahu doložení certifikátu od výrobce nebo
autorizovaného dovozce nabízeného kamerového systému a dokladů o proškolení,
příp. autorizaci pro rozsah činností – dodávky, parametrizace, servis a údržba.
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f.

Stavbyvedoucí optických sítí (1 osoba): SŠ vzdělání s praxí v oboru min. 3 roky na
pozici hlavního stavbyvedoucího. Stavbyvedoucí optických sítí musí doložit osobní
odbornost v rozsahu osvědčení o autorizaci ve smyslu § 5 odst. 3 písm. a) zákona č.
360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve
výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pro obor odpovídající a vztahující se k
předmětu veřejné zakázky – pozemní stavby nebo technologická zařízení staveb.
Stavbyvedoucí optických sítí musí doložit účast v pozici hlavního stavbyvedoucího
alespoň u jedné referenční zakázky, jejímž předmětem byla dodávka (vybudování)
telekomunikační optické přípojky, přičemž v rámci realizace dodávky musely být
prováděny zemní práce, pokládka HDPE trubky, práce s optickými vlákny – zafukování,
svary, s minimální hodnotou finančního plnění ve výši alespoň 1 500 000 Kč bez DPH.

g. Odborník práce s optickými kabely (2 osoby): min. 1 rok praxe s technologií a prací
s optickými kabely (tj. zemní pokládka, sváření a mechanické spojování vláken, montáž
optických spojek a rozváděčů, montáž prvků trasy zemní optické infrastruktury - např.
HDPE, spojky HDPE atp., zafukování mikrokabelů a vláknových jednotek, měření a
vyhodnocení útlumu na optických vláknech).
h. Servisní technik (1 osoba): SŠ vzdělání s praxí min. 1 rok v oboru servisu a/nebo správy
optické infrastruktury.
i.

Technik pro prostředí staveb (1 osoba): min. 3 roky praxe, držitel osvědčení o autorizaci
ve smyslu § 5 odst. 3 písm. e) zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů,
pro obor odpovídající a vztahující se k předmětu veřejné zakázky – pozemní stavby.

Zadavatel požaduje, aby všechny technické osoby, kterými prokazuje splnění kvalifikace, byly
schopny vést komunikaci v českém jazyce, a to jak v písemné, tak mluvené formě. V případě, že
tyto osoby nebudou schopné takovou komunikaci vést, zajistí dodavatel na vlastní náklady po celou
dobu realizace veřejné zakázky služby tlumočníka do českého jazyka, přičemž tento tlumočník být
dostupný kdykoliv bude chtít zadavatel s takovou osobou komunikovat.
Zadavatel požaduje, aby se všechny osoby realizačního týmu přímo podíleli na realizaci veřejné
zakázky.

4.

Ve smyslu § 79 odst. 2 písm. e) a h) ZZVZ popis opatření dodavatele k zajištění kvality služeb
a popis opatření v oblasti environmentálního managementu, které bude dodavatel schopen
použít při plnění veřejné zakázky.
Dodavatel je povinen předložit zadavateli příslušné certifikáty řízení jakosti ISO.
Dodavatel prokáže kritérium technické kvalifikace předložením čestného prohlášení o splnění
požadavků na:
a) Zajištění kvality realizace veřejné zakázky v oblasti managementu kvality doložením certifikátu
systému managementu kvality podle norem řady ISO 9000 (ISO 9001).
b) Zajištění kvality realizace veřejné zakázky v oblasti řízení z hlediska ochrany životního
prostředí, která bude dodavatel schopen použít při plnění veřejné zakázky, splněním systému
nebo norem environmentálního řízení, a to předložením dokladu o zavedení systému
environmentálního řízení a auditu Evropské unie EMAS nebo jiného systému
environmentálního řízení uznaného v souladu s přímo použitelným předpisem EU, nebo jiné
normy environmentálního řízení založené na evropských či mezinárodních normách přijatých
akreditovanými subjekty, např. dokladu založeného na normě ČSN EN ISO 14001 - certifikátu
ISO 14001 (certifikace environmentálního managementu).
Způsob prokázání technických kvalifikačních předpokladů dle § 79 odst. 2 písm. e) ZZVZ
Zadavatel požaduje prokázat plnění této povinnosti předložením potvrzení ve formě čestného
prohlášení, jehož přílohou budou příslušné certifikáty. Účastník může využít čestného
prohlášení, které tvoří přílohu č. 3 této zadávací dokumentace.
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5.

