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VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
A ZÁKLADNÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY
stanovené ve smyslu § 28 odst. 1 písm. a) v návaznosti na § 36 a 37 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon" nebo „ZZVZ") v rámci
zjednodušeného podhmitního řízení pro veřejnou zakázku na stavební práce:
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„ZS Břeclav, Kpt. Nálepky 7 - objektové rozvody
strukturované kabeláže"

Zadavatel veřejné zakázky
Město Břeclav
se sídlem: náměstí T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav, zastoupené Bc. Svatopluk Pěček,
starosta, IČ: 00283061

Administrátor zadávacího řízení
Regionální rozvojová agentura Východní Moravy
se sídlem: Třída Tomáše Bati 5146, 760 01 Zlín, IČ: 45659176
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PREAMBULE
Tyto základní zadávací podmínky (dále jen „ZP") spolu s ostatními částmi zadávací
dokumentace slouží jako závazný podklad pro vypracování elektronických nabídek
dodavatelů v rámci zjednodušeného podlimitního řízení pro veřejnou zakázku na
stavební práce.
Podání elektronických nabídek bude provedeno prostřednictvím elektronického nástroje
EZAK (dále jen „elektronický nástroj") na kartě k příslušné veřejné zakázce na adrese:
https:/ / zakazky.breclav.eu.
Práva a povinnosti neuvedené v těchto zadávacích podmínkách se řídí zákonem č.
134/2016 Sbv o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon"
nebo „ZZVZ") a s Obecnými pravidly pro žadatele příjemce, pro všechny specifické cíle a
výzvy v Integrovaném regionálním operačním programu.
V případě rozporu mezi těmito zadávacími podmínkami a zákonem, platí vždy přednostně
ustanovení zákona. Veškeré povinné informace budou zákonným způsobem zveřejněny na
profilu zadavatele na příslušné kartě veřejné zakázky na adrese: https://zakazky.breclav.eu
Zadavatel upozorňuje, že způsob šifrování a podání nabídky (tj. jak se podává nabídka),
akceptovatelné formáty nabídky, otázky registrace dodavatele do elektronického nástroje
zadavatele, a veškeré další informace technické povahy ve smyslu ust. § 211 odst. 4 zákona
naleznou dodavatelé na webových stránkách poskytovatele elektronického nástroje
zadavatele E-ZAK https://zakazky.breclav.eu/manual.html.
V případě potřeby pomoci v předmětných otázkách je k dispozici uživatelská podpora
elektronického nástroje (hotline a helpdesk) na https://www.ezak.cz/kontakt. Dodavatelé
mohou v případě nejasností ohledně způsobu podání nabídky využít i záložku
provozovatele elektronického nástroje E-ZAK „časté otázky" https://www.ezak.cz/faq.
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1.
ZAKLADNI ÚDAJE O ZADAVATELI
Město Břeclav
Název zadavatele:
Sídlo:
náměstí T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav
IČ:
00283061
DIČ:
CZ00283061
Tel:
+420 519 311 111
e-mail:
posta@breclav_eu
datová schránka:
fesbhyp
webové stránky:
https: / / www.breclav.eu/
profil zadavatele:
https:// zakazky.breclav.eu
Osobou oprávněnou k provádění právních úkonů ve věci předmětné veřejné zakázky je Bc.
Svatopluk Pěček, starosta města.

2.
ADMINISTRÁTOR ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
Osoba pověřená organizačním zajištěním průběhu zadávacího řízení ve smyslu § 43 ZZVZ
(dále jen administrátor) je:
Firma: Regionální rozvojová agentura Východní Moravy
Sídlo: Třída Tomáše Bati 5146, 760 01 Zlín
IČ:
45659176
DIČ: CZ45659176
ID datové schránky: 8z457g3
Administrátor je zmocněn k organizačnímu zajištění celého průběhu zadávacího řízení
včetně komunikace s dodavateh a účastníky řízení, k přijímání a odpovídání dotazů
podaných v rámci tohoto zadávacího řízení a k oznamování všech úkonů zadavatele v rámci
tohoto zadávacího řízení. Administrátor nemá rozhodovací oprávnění, tj. nerozhoduje o
zadávacích podmínkách, o případném vylučování účastníků, o výběru dodavatele ani o
případných námitkách.
Kontaktní osobou administrátora je Mgr. Martin Budiš, tel.:+420 775 337 535, e-mail:
budis@sport-tex.cz, který je zmocněn ke komunikaci s dodavateh a účastníky v průběhu
tohoto zadávacího řízení.

3.
KOMUNIKACE MEZI ZADAVATELEM A DODAVATELEM
3.1
Komunikace mezi zadavatelem a dodavateli, resp. účastníky zadávacího řízení bude
probíhat prostřednictvím administrátora, jehož identifikační údaje jsou uvedeny v čl. 2
těchto ZP.
3.2
Komunikace mezi zadavatelem (administrátorem) a dodavateh v zadávacím řízení
probíhá písemně.
3.3
Písemná komunikace mezi zadavatelem (administrátorem) a dodavatelem musí být v
elektronické podobě, s výjimkou případů uvedených v § 211 odst. 3 ZZVZ. Nepůjde-li o
komunikaci uskutečňovanou prostřednictvím elektronických nástrojů, pak může
komunikace mezi zadavatelem zastoupeným administrátorem a dodavateh, resp. účastníky
zadávacího řízení probíhat prostřednictvím datových schránek nebo e-mailem. Pro účely
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této elektronické komunikace požaduje zadavatel uvedení ID datové schránky účastníka
nebo adresy pro oficiální e-mailovou komunikaci v „Titulním listu" nabídky. Podmínkou
pro přijímání datových zpráv od administrátora je aktivování funkcionality bezplatného
přijímání datových zpráv v uživatelském nastavení datové schránky účastníka.
3.4
Při komunikaci uskutečňované prostřednictvím datové schránky je dokument
doručen dodáním do datové schránky adresáta. Obdobný postup se uplatní při doručování
prostřednictvím e-mailu (§ 570 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
3.5
Pokud bude dodavatel požadovat doplňující informace nebo vysvětlení k zadávací
dokumentaci, zašle své dotazy elektronicky datovou zprávou prostřednictvím
elektronického nástroje EZAK, nebo e-mailem či do datové schránky administrátora na
jednu z adres pro elektronickou komunikaci uvedenou v čl. 2 těchto ZP. Jiný způsob
doručení žádosti o vysvětlení zadávacích podmínek nebude akceptován, zejména nebudou
brány do úvahy dotazy sdělené telefonicky.
3.6 Odpovědi na dotazy jednotlivých dodavatelů včetně přesného znění žádosti budou po
anonymizaci tazatele uveřejněny v souladu s § 98 ZZVZ uveřejňovány na profilu zadavatele.
EZAK na kartě k příslušné veřejné zakázce na adrese: https://zakazky.breclav.eu Zde
budou uveřejňována i případná doplnění či změny ZP.
3.7 Žádost o vysvětlení zadávacích podmínek musí být doručena zadavateli v souladu s § 98
odst. 3 ZZVZ, tj. nejméně 7 pracovních dnů před uplynutím Ihůty pro podání nabídek.
Vysvětlení zadávacích podmínek zadavatel uveřejní na profilu zadavatele v souladu s § 98
odst. 4 ZZVZ, tj. nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti o vysvětlení
zadávacích podmínek. Pokud nebude žádost o vysvětlení podle odst. 3.5. doručena
odpovědné osobě zadavatele nejpozději 7 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání
nabídek, pak zadavatel není povinen požadované vysvětlení poskytnout.
3.8 Zadavatel upozorňuje, že za písemnou komunikaci je kromě jiného považováno i podání
nabídky dodavateh. Podání nabídek do tohoto zadávacího řízení probíhá pouze skrze
elektronický nástroj EZAK (dále jen „elektronický nástroj") na kartě k příslušné veřejné
zakázce na adrese: https://zakazky.breclav.eu
3.9 Zadavatel může vysvětlit zadávací podmínky dle § 98 ZZVZ. Pokud by spolu s
vysvětlením zadávacích podmínek zadavatel provedl i změnu zadávacích podmínek, bude
postupovat podle § 99 ZZVZ.

