Státní veterinární správa
Slezská 100/7, Praha 2, 120 56
T: +420 227 010 111, F: +420 227 010 191
Elektronická adresa podatelny: epodatelna@svscr.cz
ID datové schránky: d2vairv

Č. j.: SVS/2022/101016-G

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
k nadlimitní veřejné zakázce s názvem
zadávané ve smyslu § 56 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), v otevřeném řízení
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IDENTIFIKACE ZADAVATELE
Název:

Česká republika – Státní veterinární správa

Sídlo:

Slezská 100/7, 120 00 Praha 2

IČ:

00018562

Zastoupena:

MVDr. Zbyněk Semerád, ústřední ředitel

Identifikátor datové schránky:

d2vairv

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA
Název veřejné zakázky:
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„DODÁVKA MULTIFUNKČNÍCH BAREVNÝCH TISKÁREN
Část 1 – Multifunkční barevné tiskárny A3“

Klasifikace předmětu veřejné zakázky (CPV):

30232110-8 Laserové tiskárny

Profil zadavatele (URL zakázky):

https://zakazky.svscr.cz/
https://zakazky.svscr.cz/vz00000147

Druh veřejné zakázky:

Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky

Druh zadávacího řízení:

Otevřené řízení dle § 56 ZZVZ

Předpokládaná hodnota:

1 896 000 Kč bez DPH

Zdroj financování:

Státní rozpočet

KONTAKTNÍ OSOBA VE VĚCI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Jméno, příjmení:

Ing. Daniel Chroust

Vztah k zadavateli:

ředitel Odboru informatiky

Telefon, e-mail:

Tel.: 485107696
e-mail: d.chroust@svscr.cz

4

VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

4.1

P ŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY, ROZDĚLENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA ČÁSTI

Předmětem veřejné zakázky je pořízení barevných multifunkčních tiskáren střední třídy, ve třech variantách běžných parametrů a dodávky základních sad náplní, které svými moderními parametry zajistí
efektivnější a ekonomičtější provoz.
Veřejná zakázka je rozdělena na 2. části, které budou zadávány v samostatných zadávacích řízeních
Část 1 – Multifunkční barevné tiskárny A3
Část 2 – Multifunkční barevné tiskárny A4
Předmětem této 1. části veřejné zakázky zadávané v samostatném zadávacím řízení, je nákup a dodání 29 ks barevných laserových multifunkčních tiskáren A3 a 1 ks barevné laserové multifunkční tiskárny A3 s příslušenstvím, včetně instalace v místě plnění, poskytnutí záruky a záručního servisu po
dobu 36 měsíců, dle detailní technické specifikace předmětu plnění v PŘÍLOZE č. 2 – Technická specifikace.
Tato nadlimitní veřejná zakázka je svým rozsahem tak malá, že umožňuje účast malých a středních
podniků i bez dalšího dělení veřejné zakázky na části. Zároveň se jedná o plnění spolu natolik věcně
související, že by dalším rozdělením vznikaly zadavateli další neodůvodněné náklady při realizaci plnění předmětu veřejné zakázky.

4.2

MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ

Místa plnění veřejné zakázky jsou pracoviště zadavatele v České republice uvedená v PŘÍLOZE č. 2 této
zadávací dokumentace. Dodavatel je povinen poskytnout plnění dle smlouvy do 60 dnů od nabytí účinnosti smlouvy uveřejněním v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění
smlouvy zajistí zadavatel a bude dodavatele písemně informovat o uveřejnění v Registru smluv.

4.3

P LNĚNÍ PROSTŘEDNICTVÍM PODDODAVATELŮ

Účastník je v nabídce povinen uvést, které části plnění z veřejné zakázky má v úmyslu zadat poddodavatelům a uvést identifikační údaje každého poddodavatele.