Ve smyslu § 79 odst. 2 písm. i) ZZVZ přehled průměrného ročního počtu zaměstnanců
dodavatele za poslední 3 roky.
Zadavatel stanovuje minimální úroveň výše uvedené technické kvalifikace takto: Dodavatel musí
doložit, že měl v každém z posledních 3 let průměrný počet alespoň 10 zaměstnanců. Splnění
tohoto technického kvalifikačního předpokladu dodavatel prokáže čestným prohlášením. Účastník
může využít čestného prohlášení, které tvoří přílohu č. 3 této zadávací dokumentace.

6.

Ve smyslu § 79 odst. 2 písm. j) ZZVZ přehled nástrojů nebo pomůcek, provozních nebo
technických zařízení, které bude mít dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici.
Zadavatel stanovuje minimální úroveň výše uvedené technické kvalifikace takto:
Zadavatel požaduje prokázat, že dodavatel nebo jeho poddodavatelé disponují potřebným
technickým vybavením a mechanizačními prostředky proplnění předmětu veřejné zakázky, zejm.:
a. zafukovací stroj,
b. optická svářečka (fusion splicer),
c.

optický reflektometr (měření nepřímou metodou),

d. přístroje pro měření přímou metodou,
e. kompresor.
Způsob prokázání technických kvalifikačních předpokladů dle § 79 odst. 2 písm. j) ZZVZ
Zadavatel požaduje prokázat plnění této povinnosti předložením potvrzení ve formě čestného
prohlášení, že dodavatel nebo jeho poddodavatelé disponují potřebnými nástroji nebo pomůckami,
provozním nebo technickým zařízením pro plnění předmětu veřejné zakázky. Účastník může
využít čestného prohlášení, které tvoří přílohu č. 3 této zadávací dokumentace.

7.

Ve smyslu § 79 odst. 2 písm. k) ZZVZ popisy výrobků určených k dodání.
Zadavatel stanovuje minimální úroveň výše uvedené technické kvalifikace takto:
Dodavatel předloží fotografie výrobků určených k dodání a katalogový nebo technický list
vystavený výrobcem k těmto klíčovým komponentům vybavení:
•

operační středisko – zvedací stůl,

•

operační středisko – zátěžové ergonomické pracovní křeslo, provoz 24/7,

•

velkoplošné zobrazení – řídící část – grafický server,

•

velkoplošné zobrazení – zobrazovače – LCD panel, provoz 24/7,

•

řídicí systém – centrála řídicího systému,

•

řídicí systém – dotykový kapacitní panel.

Z katalogových či technických listů výrobce musí být patrné, že vybavení splňuje veškeré
funkcionality uvedené v projektové dokumentaci.

6.4.

Prokazování splnění kvalifikačních předpokladů

Před uzavřením smlouvy si zadavatel od vybraného dodavatele vždy vyžádá předložení originálů
nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy, a to
prostřednictvím elektronického nástroje.
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Pravost a stáří dokladů prokazujících splnění kvalifikace

6.5.

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 zahájení zadávacího řízení.

Podmínky společné pro prokazování kvalifikace

6.6.
6.6.1.

Prokazování kvalifikace získané v zahraničí dle § 81 ZZVZ

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.

6.6.2.

Společné prokazování kvalifikace dle § 84 ZZVZ

Dodavatelé a jiné osoby prokazují kvalifikaci společně dle podmínek stanovených v § 82 a § 83 ZZVZ.

6.6.3.

Kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů dle § 82 ZZVZ

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost podle § 74 ZZVZ a profesní
způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ každý dodavatel samostatně.

6.6.4.

Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob dle § 83 ZZVZ

Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou
kritéria podle § 77 odst. 1 ZZVZ požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob (poddodavatelé).
Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:
a.
b.
c.
d.

doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ jinou osobou,
doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ jinou osobou,
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.

Prokazuje-li dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle § 79 odst. 2
písm. a), b) nebo d) ZZVZ vztahující se k takové osobě, musí dokument podle odstavce 1 písm. d) ZZVZ
obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat stavební práce či služby, ke kterým se prokazované
kritérium kvalifikace vztahuje.

6.6.5.

Prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nebo
certifikátem ze systému certifikovaných dodavatelů

Dodavatelé mohou k prokázání základní způsobilosti dle § 74 ZZVZ a profesní způsobilosti dle § 77
ZZVZ předložit výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů podle § 228 ZZVZ.
Dodavatelé mohou k prokázání kvalifikačních předpokladů předložit certifikát vydaný v rámci systému
certifikovaných dodavatelů podle § 233 a násl. ZZVZ.

6.6.6.

Změny kvalifikace účastníka zadávacího řízení dle § 88 ZZVZ

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,

ZD VZ „Rekonstrukce služebny Městské policie Na Nivách – vybudování operačního střediska MP“

- 16 / 21 -

STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM
Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic
Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

b. nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo nabídek,
c. nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek.

6.7.

Využití poddodavatele

Zadavatel neomezuje rozsah případných poddodávek během plnění této VZ. Zadavatel požaduje, aby
účastník ve své nabídce předložil seznam poddodavatelů, pokud jsou účastníkovi zadávacího řízení
známi a uvedl, kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit, případně jakou část
kvalifikace prostřednictvím příslušného poddodavatele plní. Součástí seznamu budou informace o
rozsahu plnění poddodavatelů vč. jejich finančního vyjádření a jejich identifikační údaje.

7. OBCHODNÍ PODMÍNKY A NÁVRH SMLOUVY
Obchodní podmínky zadavatele včetně platebních jsou připojeny ve formě závazného návrhu Smlouvy
o dílo a jsou v celém svém rozsahu pro účastníky závazné.
Zadavatel stanoví, že součástí nabídky dodavatele nebude podepsaný návrh smlouvy, ale akceptace
smluvních a obchodních podmínek. Zadavatel nabízí ke splnění tohoto požadavku vzorové čestné
prohlášení (viz formulář nabídky uvedený v příloze č. 2). Smlouva bude uzavřena ve znění, v jakém je
zveřejněna na profilu zadavatele, popř. ve znění vysvětlení zadávacích podmínek, pokud takové
vysvětlení změnilo nebo doplnilo ustanovení smlouvy.
Účastník podáním své nabídky dává souhlas s tím, aby zadavatel uveřejnil informace o jeho nabídce
v rozsahu požadovaném ZZVZ nebo jinými právními předpisy.

8. ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
Nabídková cena bude zpracována dodavatelem v souladu s předmětem a požadavky této zadávací
dokumentace. Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých
nákladů dodavatele souvisejících s plněním veřejné zakázky. Nabídková cena také musí zohlednit
veškerá rizika a zisk, a to po celou dobu realizace předmětu veřejné zakázky. Nabídková cena uvedená
dodavatelem může být překročena pouze v případě změny předpisů týkajících se daně z přidané
hodnoty. Po změně předpisů bude částka upravena v souladu s touto změnou.
Dodavatel je povinen předložit jako součást nabídky doplněný Položkový rozpočet ve formě oceněných
výkazů výměr. Skladba rozpočtu bude přesně odpovídat skladbě přiloženého soupisu prací (výkazu
výměr). Účastník je povinen ocenit každou uvedenou položku. Účastník není oprávněn vytvářet v
rozpočtu položky nové, měnit počet měrných jednotek atp.
Dodavatel je povinen stanovit nabídkovou cenu částkou v českých korunách v členění bez DPH, částka
DPH a s DPH. V případě, že v rozpočtu budou uvedeny položky v různých sazbách DPH, budou
uvedeny odděleně. Celková nabídková cena v tomto členění bude uvedena na Krycím listu nabídky
(příloha č. 1 této zadávací dokumentace).
V souladu s § 113 ZZVZ posoudí zadavatel výši nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné zakázky
a shledá-li nabídkové ceny některého z dodavatelů jako mimořádně nízké ve vztahu k předmětu této
veřejné zakázky, bude postupovat v souladu se shora citovaným ustanovením. Zadavatel je oprávněn
posuzovat výši nabídkových cen z hlediska mimořádně nízké nabídkové ceny také v případě
jednotlivých dílčích cen na plnění této veřejné zakázky, nikoliv pouze z hlediska celkové nabídkové
ceny.
Dodavatel předloží celkovou nabídkovou cenu také v Krycím listu nabídky, kde uvede celkovou
nabídkovou cenu v členění v Kč bez DPH a vč. DPH, uvede sazbu DPH a samostatně vyčíslí výši DPH
v Kč. V případě rozporu mezi celkovou nabídkovou cenou uvedenou v Krycím listu a oceněných
výkazech výměr budou platné ceny uvedené v oceněných výkazech výměr.
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9. HODNOTÍCÍ KRITÉRIA NABÍDEK A JEJICH VÁHA
Základním hodnotícím kritériem veřejné zakázky je ekonomická výhodnost dle § 114 ZZVZ. Zadavatel
bude hodnotit ekonomickou výhodnost nabídek na základě nejnižší celkové nabídkové ceny v Kč bez
DPH, kdy nabídka obsahující nejnižší celkovou nabídkovou cenu v Kč bez DPH bude nejvýhodnější
nabídkou.

10.

PRŮBĚH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

V průběhu zadávacího řízení zadavatel vybírá z účastníků zadávacího řízení vybraného dodavatele na
základě:
a) posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a
b) hodnocení nabídek.
Zadavatel může k provádění úkonů podle zákona pověřit komisi. Úkony komise se považují za úkony
zadavatele. Zadavatel může pro své rozhodování použít i vyjádření přizvaných odborníků.

10.1. Posouzení splnění podmínek účasti
V rámci posouzení splnění podmínek účasti zadavatel posoudí, zda účastníci splňují podmínky účasti
dle ust. § 37 ZZVZ stanovené ZZVZ a v této zadávací dokumentaci.
Splnění podmínek účasti zadavatel v souladu s § 39, odst. 5) ZZVZ provede také na základě předložení
údajů a dokladů předložených účastníky. Zadavatel pro posouzení splnění podmínek požaduje
předložení popisu nabízeného předmětu plnění / faktického obsahu dodávky, tj. přesnou
a jednoznačnou identifikaci nabízených HW řešení (např. názvem / typem a označením výrobce
konkrétního produktu) i SW řešení (např. názvem, verzí a označením výrobce konkrétního produktu).
V případě, že neexistuje veřejně dostupný podrobný popis nabízeného řešení (HW i SW), je dodavatel
povinen připojit tento popis (např. ve formě produktových listů) jako součást nabídky. Pro vybrané
technologie zadavatel požaduje předložení fotodokumentace nabízeného plnění.
Zadavatel dále jako technickou podmínku požaduje předložení závazku dodání uceleného kabelového
systému od prvovýrobce, který bude doložen certifikátem systémové záruky vystaveného výrobcem
dodávané strukturované kabeláže.
V souladu s ust. § 39 odst. 5 ZZVZ je zadavatel oprávněn ověřovat věrohodnost poskytnutých údajů
a dokladů a může si je také opatřovat sám.
V souladu s ustanovením § 46 odst. 1 ZZVZ může zadavatel po účastníkovi zadávacího řízení
požadovat, aby v přiměřené lhůtě objasnil předložené údaje nebo doklady, nebo doplnil další nebo
chybějící údaje nebo doklady.

10.2. Výběr dodavatele
Zadavatel rozhodne o výběru dodavatele, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky
nejvýhodnější a který nebyl ze zadávacího řízení vyloučen.