4.
OSOBY
PODÍLEJÍCÍ
SE
NA
ZPRACOVÁNÍ
ZADÁVACÍ
DOKUMENTACE VE SMYSLU § 36 ODST. 4 ZZVZ
4.1
Administrátor zadávacího řízení. Regionální rozvojová agentura Východní Moravy,
jejíž identifikační údaje jsou uvedeny výše v čl. 2 těchto ZP, zpracoval ve spolupráci se
zadavatelem formální část těchto ZP a jejich přílohu č. 1 (Titulní list nabídky), přílohu č. 2
(Závazný text návrhu smlouvy), přílohu č. 3 (Vzor seznamu referenčních zakázek) a přílohu
č. 5 (Vzor seznamu poddodavatelů)
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4.2
Společnost PARDOSA - technik, s.r.o., stavební a projekční společnost. Hodonínská
672, 696 03 Dubňany, IČ: 27739040 zpracovala část přílohy č. 4 (PD a položkový rozpočet
zaměřený na objektové rozvody strukturované kabeláže).
4.3
Oddělení informatiky MÚ Břeclav zpracovalo část přílohy č. 4 (specifikace
infrastruktury a položkový rozpočet).

5.
PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
5.1
Základní vymezení předmětu veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je celková optimalizace a modernizace stávající datové
sítě v objektech ZŠ a MŠ Břeclav, Kpt. Nálepky 7 (červená škola - pare. č. 386, 389/2, k. ú. Ch.
N. Ves, číslo popisné/orientační 186/7 a žlutá škola - pare. č. 387, k. ú. Ch. N. Ves, číslo
popisné/orientační 277/5) za účelem dořešení jejich konektivity a internetového připojení.
V rámci předmětu veřejné zakázky bude realizována výměna strukturované kabeláže datové
sítě a dojde ke kompletnímu zasíťování učeben a kabinetů vyžadujících napojení
informačních technologií, k vytvoření přípojných míst Wi-Fi systému a k optimalizaci
aktivních prvků.
Nedílnou součástí předmětu veřejné zakázky je:
•
dodání SW licencí,
•
demontáž a ekologická likvidace stávajících rozvodů,
•
konfigurace nového systému a jeho integrace do stávající sítě,
•
zpracování výkresové dokumentace skutečného provedení s označením zakončených
kabelů,
•
předvedení funkčnosti nového systému a zaškolení personálu zadavatele,
•
poskytování záruky a zajištění technické podpory v rozsahu sjednaném v závazném
návrhu smlouvy o dílo, která tvoří přílohu č. 2 těchto ZP
Podrobně je předmět veřejné zakázky specifikován v PD (technické zprávě a položkovém
rozpočtu), které tvoří přílohy č. 4 těchto ZP.
5.2
Tato veřejná zakázka je realizována z prostředků Integrovaného operačního
programu
(dále jen
„IROP")
v rámci projektu „v rámci projektu s názvem
„Rozvoj odborného vzdělávání na ZŠ Břeclav, Kpt. Nálepky 7" spolufinancovaného z
Integrovaného regionálního operačního programu, registrační číslo projektu:
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0014943.
5.3
Popis dotčených objektů
Jedná se o dva samostatné objekty červená škola - pare. č. 386, 389/2, k. ú. Ch. N. Ves, číslo
popisné/orientační 186/7 a žlutá škola - pare. č. 387, k. ú. Ch. N. Ves, číslo
popisné/orientační 277/5 ZŠ a MŠ Břeclav, Kpt. Nálepky 7. Červená škola se skládá ze dvou
částí navzájem propojených, hlavní objekt je dvoupodlažní částečně podsklepený, objekt
tělocvičny je jednopodlažní nepodsklepený, žlutá škola je dvoupodlažní částečně
podsklepená s půdní vestavbou.
5.4
Specifické podmínky pro realizaci veřejné zakázky
5.4.1 Zadavatel požaduje Wi-Fi AP systém plně kompatibilní s technologií již využívanou
v síti zadavatele, umožňující centrální správu a jednotnou údržbu.
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5.4.2 Nově zřízený Wi-Fi systém bude integrován do stávajícího systému ZŠ i metropolitní
sítě a bude s ním tvořit plně funkční celek, odpovídající podmínkám „Standardu konektivity
základních škol" definovaným v příloze č. 7A Specifických pravidel pro žadatele a příjemce
pro
integrované
projekty
CLLD
dostupných
na
internetové
adrese:
https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy/seznam/ vyzva-c-68-zvysovani-kvality-a-dostupnostiinfrast.
5.4.3 Splnění parametrů „Standardu konektivity základních škol" bude po zrealizování
předmětu veřejné zakázky ověřeno prostřednictvím testovací aplikace volně přístupné na
internetové
adrese
https:/ / www.standardkonektivity.cz/.
Potvrzení
o
splnění
požadovaných parametrů „Standardu konektivity základních škol" vygenerované touto
aplikací po provedeném testu bude součástí dokladů požadovaných zadavatelem v rámci
přejímacího řízení. Podrobnosti k přejímacímu řízení jsou uvedeny v čl. 6 návrhu smlouvy,
který tvoří přílohu č. 2 těchto ZP.
5.4.4 Při demontáži stávajících rozvodů datové sítě je nutné dbát zvýšené opatrnosti z
důvodu možného souběhu s elektronickým zabezpečením objektů, telefonní sítě, zvonků a
domácího rozhlasu.
5.4.5
Práce budou prováděny částečně za provozu školy, a dodavatel nesmí žádným způsobem
narušit chod školy. Prostory, ve kterých nelze v pracovních dnech během školní výuky
provádět stavební úpravy budou předem specifikovány a realizační práce budou prováděny
ve dnech pracovního volna a klidu. Musí být zajištěno oddělení částí budovy školy, které
budou sloužit zaměstnancům a žákům a části školy, ve kterých budou probíhat práce. Budou
prováděny úklidové práce v průběhu výstavby, zakrývání vybavení jednotlivých prostor v
budově základní školy a přijímána nezbytná opatření pro zabránění šíření prachu a hluku
(zástěny, ...). V době od 8 do 13:30 hodin požaduje škola omezení hlučnosti prováděných