4.4

P ŘÍSTUP K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

Zadávací dokumentace je volně ke stažení na profilu zadavatele na adrese https://zakazky.svscr.cz.
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KVALIFIKACE

Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je v souladu s ustanovením § 73 a násl. ZZVZ dodavatel,
který prokáže splnění:
a)

základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ;
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b)

5.1

profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ;

ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST

Základní způsobilost splňuje ten dodavatel, který dle § 74 odst. 1 ZZVZ:
a)

nebyl 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;

b)

nemá v České republice ani v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek;

c)

nemá v České republice ani v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na
penále na veřejné zdravotní pojištění;

d)

nemá v České republice ani v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na
penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;

e)

není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla proti němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu, ani není v obdobné situaci podle
právního řádu země sídla dodavatele.

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle písm. a) splňovat tato právnická osoba a
zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická
osoba, musí podmínku podle písm. a) splňovat:
i)
tato právnická osoba;
ii)
každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
iii)
osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.
Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu:
i)
zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle písm. a) splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu;
ii)
české právnické osoby, musí podmínku podle písm. a) splňovat osoby uvedené v předchozím odstavci a vedoucí pobočky závodu.

5.2

P ROKAZOVÁNÍ ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOSTI

Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením dokladů dle § 75 odst. 1 ZZVZ, kterými jsou:
a)

výpis z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k požadavku uvedenému pod písmenem a) výše;

b)

potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k požadavku uvedenému pod písmenem b) výše;

c)

písemné čestné prohlášení ve vztahu ke spotřební dani dle požadavku uvedenému pod
písmenem b) výše;

d)

písemné čestné prohlášení ve vztahu k požadavku uvedenému pod písmenem c) výše;
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e)

potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k požadavku uvedenému pod písmenem d) výše; a

f)

výpis z obchodního rejstříku, nebo předložení písemného čestného prohlášení v případě,
že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k požadavku uvedenému pod písmenem e) výše.

Čestné prohlášení dle písm. c) a písm. d), popř. písm. f) tohoto článku lze zpracovat v soulad u se vzorem uvedeným v PŘÍLOZE č. 4 této zadávací dokumentace.
Zadavatel dle § 86 odst. 2 věta první nepřipouští nahrazení předložení výše uvedených dokladů
čestným prohlášením s výjimkou čestného prohlášení zpracovaného v souladu se vzorem uvedeným v PŘÍLOZE č. 4 této zadávací dokumentace.
Doklady prokazující základní způsobilost musí prokazovat splnění požadovaných kritérií způsobilosti
nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

5.3

P ROFESNÍ ZPŮSOBILOST DLE § 77 ZZVZ

Splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice prokáže účastník podle § 77 odst. 1 ZZVZ
předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis
zápis do takové evidence vyžaduje.
Doklad prokazující profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.
Zadavatel dle § 86 odst. 2 věta první nepřipouští nahrazení předložení výše uvedeného dokladu
čestným prohlášením.

5.4

DOKLADY O KVALIFIKACI

V souladu s § 86 odst. 2 ZZVZ zadavatel požaduje předložení dokladů uvedených v čl. 5.2 a 5.3 v originálech nebo kopiích a nepřipouští nahrazení těchto dokladů čestným prohlášením s výjimkou čestného prohlášení zpracovaného v souladu se vzorem uvedeným v PŘÍLOZE č. 4 této zadávací dokumentace.

5.4.1 Prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
Dodavatel může prokázat kvalifikaci v souladu s § 228 ZZVZ výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů. Tento výpis nahrazuje prokázání splnění:
1. základní způsobilosti dle § 74 ZZVZ,
2. profesní způsobilosti podle § 77 ZZVZ v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti.
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být starší než 3 měsíce k poslednímu dni, ke kterému má být prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost.
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5.4.2

Prokázání kvalifikace prostřednictvím certifikátu, který byl vydán v rámci systému certifikovaných dodavatelů

Dodavatel může prokázat v souladu s § 234 ZZVZ kvalifikaci certifikátem vydaným v rámci systému
certifikovaných dodavatelů.
Předloží-li dodavatel veřejnému zadavateli certifikát, který obsahuje náležitosti dle § 239 ZZVZ
a údaje v certifikátu jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro podání nabídek, nahrazuje tento
certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace dodavatelem.