10.3. Oznámení o výběru dodavatele
Zadavatel odešle bez zbytečného odkladu od rozhodnutí o výběru dodavatele oznámení o výběru
dodavatele všem účastníkům zadávacího řízení. Součástí oznámení musí být dokumenty dle ust. § 123
písm. a) a b) ZZVZ.
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10.4. Oznámení o vyloučení účastníka
Zadavatel odešle bez zbytečného odkladu od rozhodnutí o vyloučení účastníka oznámení o tomto
vyloučení.

10.5. Uzavření smlouvy
V případě, že vybraný dodavatel nevyhoví výzvě k předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o
jeho kvalifikaci, nebo je-li českou právnickou osobou, která má skutečného majitele, pokud nebylo
možné zjistit údaje o jeho skutečném majiteli z evidence skutečných majitelů (k zápisu zpřístupněnému
v evidenci skutečných majitelů po odeslání oznámení o vyloučení dodavatele se nepřihlíží), nebo
neposkytne zadavateli součinnost potřebnou pro uzavření smlouvy dle § 124 ZZVZ, nebo pokud na
základě předložených dokladů zadavatel zjistí, že byl vybraný dodavatel ve střetu zájmů dle ust. § 44
odst. 2 a 3 ZZVZ, vybraného dodavatele vyloučí.

11. OCHRANA PROTI NESPRÁVNÉMU POSTUPU ZADAVATELE
11.1. Námitky
Námitky může podat dodavatel, kterému postupem zadavatele souvisejícím se zadáváním veřejné
zakázky hrozí nebo vznikla újma. Přípustnost námitek, jejich podávání, lhůty, jakož i náležitosti
a přezkum jsou upraveny v ust. § 241 a násl. ZZVZ.
Námitky se podávají písemně a musí splňovat obsahové náležitosti dle ustanovení § 244 ZZVZ.
Zadavatel přezkoumá podané námitky v plném rozsahu a do 15 dnů od obdržení námitek odešle
stěžovateli písemné rozhodnutí o tom, zda námitkám vyhovuje nebo je odmítá, s uvedením důvodu.

11.2. Přezkoumání úkonů zadavatele
Přezkoumávání úkonů zadavatele Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže je upraveno v ust. § 248
a násl. ZZVZ.

12.

PRINCIPY ODPOVĚDNÉHO VEŘEJNÉHO ZADÁVÁNÍ

Zadavatel se v souladu s § 6 odst. 4 ZZVZ zabýval zásadami sociálně odpovědného zadávání,
environmentálně odpovědného zadávání a inovací a vzhledem k povaze a smyslu této veřejné zakázky
zohlednil a aplikoval:
•

Dodavatel je povinen zajistit při provádění plnění dodržování povinností vyplývajících z
pracovněprávních předpisů a kolektivních smluv vztahujících se na zaměstnance, kteří se
budou podílet na provádění plnění.

•

Dodavatel je povinen zajistit po celou dobu plnění dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci, přičemž uvedené je dodavatel povinen zajistit i u svých poddodavatelů.

•

Dodavatel odpovídá po celou dobu provádění plnění za pořádek a čistotu na staveništi a v jeho
okolí. Dodavatel se zavazuje průběžně odstraňovat veškerá znečištění a poškození
komunikací, ke kterým dojde jeho provozem nebo činností (zejména příjezd a výjezd ze
staveniště).

•

Dodavatel se zavazuje s ohledem na ochranu životního prostředí k minimální produkci všech
druhů odpadů, vzniklých v souvislosti s prováděním plnění, a v případě jejich vzniku bude v co
největší míře usilovat o jejich další využití, recyklaci a další ekologicky šetrná řešení, a to i nad
rámec povinností stanovených zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech.
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•

Zadavatel dále požaduje, aby
znevýhodněnou na trhu práce.
o

vybraný

dodavatel zaměstnával

nejméně 1

osobu

Osoba znevýhodněná na trhu práce (1 osoba): Jako zvláštní podmínku plnění veřejné
zakázky v oblasti zaměstnanosti v souladu s § 37 odst. 1 písm. d) ZZVZ zadavatel
požaduje, aby součástí realizačního týmu byla nejméně 1 osoba znevýhodněná na trhu
práce. Dodavatel prokáže splnění tohoto požadavku zařazením osoby se zdravotním
postižením, osoby nekvalifikované či s nízkou kvalifikací a/nebo osoby starší 55 let do
realizačního týmu.