prací a nesmí být nepřekračovány povolené hranice hluku stanovené zákonem č. 258/ 2000
Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, včetně prováděcích předpisů
k tomuto zákonu. V prostorách školy budou dodržovány veškeré předpisy platné na
stavbách v České republice.
5.5
Technická specifikace nabízených dodávek
5.5.1 Požadavky zadavatele na technické, funkční a jakostní parametry dodaného vybavení
(dále jen „technické podmínky") specifikované v těchto ZP a jejich přílohách byly
zadavatelem stanoveny jako minimální, tj. takové, které musí nabízené výrobky
bezpodmínečně splnit. Účastník, jehož nabídka požadované parametry nesplní, nemůže být
vybrán jako nejvhodnější (účastník musí být vyloučen).
5.5.2 Účastník zadávacího řízení musí v nabídce splnění požadovaných technických
podmínek prokázat následujícím způsobem:
účastník ke každé položce (každému nabízenému výrobku) uvede jeho výrobce a konkrétní
nabízený typ (název, obchodní značku) a potvrdí splnění požadovaných technických
parametrů.
5.5.3 V případě pochybností zadavatele o splnění požadovaných či účastníkem zadávacího
řízení deklarovaných technických parametrů nabízených výrobků, musí účastník zadávacího
řízení, na základě písemné výzvy zadavatele učiněné v souladu s § 46 ZZVZ, předložit
technickou dokumentaci výrobce, případně další údaje, informace či doklady k
nabízenému zboží, event. jeho vzorky, prokazující dodržení všech technických,
kvalitativních a funkčních požadavků v úrovni požadované v těchto ZP a jejich přílohách.
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5.5.4 Zadavatel požaduje použití aktivních prvků od jednoho výrobce. Zadavatel požaduje
dodržení navrženého standardu uvedeného v PD. V případě použití náhrady položky jiné,
než je standard, uvedení použitého výrobce a výrobku.
5.5.5 Budou dodána pouze nová zařízení, která nebyla předmětem odpisu, tedy zadavatel
bude prvním uživatelem těchto zařízení. Zadavatel požaduje originální, nové a nikdy
nepoužité zboží.
5.6
Odkazy na obchodní názvy a technické normy
5.6.1 Pokud tyto ZP nebo jejich přílohy obsahují požadavky nebo přímé či nepřímé odkazy
na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové
vzory, ochranné známky nebo označení původu, pak je to z důvodů, že se jedná o stávající
zařízení v majetku zadavatele a systémy, se kterými musí být nabízené vybavení
kompatibilní. V takových případech je v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ možné nabídnout i jiné,
rovnocenné řešení.
5.6.2 V ostatních případech, pokud by se v některé části ZP takové požadavky nebo přímé
či nepřímé odkazy na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné
vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu vyskytly, pak je to z
důvodů, že stanovení technických podmínek jiným způsobem nemůže být dostatečně přesné
a srozumitelné a je v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ možné nabídnout i jiné, rovnocenné řešení.
5.6.3 Jiné, rovnocenné řešení může dodavatel v souladu s § 90 odst. 3 ZZVZ nabídnout i v
případě odkazů na normy nebo technické dokumenty, které se vyskytují v zadávací
dokumentaci.
5.6.4 V případě dle 5.6.1 až 5.6.3 je však účastník zadávacího řízení povinen prokázat, že
nabízené řešení je skutečně rovnocenné, tedy kvalitativně a funkčně plně srovnatelné se
stanovenými technickými podmínkami.
5.7
Předpokládaná hodnota předmětu veřejné zakázky
5.7.1 Celková předpokládaná maximální hodnota veřejné zakázky činí 2.300.000 Kč bez
DPH.
5.8
Zatřídění předmětu zakázky dle kódu CPV
Počítačové sítě
Datové služby
Opravy a údržba zařízení pro informační technologie
Opravy a údržba zařízení datové sítě
Optické kabely pro přenos dat
Instalace a montáž kabelové infrastruktury

kód CPV: 72700000-7
kód CPV: 72300000-8
kód CPV: 50312600-1
kód CPV: 50312300-8
kód CPV: 32562300-3
kód CPV: 45314300-4

6.
MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ ZAKÁZKY
6.1
Místo plnění
Místem plnění jsou objekty ZŠ a MŠ Břeclav, Kpt. Nálepky 7, k. ú. Charvatská Nová Ves;
650684, pare. č. 386, 389/2, číslo p. 186 a pare. č. 387, číslo p. 277, Jihomoravský kraj.
Podrobnosti viz projektová dokumentace.
6.2
6.2.1
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6.2.2 Zahájení plnění: po protokolárním předání a převzetí místa plnění. K převzetí místa
plnění bude vybraný dodavatel zadavatelem písemně vyzván. V době vypsání zadávacího
řízení předpokládal zadavatel zahájení plnění v 07/2021.
6.2.3 Ukončení plnění: nejpozději do 100 kalendářních dnů ode dne protokolárního
předání místa plnění vybranému dodavateh, hraničním termínem je 30.11. 2021.
6.2.4 Podrobně jsou podmínky předání a převzetí dodávky specifikovány v návrhu
smlouvy, která tvoří přílohu č. 2 těchto ZP.
6.2.5 Zadavatel si vyhrazuje možnost posunutí termínu uzavření smlouvy o plnění
předmětu zakázky s ohledem na termín ukončení zadávacího řízení nebo s ohledem na své
provozní a organizační potřeby a vybranému dodavateli z takového posunu za žádných
okolností nemůže vyplývat právo na účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či
náhrad škod.
6.2.5 Vzhledem k rozsahu projektu, si zadavatel vyhrazuje koordinační schůzku (dále jen
„koordinační schůzka") - bude nezbytná koordinace se zhotovitelem stavebních práci. Z
tohoto důvodu bude uzavření smlouvy o plnění předmětu veřejné zakázky předcházet
koordinační schůzka.