5.4.3 Prokázání kvalifikace prostřednictvím jednotného evropského osvědčení pro veřejné zakázky
Dodavatel je oprávněn nahradit zadavatelem požadované doklady prokazující kvalifikaci dodavatele
předložením jednotného evropského osvědčení pro veřejné zakázky.
Jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky se rozumí písemné čestné prohlášení dodavatele o prokázání jeho kvalifikace, a to i prostřednictvím jiné osoby, nahrazující doklady vydané orgány veřejné správy nebo třetími stranami na formuláři zpřístupněném v informačním systému
e-Certis.
Dodavatel není oprávněn prostřednictvím jednotného evropského osvědčení pro veřejné zakázky
prokázat kvalifikační kritéria pro výběr souhrnným prohlášením o všech kvalifikačních kritériích pro
výběr, ale je povinen v jednotném evropském osvědčení pro veřejné zakázky vyplnit všechny části A
až D s uvedením rozhodných skutečností pro prokázání kvalifikace včetně dokladů, které má k dispozici k prokázání kvalifikace – viz nařízení Komise (EU) 2016/7 ze dne 5. ledna 2016, kterým se zavádí
standardní formulář jednotného evropského osvědčení pro veřej né zakázky, uveřejněným v Ústředním věstníku Evropské komise, částka L 3/16 ze dne 6. 1. 2016.

5.4.4 Prokázání kvalifikace získané v zahraničí
V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního řádu
země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem.

5.4.5

Společné prokazování kvalifikace

Má-li být předmět plnění veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně, a za tímto účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat dle § 82 ZZVZ základní způsobilost a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ samostatně.
Zadavatel požaduje, aby v případě společné účasti dodavatelů na předmětu plnění veřejné zakázky
nesli všichni dodavatelé podávající společnou nabídku společnou a nerozdílnou odpovědnost za plnění veřejné zakázky.
Dodavatelé uvedou v nabídce kontaktní adresu pro písemný styk mezi dodavatelem a zadavatelem a
osobu, která bude zmocněna zastupovat tyto dodavatele při styku se zadavatelem v průběhu zadávacího řízení.
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5.4.6 Prokázání části kvalifikace prostřednictvím jiných osob
Dodavatel může v souladu s § 83 ZZVZ prokázat určitou část kvalifikace požadované zadavatelem
prostřednictvím jiných osob.
Upozornění zadavatele:
V případě, že bude dodavatel prokazovat část kvalifikace jinou osobou (tzv. kvalifikační poddodavatel) ve smyslu § 83 ZZVZ předloží ve vztahu k takovému poddodavateli následující doklady:
a) seznam poddodavatelů vyplněný v souladu se vzorem dle PŘÍLOHY č. 5 této zadávací dokumentace – Vzor seznamu poddodavatelů včetně Čestného prohlášení 1 poddodavatele;
b) prohlášení poddodavatele vyplněné v souladu se vzorem dle PŘÍLOHY č. 5 této zadávací dokumentace – Vzor seznamu poddodavatelů včetně Čestného prohlášení poddodavatele;
c) výpis z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 písm. a) ZZVZ ;
d) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 písm. b) ZZVZ ;
e) písemné čestné prohlášení2 ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 písm. b) ZZVZ;
f) písemné čestné prohlášení3 ve vztahu k § 74 písm. c) ZZVZ;
g) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 písm. d) ZZVZ ;
h) výpis z obchodního rejstříku, nebo písemné čestné prohlášení 4 v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 písm. e) ZZVZ;
i) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis
do takové evidence vyžaduje, ve vztahu k § 77 odst. 1 ZZVZ;
j) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace jinou osobou;
k) 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 dle §
83 odst. 1 písm. d) ZZVZ.