•

Zadavatel v rámci zadávacího řízení umožnil z důvodu snížení administrativní náročnosti
prokázání splnění kvalifikace čestným prohlášením podle § 86 odst. 2 ZZVZ. Zadavatel v rámci
zadávacího řízení využívá vzorové dokumenty např. smlouvu a příslušné formuláře (Krycí list,
Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti, Seznam významných stavebních prací a
další).

•

Zadavatel považuje předmět plnění veřejné zakázky v prostředí zadavatele za natolik inovativní,
že neklade další podmínky v otázce dodržení zásady inovativnosti.

13.

DALŠÍ PODMÍNKY A PRÁVA ZADAVATELE

Zadávací lhůta, po kterou účastníci zadávacího řízení nesmí ze zadávacího řízení odstoupit, činí 4
měsíce a začíná běžet v souladu s § 40 ZZVZ okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek.
Ustanovením § 40 ZZVZ se rovněž řídí stavění zadávací lhůty.
Jednotliví účastníci zadávacího řízení 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.
Komunikace mezi zadavatelem a účastníkem bude probíhat pouze v českém jazyce.
Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
Zadavatel dále jako technickou podmínku požaduje předložení dodavatelem podepsané Dohody o
mlčenlivosti (NDA). Dodavatelé tuto podmínku splní předložením podepsaného NDA ve lhůtě pro
podání nabídek v souladu s požadavky kap. 1.3 této zadávací dokumentace
JISTOTA: Zadavatel v souladu s § 41 odst. 1 ZZVZ požaduje poskytnutí jistoty, a to ve výši
800 000 Kč.
Forma poskytnutí a prokázání jistoty musí být v souladu s ustanovením § 41 ZZVZ. Při složení jistoty
na účet stanovený zadavatelem musí být tato částka připsána nejpozději do konce lhůty pro podání
nabídek. Učet je vedený u Komerční banky, a.s., č. ú.: 3849910277/0100, variabilní symbol – IČO
účastníka. Zadavatel požaduje uvést v nabídce číslo účtu včetně bankovního spojení, na který má být
jistota vrácena.

14.

ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

V případě, že nabídka dodavatele bude obsahovat osobní údaje fyzických osob, bude
u zpracování těchto osobních údajů postupováno následovně:
1) Zadavatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních
údajů ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje
uvedený subjekt osobních údajů, že jeho osobní údaje zpracovává pro účely realizace, výkonu
práv a zákonných povinností.
2) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům,
práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy.
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3) Strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu
s aktuální platnou a účinnou legislativou.
Postupy a opatření se zadavatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2
písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů a ve smyslu § 216 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů.

15.

PŘÍLOHY K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

Příloha č. 1:

Krycí list nabídky

Příloha č. 2:

Vzorový formulář k předložení čestných prohlášení dodavatele

Příloha č. 3:

Vzorový formulář k prokázání kvalifikace dodavatele

Příloha č. 4:

Smlouva o dílo (závazný vzor)

Příloha č. 5a:

Projektová dokumentace – Technologie

Příloha č. 5b:

Projektová dokumentace – Stavební část

Příloha č. 5c:

Projektová dokumentace – Optické připojení detašovaného pracoviště operačního
střediska MP v Ústí nad Labem

Příloha č. 5d:

Dohoda o umístění prostoru v HDPE / MT pro vedení pro optický kabel

Příloha č. 6aa-6ag: Výkaz výměr – Technologie
Příloha č. 6b:

Výkaz výměr – Stavební část

Příloha č. 6c

Výkaz výměr – Optické připojení detašovaného pracoviště operačního střediska
MP v Ústí nad Labem

Příloha č. 6d

Výkaz výměr – Průřezové služby a dodávky

Příloha č. 7:

Dohoda o mlčenlivosti (NDA) (závazný vzor)
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