7.
POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE
Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který prokáže, že splňuje:
a)
základní způsobilost dle ust. § 74 zákona;
b)
profesní způsobilost dle ust. § 77 zákona a čl. 7.2. zadávacích podmínek;
c)
technickou kvalifikaci dle ust. 79 zákona a čl. 7.3. zadávacích podmínek.
7.1.
Základní způsobilost
7.1.1. Způsobilým dle ust. § 74 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,
b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný
daňový nedoplatek,
c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo
na penále na veřejné zdravotní pojištění,
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,
e) 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.
7.1.2. Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti způsobem dle ust. § 75
odst. 1 zákona a to předložením:
a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k ust. § 74 odst. 1 písm. a) zákona,
b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu ve vztahu k ust. § 74 odst. 1 písm.
b) zákona,
c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k ust. § 74
odst. 1 písm. b) zákona,
d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k ust. § 74 odst. 1 písm. c) zákona.
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e)

potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k ust. § 74 odst.
1 písm. d) zákona,
f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v
případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k ust. § 74 odst. 1 písm. e)
zákona.
7.1.3. Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a)
splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem
statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a)
splňovat
a) tato právnická osoba,
b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.
7.2
Dodavatel musí prokázat splnění profesní způsobilosti dle § 77 ZZVZ, a to
předložením následujících dokladů:
7.2.1 Předložením výpisu z obchodního rejstříku v souladu s ust. § 77 odst. 1 zákona;
7.2.2 Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné
živnostenské oprávnění či licenci. Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 77
odst. 2 písm. a) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doklady o oprávnění k podnikání
pro předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3
živnostenského zákona pro obor „Velkoobchod a maloobchod" a „Výroba, instalace, opravy
elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení ", případně jejich
ekvivalenty. Bude doložena prostá kopie živnostenského oprávnění, nebo výpisu ze
Živnostenského rejstříku.
7.3
Dodavatel musí prokázat splnění profesní způsobilosti dle § 79 ZZVZ, a to
předložením následujících dokladů:
7.3.1 Zadavatel požaduje, aby dodavatel prokázal splnění technické kvalifikace dle ust. §
79 odst. 2 písm. a) zákona předložením seznamu montážních prací obdobného charakteru
(staveb) provedených (dokončených) dodavatelem za posledních 5 před zahájením
zadávacího řízení s uvedením jejich rozsahu a doby plnění. Z textu seznamu bude patrný
název akce, doba plnění, finanční objem prací, kontaktní osoba, u které lze uvedené
skutečnosti ověřit. Seznam bude podepsán osobou oprávněnou jednat za dodavatele. Za
osobu oprávněnou jednat za dodavatele se považuje osoba statutárního orgánu u právnické
osoby, popř. jeho zmocněného zástupce, za osobu oprávněnou jednat za fyzickou osobu se
považuje tato fyzická osoba, popř. její zmocněný zástupce. V případě zmocnění musí být
součástí nabídky plná moc v prosté kopii.
• Účastník zadávacího řízení je certifikovaným (proškoleným) partnerem dodavatele
zařízení, které je předmětem dodávky.
• Účastník zadávacího řízení doloží minimálně 3 referenční zakázky v souhrnném
finančním objemu alespoň 1 milion Kč bez DPH. Referenční zakázky musí být na dílo
typu „dodávka strukturované kabeláže" alespoň CAT5E v technologii nabízené
dodavatelem (musí korespondovat s certifikací dodavatele).. Za jednu obdobnou
zakázku se v tomto případě považuje zakázka realizovaná dodavatelem na základě
jedné smlouvy nebo objednávky. Za řádně zrealizovanou se pokládá pouze zcela
dokončená zakázka (předaná objednateli).
K prokázání kritéria technické kvalifikace je dodavatel oprávněn použít referenční zakázky,
které poskytl společné" s jinými dodavateli nebo jako poddodavatel, a to v rozsahu, v jakém
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se na plnění zakázky podílel. V takovém případe je dodavatel povinen v nabídce doložit, že
v rámci dokladované referenční zakázky realizoval sám právě' takovou část předmětu plnění,
která odpovídá požadavkům zadavatele na tuto část technické kvalifikace.
V případě, že byla referenční zakázka realizována účastníkem společně s jinými dodavateli či
se účastnil jako poddodavatel, uvede účastník finanční specifikaci svého podílu na realizaci
referenční zakázky (včetně vymezení věcného zaměření svého plnění) a pouze v takovém
rozsahu bude tato referenční zakázka zohledňována. V případě, že byla referenční zakázka
realizována v rámci zakázky s širším předmětem plnění, je účastník povinen specifikovat
finanční podíl referenční zakázky na celkovém finančním objemu zakázky v seznamu
významných dodávek.
Účastníkovi je doporučeno použít vzor Seznamu referenčních zakázek, který je přílohou č. 3
těchto zadávacích podmínek.
Z předložených dokladů musí být patrné i postavení dodavatele v dodavatelském systému
(generální dodavatel, poddodavatel, člen sdružení apod.) a jeho podíl na plnění obdobné
zakázky. K prokázání splnění tohoto kritéria technické kvalifikace může dodavatel použít
rovněž obdobné zakázky, jejichž plnění realizoval společně s jinými dodavateh v rozsahu, v
jakém se na plnění této obdobné zakázky sám podílel, nebo jako poddodavatel, a to v
rozsahu, v jakém se na plnění obdobné zakázky sám podílel.