5.4.7 Předložení rovnocenných dokladů
Pokud zadavatel vyžaduje předložení dokladu a dodavatel není z důvodů, které mu nelze přičítat,
schopen předložit požadovaný doklad, je oprávněn předložit jiný rovnocenný doklad v souladu
s § 45 odst. 2 ZZVZ.
Pokud ZZVZ nebo zadavatel vyžaduje předložení dokladu podle právního řádu České republiky, může
dodavatel předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, ve kterém se tento doklad vydává;
tento doklad se předkládá s překladem do českého jazyka v souladu s § 45 odst. 3 ZZVZ.

1

odpovědnost za pravdivost „čestně prohlašova ných skutečností“ nese každý účastník zadáva cího řízení, který s e uchází o
tuto veřejnou zakázku
2 odpovědnost za pravdivost „čestně prohlašova ných skutečností“ nese každý účastník zadáva cího řízení, který s e uchází o
tuto veřejnou zakázku
3 odpovědnost za pravdivost „čestně prohlašova ných skutečností“ nese každý účastník zadáva cího řízení, který s e uchází o
tuto veřejnou zakázku
4 odpovědnost za pravdivost „čestně prohlašova ných skutečností“ nese každý účastník zadáva cího řízení, který s e uchází o
tuto veřejnou zakázku
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5.4.8 Předložení dokladů odkazem
Povinnost předložit doklad může dodavatel splnit odkazem na odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy (obchodní rejstřík nebo jiná obdobná evidence, seznam kvalifikovaných dodavatelů apod.) nebo v obdobném systému vedeném v jiném členském státu, který umožňuje neomezený dálkový přístup v souladu s § 45 odst. 4 ZZVZ. Takový odkaz musí obsahovat internetovou adresu a údaje pro přihlášení a vyhledávání požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné.
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OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní a jiné smluvní podmínky jsou zpracované v podobě vzoru smlouvy, který je PŘÍLOHOU č. 7
této zadávací dokumentace.
Dodavatel není povinen v nabídce předložit návrh smlouvy dle PŘÍLOHY č. 7 této zadávací dokumentace, avšak prohlášením uvedeném v krycím listu nabídky, jehož vzor je připojen jako PŘÍLOHA č. 1
této zadávací dokumentace, se zavazuje uzavřít se zadavatelem smlouvu v souladu se vzorem, který
tvoří PŘÍLOHU č. 7 této zadávací dokumentace a nabídkou dodavatele, stane-li se vybraným dodavatelem.
Návrh smlouvy na plnění veřejné zakázky je koncipován zadavatelem jako nedílná součást zadávací
dokumentace, přičemž takový návrh smlouvy je pro všechny dodavatele - účastníky zadávacího řízení
závazný, stejný a zcela shodný. Dodavatel nemá žádnou možnost ovlivnit text a znění smlouvy, kterou musí dodavatel v plném rozsahu akceptovat. V tomto konkrétním zadávacím řízení se tak jedná o
kontraktační proces, kdy dodavatel k návrhu smlouvy buď přistoupí, či nikoliv. Jakákoliv změna návrhu smlouvy oproti zadávacím podmínkám by prakticky byla důvodem pro vyloučení dodavatele ze
zadávacího řízení, s výjimkou doplnění údajů na místech k tomu předpokládaných (typicky doplnění
ceny, která vychází z nabídky dodavatele).