7.4
Podmínky společné pro prokazování kvalifikace
7.4.1 Veškeré požadované doklady, osvědčení a prohlášení k prokázání splnění
způsobilosti a kritérií kvalifikace mohou být v nabídce v souladu s § 45 odst. 1 ZZVZ
předloženy v prosté kopii.
7.4.2 Dodavatel může v souladu s § 53 odst. 4 ZZVZ nahradit v nabídce požadované
doklady čestným prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky
podle § 87 ZZVZ.
7.4.3 Dodavatel zapsaný v seznamu kvalifikovaných dodavatelů může prokázat splnění
základní způsobilosti dle § 74 ZZVZ a profesní způsobilosti dle § 77 ZZVZ výpisem ze
seznamu kvalifikovaných dodavatelů ne starším než 3 měsíce k poslednímu dni, ke kterému
má být prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost. Tento seznam nahrazuje
prokázání splnění kvalifikace v rozsahu v něm uvedených údajů. Zadavatel nemusí
přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, na kterém je vyznačeno zahájení
řízení podle § 231 odst. 4 ZZVZ.
7.4.4 Dodavatel může prokázat splnění kvalifikace certifikátem vydaným v rámci systému
certifikovaných dodavatelů vedeném v souladu s § 233 a následných ZZVZ. Tento certifikát
nahrazuje prokázání splnění kvalifikace v rozsahu v něm uvedených údajů.
7.4.5 Dodavatel může vždy nahradit požadované doklady jednotným evropským
osvědčením pro veřejné zakázky ve smyslu § 87 ZZVZ.
7.4.6 Povinnost předložit doklad může dodavatel v souladu s § 45 odst. 4 ZZVZ splnit
odkazem na odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy nebo v
obdobném systému vedeném v jiném členském státě, který umožňuje neomezený dálkový
přístup. Takový odkaz musí obsahovat internetovou adresu a údaje pro přihlášení a
vyhledání požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné.
7.4.7 Zadavatel má v souladu s § 45 odst. 1 v návaznosti na § 46 odst. 1 ZZVZ právo
kdykoliv v průběhu zadávacího řízení (po podání nabídek do doby uzavření smlouvy)
požadovat předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů prokazující splnění
způsobilosti a kritérií kvalifikace, v takovém případě je účastník zadávacího řízení povinen
takové doklady v požadované lhůtě předložit.
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7.4.8 Doklady prokazující splnění základní způsobilosti a výpis z obchodního rejstříku
nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje,
musí v souladu s § 53 odst. 4 ZZVZ prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti
nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.
7.4.9 V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se dle § 81 ZZVZ
doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu
požadovaném zadavatelem.
7.4.10 Pokud ZZVZ nebo zadavatel v těchto zadávacích podmínkách vyžaduje předložení
dokladu podle právního řádu České republiky, může dodavatel v souladu s § 45 odst. 3
ZZVZ předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, ve kterém se tento doklad
vydává; tento doklad se předkládá s překladem do českého jazyka. Má-li zadavatel
pochybnosti o správnosti překladu, může vyžádat předložení úředně ověřeného překladu do
českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků. Doklady ve
slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu.
7.4.11 Dodavatel může v souladu s § 83 odst. 1 ZZVZ prokázat určitou část technické
kvalifikace nebo profesní způsobilosti (s výjimkou výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné
obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje),
prostřednictvím jiných osob (poddodavatelů). Dodavatel je v takovém případě povinen
zadavateh předložit:
výpis z obchodního rejstříku takové jiné osoby nebo jiné obdobné evidence, pokud
jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje;
doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím takové jiné
osoby;
doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ takovou jinou osobou; písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky
nebo k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci
plnění zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za
dodavatele. Prokazuje-li dodavatel prostřednictvím jiné osoby referenční zakázky,
pak musí písemný závazek obsahovat též závazek, že tato jiná osoba bude vykonávat
činnosti, ke kterým se prokazované kritérium vztahuje.
7.4.12 V případě, že nabídku podává více osob společně jako jeden dodavatel (účastník
zadávacího řízení), zadavatel s odkazem na § 103 odst. 1 písm. f) požaduje, aby v nabídce
byla předložena smlouva uzavřená mezi těmito osobami, z níž vyplývá, jaké bude rozdělení
odpovědnosti jednotlivých osob za plnění předmětu příslušné části veřejné zakázky. Taková
smlouva musí rovněž zřetelně vymezovat, která z osob je oprávněna jednat za ostatní
účastníky ve věcech spojených s poskytováním plnění veřejné zakázky či její určité části, a
kterou konkrétní část plnění v rámci dané části veřejné zakázky bude fakticky poskytovat
každá z těchto osob. Zadavatel nijak neomezuje, jakým způsobem bude odpovědnost
jednotlivých osob za plnění předmětu veřejné zakázky řešena, nicméně z předložené
smlouvy musí odpovědnost jednotlivých osob jednoznačně vyplývat, přičemž rozsah plnění
jednotlivých osob musí být zřejmý i v případě, že osoby společně podávající nabídku
ponesou společnou a nerozdílnou odpovědnost ze splnění závazků vyplývajících se smlouvy
na veřejnou zakázku.
7.4.13 Má-li být předmět zakázky plněn několika osobami společně a za tímto účelem
podávají společnou nabídku, musí každá z nich v souladu s § 82 ZZVZ prokázat splnění
základní způsobilosti a profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ (výpis z obchodního
rejstříku nebo jiné obdobné evidence) samostatně. Profesní způsobilost dle § 77 odst. 2
ZZVZ (pokud byla zadavatelem vymezena), a dále kritéria ekonomické a technické
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kvalifikace musí prokázat každý z dodavatelů v rozsahu odpovídajícím jeho faktickému (ve
smlouvě deklarovanému) podílu na plnění veřejné zakázky.
7.4.14 Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu
zadávacího řízení ke změně kvalifikace dodavatele, je dodavatel v souladu s § 88 ZZVZ
povinen nejpozději do 5 pracovních dnů tuto změnu zadavateli oznámit a do 10 pracovních
dnů od oznámení změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci. Zadavatel
může tyto lhůty prodloužit nebo prominout jejich zmeškání. Tato povinnost nevzniká,
pokud je kvalifikace změněna takovým způsobem, že podmínky kvalifikace jsou nadále
splněny nebo nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek. Dozví-H se zadavatel, že
dodavatel nesplnil tuto povinnost, zadavatel jej bezodkladně vyloučí ze zadávacího řízení.
7.4.15 Účastník zadávacího řízení, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo
uvede neúplné či nepravdivé informace, může být z účasti v zadávacím řízení vyloučen.

8.
ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
8.1
Dodavatel stanoví nabídkovou cenu jako celkovou cenu za celý vymezený předmět
zakázky v souladu s těmito ZP, a to absolutní částkou v české měně. Nabídková cena bude
uvedena v členění: nabídková cena bez DPH, samostatně vyčíslené DPH platné v České
republice ke dni podání nabídky a nabídková cena včetně DPH.
8.2
Nabídková cena bude zpracována formou ocenění výkazu výměr, který je součástí
přílohy č. 4 těchto ZP. Dodavatel je povinen ocenit všechny položky rozpočtu s ohledem na
uvedený rozsah prací, dodávek a služeb. Z důvodu umožnění kontroly předloží účastník
zadávacího řízení oceněný položkový rozpočet v elektronickém formátu pdf. a dále v
otevřeném elektronickém formátu Excel, ve kterém jej poskytuje zadavatel.
8.3
Dodavatel odpovídá za úplnost ocenění předmětu zakázky dle položkového
rozpočtu předaného zadavatelem v rámci těchto ZP. Ocenění jednotlivých prací, dodávek a
služeb je třeba provést pro uvedený rozsah a dobu plnění. Dojde-li k nesouladu mezi
položkovým rozpočtem a PD, a tento nesoulad nebude odstraněn v rámci vysvětlení ZD v
průběhu lhůty pro podání nabídek, je pro stanovení nabídkové ceny rozhodující položkový
rozpočet. Jakékoliv zásahy účastníků do struktury a věcného či množstevního vymezení
položek v položkovém rozpočtu jsou bez případného předchozího souhlasu či pokynu
zadavatele nepřípustné.
8.4
Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a
kvalitnímu provedení předmětu zakázky v rozsahu dle těchto ZP a jejich příloh,
včetně nákladů na dopravu, pojištění, úklid místa plnění včetně likvidace obalů a odpadů,
nákladů na provedení nezbytných revizí a dodání všech nezbytných dokumentů (záruční
listy, návody k použití v českém jazyce, atesty, certifikáty apod.) i nákladů na poskytnutí
záruky v rozsahu sjednaném smlouvou, včetně práce techniků a cestovného. Cena musí
zahrnovat i veškeré další náklady dodavatele nutné pro realizaci předmětu zakázky včetně
daní, cel a poplatků, úroků z půjček a všech rizik a vlivů (především kursových a inflačních),
které mohou nastat v průběhu plnění veřejné zakázky.
8.4.1 Sleva z ceny - pokud účastník zadávacího řízení míní nabídnout zadavateli slevu z
ceny, musí tuto slevu promítnout do jednotkových cen jednotlivých položek v jím
předložených položkových rozpočtech. Jiná forma slevy z nabídkové ceny (např. paušální
částkou z celkové ceny za stavební práce) není přípustná.
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8.4.2 Nabídková cena je cenou pevnou, nejvýše přípustnou, kterou není možno překročit,
není-li ve smlouvě o plnění předmětu veřejné zakázky stanoveno jinak. V nabídkové ceně
jsou zahrnuty veškeré náklady účastníka spojené s poskytováním dodávek dle zadávacích
podmínek.
8.4.3 Výše nabídkové ceny je nezávislá na vývoji cen a kurzových změnách. Nabídková cena
musí obsahovat i předpokládaný vývoj cen v daném oboru včetně předpokládaného vývoje
kurzu české měny k zahraničním měnám.
8.4.4 Požadavky na nabídkovou cenu jsou stanoveny tak, aby účastníci mohli podat
vzájemně porovnatelné nabídky. Podkladem pro zpracování nabídkové ceny jsou zadávací
podmínky ve smyslu § 28 odst. 1 písm. b) ZZVZ.
8.5
Mimořádně nízká nabídková cena
Posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny provede zadavatel v souladu s § 113 ZZVZ.

9.
OBCHODNÍ PODMÍNKY
9.1
Obchodní a smluvní podmínky jsou stanoveny v návrhu smlouvy, jehož závazný text
je uveden v příloze č. 2 těchto ZP.
9.2
Účastník nepředkládá do nabídky návrh smlouvy. Závazný text smlouvy bude
vyplněn až v rámci součinnosti před uzavřením smlouvy s vybraným dodavatelem, kdy
budou doplněny veškeré údaje podbarvené šedě - zejména identifikace dodavatele,
nabídková cena, jméno kontaktní osoby apod.)
9.3
Účastník je však povinen v rámci své nabídky učinit čestné prohlášení o tom, že
závazný text návrhu smlouvy plně a bezvýhradně akceptuje. Toto čestné prohlášení může
být učiněno v rámci předloženého Titulního listu nabídky (viz příloha č. 1 těchto ZP) nebo
převzetím uvedeného textu a jeho vložení do některé z ostatních částí nabídky.
9.4
V případě nejasností v obsahu obchodních podmínek, resp. v návrhu smlouvy má
dodavatel možnost si tyto nejasnosti vyjasnit ještě v průběhu lhůty pro podání nabídek ve
lhůtě a způsobem uvedeným v odst. 3.5 těchto ZP.

10.
PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK
10.1
Nabídky budou hodnoceny dle jejich ekonomické výhodnosti, a to dle ust. § 114 odst.
2 věty druhé zákona nejnižší celkové nabídkové ceny plnění v Kč bez DPH.
10.2
Nejvýhodnější bude nabídka toho z účastníků zadávacího řízení, jenž nabídne
nejnižší celkovou nabídkovou cena v Kc bez DPH. Zadavatel nabídky seřadí dle výše
nabídkové ceny v Kč bez DPH, a to od nejlevnější po nejdražší nabídku. Nejlépe bude
hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Pro posuzování tohoto kritéria budou
použity údaje z příslušného pole „Celková nabídková cena".
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10.3 V případě, že dvě a více nabídek dosáhnou stejné celkové nabídkové ceny bez DPH,
bude nejvhodnější nabídka stanovena losem za účasti oprávněných zástupců dotčených
účastníků.