7

POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Dodavatel je povinen předložit ve své nabídce celkovou nabídkovou cenu formou kalkulace nabídkové ceny uvedené v PŘÍLOZE č. 3 této zadávací dokumentace.
Nabídková cena bude jako celková nabídková cena za realizaci předmětu veřejné zakázky v rozsahu
požadovaném v této zadávací dokumentaci včetně jejích příloh.
Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady nezbytné k realizaci předmětu veřejné zakázky
podle podmínek stanovených zadavatelem v této zadávací dokumentaci (včetně mzdových nákladů,
provozních nákladů, nákladů na administraci, náklady na dopravu do místa plnění a dalších možných
nákladů). Nabídková cena je cena konečná a nepřekročitelná.
V případě uvedení odlišných hodnot u nabídkové ceny uvedené v nabídce dodavatele (na jednotlivých místech nabídky) jsou rozhodné hodnoty nabídkové ceny uvedené v PŘÍLOZE č. 3 této zadávací dokumentace. V případě jakýchkoliv rozporů a pochybností mezi údaji uvedenými dodavate-
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lem (účastníkem zadávacího řízení) v jeho nabídce ohledně celkové nabídkové ceny, budou pro posouzení a hodnocení celkové nabídkové ceny považovány zadavatelem za rozhodné údaje uvedené
v PŘÍLOZE č. 3 této zadávací dokumentace.

7.1. NABÍDKOVÁ CENA V PŘÍPADĚ POVINNOSTI PŘIZNAT DPH ZADAVATELEM
V případě, že dodavatel není povinen v České republice přiznat DPH a tuto povinnost musí splnit zadavatel (jedná se zejména o případ, kdy je dodavatel osoba povinná k dani neusazená v tuzemsku
podle § 108 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
za níž je povinen daň přiznat plátce či identifikovaná osoba, tj. zadavatel), je dodavatel povinen na
tuto skutečnost v nabídce výslovně upozornit.

8

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti.

8.1

KRITÉRIA HODNOCENÍ

Ekonomická výhodnost bude stanovena na základě níže uvedených kritérií hodnocení a jim
příslušejících vah:

NÁZEV KRITÉRIA

A.

VÁHA %

Nabídková cena za pořízení

x ks Multifunkčních zařízení A3 s příslušenstvím
x ks Multifunkčních zařízení A3

55%

B. Součet nákladů na tisk jedné strany na
45%

Multifunkčním zařízení A3 s příslušenstvím
Multifunkčním zařízení A3

8.2

SKUTEČNOSTI, KTERÉ JSOU PŘEDMĚTEM HODNOCENÍ

Dodavatel ve své nabídce stanoví nabídkovou cenu pro každé hodnotící kritérium.
Nabídkové ceny budou uvedeny v PŘÍLOZE č. 3 zadávací dokumentace, budou stanoveny jako ceny
v Kč bez DPH.
Jednotkové ceny musí být vyšší než 0,00 Kč a budou uvedeny ve formátu na max. 2 desetinná
místa.
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Dodavatel není oprávněn podmínit jím navrhovanou nabídkovou cenu další podmínkou. Podmínění
nebo uvedení několika rozdílných hodnot nabídkové ceny na různých místech v nabídce může být důvodem pro vyřazení nabídky z výběrového řízení. Obdobně bude zadavatel postupovat v případě, že
dojde k uvedení nabídkové ceny v jiné formě či měně než zadavatel požaduje.

8.3 ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK
Pro hodnocení nabídek použije komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100 bodů. Každé jednotlivé
nabídce je v rámci každého kritéria přiděleno takové bodové ohodnocení, které odráží úspěšnost
předmětné nabídky v rámci daného kritéria.
Jednotlivým nabídkám budou přiděleny bodové hodnoty dle následujícího vzorce:

hA = nejlepší hodnota v kritériu A / hodnota hodnocené nabídky * 100
hB = nejlepší hodnota v kritériu B / hodnota hodnocené nabídky * 100
Celkové bodové ohodnocení jednotlivých nabídek vznikne součtem převážených bodových hodnot
dosažených v jednotlivých kritériích, tj. součtem bodových ohodnocení v daných kritériích převážených vahou příslušného kritéria (viz vzorec uvedený níže).