11.
LHŮTA A ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDEK
11.1 V tomto zadávacím řízení mohou být podány pouze nabídky v elektronické podobě
prostřednictvím E-ZAK https://zakazky.breclav.eu, v příslušném poli karty této veřejné
zakázky. Požadavky a podmínky pro podání elektronické nabídky prostřednictvím E-ZAK
jsou uvedeny na https://zakazky.breclav.eu/manual.html.
11.2 Lhůta pro podání nabídek byla stanovena v souladu s § 54 ZZVZ a končí dnem 14.
06. 2021 v 9:00 hodin.
11.3
Otevíráním nabídek v elektronické podobě se dle § 109 ZZVZ rozumí zpřístupnění
jejich obsahu zadavateli. Nabídky v elektronické podobě otevře zadavatel po uplynutí lhůty
pro podání nabídek, otevírání nabídek se koná bez přítomnosti účastníků zadávacího řízení.
Při otevírání nabídek v elektronické podobě bude zkontrolováno, zda nabídky byly
doručeny ve stanovené lhůtě, zda jsou autentické a zda s datovými zprávami obsahujícími
nabídky nebylo před jejich otevřením manipulováno.
11.4 Nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek nebo podané jiným
způsobem, než vymezují tyto zadávací podmínky, se nepovažují za podané a v průběhu
zadávacího řízení se k nim nepřihlíží.
11.5
Nabídka bude zpracována písemně dle formálních, technických a smluvních
požadavků zadavatele uvedených v oznámení zadávacího řízení a těchto ZP. Nabídka i
veškeré další doklady požadované zákonem a zadávacími podmínkami, musí být
předloženy prostřednictvím E-ZAK v českém jazyce. Pokud jsou vydány v jiném jazyce,
musí být předložen jejich překlad do českého jazyka, přičemž tato povinnost se nevztahuje
na doklady ve slovenském jazyce a diplomy v latinském jazyce.
11.6 Účastník předloží zadavateli ve lhůtě pro podání nabídek nabídku obsahující
následující dokumenty:
A. Titulní list nabídky (viz příloha č. 1 těchto ZP), obsahující identifikační údaje účastníka
a jeho čestné prohlášení o akceptaci smlouvy, nebude-li toto prohlášení v souladu s
odst. 9.3 těchto ZP uvedeno v jiné části nabídky;
B. Doklady k prokázání kvalifikace účastníka;
C. Oceněný položkový rozpočet, který je přílohou č. 4 těchto ZP (ve formátu .pdf a Excel),
po uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem se stane její přílohou;
D. Doplněná příloha č. 6 Specifikace zařízení a SW (sloupce doplní uchazeč dle
nabízeného zařízení).
E. Přílohy (nepovinné).
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12.
SOUČINNOST K VÝBĚRU DODAVATELE
12.1
Zadavatel je dle § 122 odst. 1 ZZVZ povinen vybrat k uzavření smlouvy účastníka,
jehož nabídka byla podle stanovených kritérií hodnocení vyhodnocena jako ekonomicky
nejvýhodnější.
12.2 Před rozhodnutím o výběru dodavatele zadavatel písemně vyzve účastníka, jehož
nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější (dále jen „vybraný účastník") k
předložení:
originálů nebo úředně ověřených dokladů o jeho kvalifikaci, pokud je již nemá k
dispozici ve formě elektronických originálů nebo autorizované konvertovaných listin.
Podrobnosti stanoví výzva konkrétnímu vybranému dodavateli, která bude učiněna po
výběru dodavatele
12.3
Před rozhodnutím o výběru dodavatele zadavatel v případě vybraného účastníka,
který je právnickou osobou, zjistí údaje o jeho skutečném majiteli podle zákona o některých
opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu („skutečný
majitel") z Evidence údajů o skutečných majitelích podle zákona upravujícího veřejné
rejstříky právnických a fyzických osob (účinný od 01.01.2018). V případě, že nelze údaje o
skutečném majiteli takto zjistit, zadavatel vyzve vybraného dodavatele k předložení dokladů
dle § 122 odst. 5 ZZVZ, a to:
identifikačních údajů všech osob, které jsou skutečným majitelem této právnické
osoby podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
a financování terorismu;
dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob dle předchozího bodu k účastníku, těmito
doklady jsou zejména:
•
výpis z OR nebo jiné obdobné evidence,
•
seznam akcionářů,
•
rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu ze zisku,
•
společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.
12.4 Vybraný účastník je povinen předložit zadavateli požadované doklady ve lhůtě
stanovené v písemné výzvě, přičemž zadavatel může stanovenou Lhůtu prodloužit nebo
prominout její zmeškání.
12.5 V případě, že účastník zadávacího řízení požadované doklady dle odst. 12.2 a 12.3
těchto ZP ve stanovené lhůtě nepředloží nebo zadavatel zjistí, že:
účastník nesplňuje kvalifikaci
nabízí zboží, nesplňující
technické,
kvalitativní či
funkční parametry
požadované v ZP nebo
došlo ke střetu zájmů ve smyslu § 44 odst. 2 ZZVZ
zadavatel tohoto účastníka ze zadávacího řízení vyloučí. V takovém případě bude
postupováno dle § 125 ZZVZ.
12.6 Pokud je vybraný účastník akciovou společností, pak je zadavatel dle § 48 odst. 9
ZZVZ povinen na základě údajů uvedených v obchodním rejstříku ověřit, zda má vydány
výlučně zaknihované akcie. Nesplnění této podmínky je důvodem pro vyloučení vybraného
účastníka ze zadávacího řízení. V případě akciové společnosti se sídlem v zahraničí bude
zadavatel postupovat dle § 48 odst. 9 ZZVZ.
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12.7 Povinnost vyloučit účastníka ve smyslu odst. 12.6 těchto ZP se nevztahuje na akciové
společnosti ve 100 % vlastnictví státu, obce nebo kraje.
12.8
Po rozhodnutí o výběru dodavatele zadavatel všem účastníkům zadávacího řízení
oznámí výběr dodavatele v souladu s § 50 ZZVZ.

13.
13.1

PODMÍNKY SOUČINNOSTI PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY
Při uzavření smlouvy postupuje zadavatel dle § 124 ZZVZ.

13.2 Vybraný dodavatel je povinen poskytnout zadavateh potřebnou součinnost k
uzavření smlouvy, a to tak, aby mohla být smlouva uzavřena bez zbytečného odkladu po
uplynutí lhůty zákazu uzavřít smlouvu dle § 246 ZZVZ.
13.3 V rámci součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu § 104 písm. e) ZZVZ je vybraný
dodavatel povinen předložit zadavateli v elektronické podobě:
návrh smlouvy v elektronické (editovatelné) podobě doplněný v souladu s odst. 10.2
těchto ZP včetně všech požadovaných příloh, pokud nebyly předloženy v nabídce
nebo je zadavatel již nemá k dispozici
13.4
Neposkytnutí řádné součinnosti k uzavření smlouvy může být důvodem pro
vyloučení vybraného dodavatele z další účasti v zadávacím řízení ve smyslu § 124 odst. 2
ZZVZ.