H = (hA*0,55) + (hB*0,45)

H - Celkové bodové hodnocení dané nabídky
hA - Bodové hodnocení dané nabídky v kritériu A
0,55 - Váha kritéria A
hB - Bodové hodnocení dané nabídky v kritériu B
0,45 - Váha kritéria B
Na základě celkového bodového ohodnocení stanoví komise výsledné pořadí nabídek.

9

POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ, OBSAH A PODÁNÍ NABÍDKY

9.1

ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

Nabídky musí být zpracovány a podány v souladu s požadavky zadavatele uvedenými v této zadávací
dokumentaci.
Nabídky včetně veškeré dokumentace vztahující se k předmětu veřejné zakázky budou zpracovány
v českém jazyce. Doklad zhotovený v cizím jazyce se předkládá s překladem do českého jazyka. Má-li
zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, může si vyžádat předložení úředně ověřeného překladu
dokladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků. Doklad o vzdělání v latinském jazyce a doklad ve slovenském jazyce lze předložit bez překladu.
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Nabídka, která nebude zadavateli doručena ve lhůtě nebo způsobem stanoveným v této zadávací
dokumentaci, se nepovažuje za podanou, a v průběhu zadávacího řízení se k ní nepřihlíží.
Účastník si může některé části své nabídky označit jako důvěrné ve smyslu § 218 ZZVZ či označit konkrétní informace za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Dodavateli (účastníku zadávacího řízení) podáním nabídky (oferty) nevznikají žádná práva na uzavření
obchodního vztahu se zadavatelem. Tato zadávací dokumentace nemá povahu návrhu na uzavření
smlouvy (nabídky) ve smyslu § 1731 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem, popřípadě s dodavatelem, se kterým má být uzavřena smlouva, je příslušný dodavatel
povinen o této změně zadavatele bezodkladně písemně informovat.

9.2

OBSAH NABÍDKY

Dodavatel využije pořadí dokumentů specifikované v následujících bodech:
1. krycí list nabídky – viz PŘÍLOHA č. 1 této zadávací dokumentace;
2. technická specifikace viz PŘÍLOHA č. 2 této zadávací dokumentace;
3. kalkulace nabídkové ceny zpracovaná dle vzoru uvedeného v PŘÍLOZE č. 3 této zadávací

dokumentace;
4. doklady prokazující splnění základní způsobilosti – viz čl. 5.2 této zadávací dokumentace,

včetně čestného prohlášení zpracovaného v souladu se vzorem uvedeným v PŘÍLOZE č. 4
této zadávací dokumentace;
5. doklady prokazující splnění profesní způsobilosti – viz. čl. 5.3 této zadávací dokumen-

tace;
6. seznam poddodavatelů včetně Čestného prohlášení poddodavatele zpracovaný v sou-

ladu s čl. 5.4.6 a se vzorem uvedeným v PŘÍLOZE č.5 této zadávací dokumentace;
7. čestné prohlášení o samostatnosti a nezávislosti nabídky a o neexistenci propojení

mezi dodavateli zpracované v souladu se vzorem uvedeným v PŘÍLOZE č. 6 této zadávací
dokumentace;
8. další doklady (např. plná moc, doklady dle § 83 ZZVZ apod.).