14.
PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ
14.1
Prohlídka místa plnění je stanovena na 3. 6. 2021.
Sraz účastníků je před vchodem do ZŠ a MŠ Břeclav, Kpt. Nálepky 7 a to v 10.30 hodin.
14.2 Na případné prohlídce místa plnění však nebudou poskytovány doplňující informace
či vysvětlení k zadávací dokumentaci. V případě požadavků na doplňující informace nebo
vysvětlení zadávací dokumentace postupují dodavatelé dle odst. 3.5 až 3.7 těchto ZP.

15.
DALŠÍ PODMÍNKY A VYHRAZENÁ PRÁVA ZADAVATELE
15.1
Dodavatel může podat v zadávacím řízení pouze jednu nabídku. Dodavatel, který
podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně poddodavatelem, jehož
prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Pokud
dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo je
poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje
kvalifikaci, bude zadavatelem ze zadávacího řízení vyloučen.
15.2

Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení z důvodů uvedených v § 127 ZZVZ.

15.3
Účastníci nemají právo na úhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení, s
výjimkou případů vymezených v § 40 ZZVZ.
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15.4 Zadavatel není oprávněn vracet účastníkům jejich nabídky, a to ani v případě zrušení
zadávacího řízení.
15.5
Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o vývěru dodavatele ověřit, příp.
vyjasnit informace a skutečnosti deklarované účastníkem v jeho nabídce.
15.6

Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

15.7

Zadavatel nepřipouští podání nabídek na dílčí plnění.

15.8
Zadavatel si v souladu s § 53 odst. 5 ZZVZ vyhrazuje právo oznámení o vyloučení
účastníka zadávacího řízení nebo oznámení o výběru dodavatele uveřejnit na profilu
zadavatele. V takovém případě se oznámení považují za doručená všem účastníkům
zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění.
15.9
Zadavatel je oprávněn jakékoliv informace či doklady poskytnuté účastníky
zadávacího řízení použít, je-li to nezbytné pro postup podle ZZVZ či pokud to vyplývá z
účelu ZZVZ.
15.10 Zadavatel si dále vyhrazuje právo níže vymezený okruh informací, které budou
dodavatelem poskytnuty v průběhu zadávání veřejné zakázky, zveřejnit v rámci
transparentnosti řízení na internetu. Informacemi, ke kterým si zadavatel vyhrazuje právo na
jejich uveřejnění, jsou zejména: název dodavatele, IČO dodavatele, nabídková cena
dodavatele, termín podání nabídky, číslo uzavřené smlouvy, název smlouvy a údaje z
nabídky podstatné pro hodnocení dle stanovených hodnotících kritérií. Ukončením
zadávacího řízení právo na zveřejnění informací nezaniká. Účastí v zadávacím řízení bere
dodavatel na vědomí, že zadavatel s výše uvedenými informacemi poskytnutými bude v
průběhu zadávacího řízení nakládat výše uvedeným způsobem.

16.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
16.1
Veřejná zakázka je vypsána v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění.
16.2
Nesplnění zadávacích podmínek či nedoložení jejich splnění může vést k vyloučení
účastníka zadávacího řízení.
16.3 Všechny použité výrobky a materiály, které podléhají povinnému schvalování a
certifikaci ve smyslu zákona č. 22/ 97 Sb. o technických požadavcích na výrobky musí být ve
smyslu tohoto zákona vybaveny příslušnými certifikačními osvědčeními, zpracovanými
autorizovanou zkušebnou. Bez těchto dokumentů nelze provést instalaci těchto výrobků.
16.4
Zadavatel umožňuje, aby účastník zadávacího řízení realizoval dílo za pomoci
poddodavatelů. Tím není omezena možnost účastníka zadávacího řízení zajistit si formou
poddodávek dodávky materiálu, zboží nebo služeb, které jsou nutné pro realizaci této
zakázky, a dále není dotčena výlučná odpovědnost účastníka zadávacího řízení za
poskytování řádného plnění. Zadavatel požaduje uvést v nabídce účastníka zadávacího
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řízení (v příloze návrhu smlouvy), jaká konkrétní část plnění veřejné zakázky bude zadána
třetím osobám, a které osoby to budou, přičemž uvede vymezení dílčích poddodávek z
hlediska věcného a finančního (bez DPH) a uvede procentní podíl k celkové ceně plnění bez
DPH (u poddodavatele je účastník zadávacího řízení povinen uvést jeho identifikační údaje
dle § 28 odst. 1 písm. g) zákona). Učiní tak prohlášením, k němuž využije přílohu č. 5
zadávací dokumentace.
16.5
Zadavatel upozorňuje, že v rámci zadávacího řízení dochází za účelem zajištění
řádného průběhu zadávacího řízení ke zpracování osobních údajů ve smyslu Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR). Správcem osobních
údajů je město Břeclav, jakožto zadavatel veřejné zakázky. Podrobné informace o zpracování
osobních údajů jsou k dispozici na webových stránkách zadavatele: http:/ / www.breclav.eu
16.6
Účastník bere na vědomí, že zakázka je spolufinancována z prostředků IROP v rámci
projektu: „Rozvoj odborného vzdělávání na ZŠ Břeclav, Kpt. Nálepky 7"
spolufinancovaného z Integrovaného regionálního operačního programu, registrační číslo
projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0014943.
16.7 Vybraný dodavatel je povinen podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě, v platném znění, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
Tato povinnost se týká rovněž těch částí nabídek, smlouvy a souvisejících dokumentů, které
podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní tajemství,
utajované skutečnosti), za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními
předpisy (zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole, v platném znění). Účastníci zadávacího řízení
berou na vědomí, že obdobnou povinností bude vybraný dodavatel povinen smluvně
zavázat také své poddodavatele.
16.8
Zadavatel v souladu s ust. § 40 zákona stanovuje zadávací lhůtu v délce 90
kalendářních dnů.
16.9
Zadavatel požaduje, aby vybraný dodavatel po celou dobu trvání realizace díla
zajistil dodržování pracovněprávních předpisů a předpisů týkajících se oblasti
zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dodržování zákona č. 198/2009 Sb. a
prováděl likvidaci odpadu dle zákona č. 541/2020, o odpadech.
Nedílnou součástí zadávacích podmínek jsou následující přílohy:
•
č. 1 Krycí list nabídky
•
č. 2 Závazný text návrhu smlouvy o dílo
•
č. 3 Vzor seznamu referenčních zakázek
•
č. 4 Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele včetně soupisu prací,
dodávek a služeb s výkazy výměr (dále jen jako „PD")
•
Příloha č. 5 Seznam poddodavatelů
•
Příloha č. 6 Specifikace zařízení a SW
V Břeclavi dne 27. 5. 2021
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