9.3

PODÁNÍ NABÍDKY

Nabídky se podávají výhradně v elektronické podobě, a to prostřednictvím profilu zadavatele na adrese https://zakazky.svscr.cz .
Nabídky, při elektronickém podání jsou automaticky zašifrovány veřejnou části certifikátu zadavatele
a uloženy na profilu zadavatele po celou dobu trvání lhůty pro podání nabídek v zašifrované podobě.
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Jiný způsob elektronického podání nabídky není přípustný. Nabídka podaná elektronicky jiným způsobem nebude posuzována ani hodnocena. Listinná verze nabídek není přípustná.
Dodavatel podává nabídku ve lhůtě pro podání nabídek uvedené na profilu zadavatele a v oznámení
o zahájení zadávacího řízení.
Zadavatel dodavatelům doporučuje, aby s dostatečným předstihem před podáním nabídky přes profil zadavatele provedli na profilu zadavatele nabízený test nastavení prohlížeče a systému (výsledkem testu jsou upozornění na nutná nastavení, aktualizace, velikost příloh atp.). Zadavatel především
upozorňuje dodavatele, že jednotlivé přílohy vkládané na profil zadavatele mají omezenou velikost
nastavenou provozovatelem profilu zadavatele a dodavatelé tak musí případné větší soubory upravit
tak, aby bylo umožněno jejich nahrání.
Dodavatelé předkládají všechny doklady jako naskenované kopie v čitelné podobě ve formátu PDF,
případně jako elektronické originály, s výjimkou PŘÍLOHY č. 2 a 3 této zadávací dokumentace – kalkulace nabídkové ceny, technické specifikace, kterou dodavatel předloží ve formátu MS Excel.
Dodavatel je ve své nabídce povinen označit informace, které považuje za důvěrné (dle § 218 ZZVZ)
nebo které jsou předmětem obchodního tajemství (dle § 504 občanského zákoníku).

9.4

VARIANTY NABÍDKY

Varianty nabídky nejsou přípustné.

9.5

LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK, ZADÁVACÍ LHŮTA A TERMÍN OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK

Lhůta pro podání nabídek a termín otevírání nabídek jsou uvedeny v oznámení o zahájení zadávacího
řízení na https://zakazky.svscr.cz/vz00000147 a na profilu zadavatele https://zakazky.svscr.cz.
Zadavatel nestanovuje žádnou zadávací lhůtu.
Vzhledem k přípustnosti podání nabídek pouze v elektronické podobě neproběhne veřejné otevírání
nabídek. Otevírání nabídek v elektronické podobě je neveřejné.

10 VYHRAZENÁ PRÁVA ZADAVATELE, OSTATNÍ PODMÍNKY
10.1 VYHRAZENÁ PRÁVA ZADAVATELE
Zadavatel si vyhrazuje právo:
a)

změnit, upřesnit či doplnit zadávací podmínky;

b)

neposkytnout účastníkům náhradu nákladů, které vynaloží v souvislosti se svou účastí v zadávacím řízení;

c)

nevracet nabídky. Nabídky účastníků zadávacího řízení zůstávají zadavateli a budou tvořit součást dokumentace o zadání veřejné zakázky;

d)

ověřit informace obsažené v nabídce dodavatele u třetích osob;
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e)

vyloučit5 vybraného dodavatele, který se zadavatelem neuzavře bez zbytečného odkladu
smlouvu v souladu s § 124 ZZVZ. Pokud dojde k vyloučení vybraného dodavatele, zadavatel
může vyzvat k uzavření smlouvy dalšího dodavatele, a to v pořadí, které vyplývá z výsledku p ůvodního hodnocení nabídek (nebo z výsledku nového hodnocení). Nové hodnocení je zadavatel
povinen provést, pokud by vyloučení vybraného dodavatele znamenalo podstatné ovlivnění původního pořadí nabídek. Dodavatel vyzvaný k uzavření smlouvy se považuje za vybraného dodavatele;

f)

vymáhat škodu způsobenou zadavateli v případě porušení (kontraktační) povinnosti dodavatele
dle § 124 odst. 1 ZZVZ uzavřít smlouvu, za situace kdy byl dodavatel vybrán zadavatelem k uzavření smlouvy.

Zadavatel dává dodavatelům (účastníkům zadávacího řízení) na vědomí, že podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, je povinným subjektem, který podle citovaného zákona má povinnost poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti.
Zadavatel kdykoli v průběhu zadávacího řízení učiní nezbytné a přiměřené opatření k nápravě, pokud
zjistí, že postupoval v rozporu s ZZVZ. Opatřením k nápravě rozumí zadavatel úkony, které napravují
předchozí postup, který je v rozporu s ZZVZ.
Zadavatel dává dodavatelům (účastníkům zadávacího řízení) na vědomí, že podle § 2 písm. e) zákona
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, bude vybraný
dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Účastník zadávacího řízení se
podáním své nabídky zavazuje, že pokud se stane vybraným dodavatelem, poskytne potřebné spolupůsobení při výkonu finanční kontroly podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
ve veřejné správě. Závazek účastníka zadávacího řízení rovněž obsahuje právo přístupu kontrolních
orgánů v rámci kontroly k dokumentům, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
(např. obchodní tajemství) za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy
(např. zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole) vč. zajištění stejných podmínek u svých poddodavatelů.
Dokumenty, které mají být podepsány dodavatelem (účastníkem zadávacího řízení), musí být podepsány osobou oprávněnou jednat jménem dodavatele nebo za dodavatele. Pokud oprávnění jednat
za dodavatele, resp. účastníka zadávacího řízení nebude vyplývat z přiloženého výpisu
z obchodního rejstříku (např. prokura ve smyslu § 450 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů), je dodavatel povinen předložit plnou moc nebo jiný dokument, z níž bude
vyplývat, že jednající osoba je k podpisu za dodavatele oprávněna.
Zadavatel si vyhrazuje právo dle § 39 odst. 5 ZZVZ ověřit a prověřit údaje a doklady uvedené jednotlivými dodavateli (účastníky zadávacího řízení) v jejich nabídkách. Dodavatel (účastník zadávacího řízení) je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost. Zadavatel je plně

5

úča s tenství v za dávacím řízení zaniká až uplynutím l hůty pro podání námitek proti vyl oučení nebo po vyřízení případných
ná mitek nebo návrhu, které účastník zadávacího řízení proti svému vyl oučení podal.
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oprávněn opatřovat si údaje a doklady sám i bez součinnosti s dodavatelem (např. z veřejných zdrojů
získávat informace o technických parametrech nabízeného plnění).
Ostatní podmínky zadávacího řízení v této zadávací dokumentaci výslovně neupravené (např. možnost a způsob podání námitek proti postupu zadavatele) se řídí příslušnými ustanoveními ZZVZ.

10.2 VYHRAZENÉ ZMĚNY ZÁVAZKU ZE SMLOUVY DLE § 100 ODST. 1 ZZVZ
10.2.1 Vyhrazená změna ceny plnění
Zadavatel si v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje změnu ceny plnění uvedenou ve smlouvě s vybraným dodavatelem v průběhu plnění předmětu veřejné zakázky, a to pouze v případě:
10.2.2 Změna sazby DPH
Cenu plnění je možné měnit v případě zvýšení nebo snížení zákonem stanovené sazby daně z přidané
hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě bude cena plnění změněna (zvýšena nebo snížena) o příslušné navýšení nebo snížení
sazby DPH ode dne účinnosti nové zákonné úpravy sazby DPH. Dodavatel bude fakturovat cenu s
DPH dle sazby DPH platné v době uskutečnění zdanitelného plnění.
10.2.3

Změna dodavatele

Zadavatel si dle § 100 odst. 2 ZZVZ vyhrazuje změnu dodavatele v průběhu plnění veřejné zakázky, a
to v případě kdy uzavřená smlouva s vybraným dodavatelem bude ukončena
a)

dohodou smluvních stran, výpovědí;

b)

odstoupením od smlouvy ze strany zadavatele z důvodů uvedených ve smlouvě;

c)

odstoupením od smlouvy z důvodů dle § 223 odst. 2 ZZVZ;

d)

z důvodu zániku závazku pro následnou nemožnost plnění;

e)

zánikem právnické osoby bez právního nástupce;

f)

v důsledku právního nástupnictví v souvislosti s přeměnou dodavatele, jeho smrtí nebo převodem jeho závodu, popřípadě části závodu, kdy nový dodavatel splňuje kritéria kvalifikace stanovená v této zadávací dokumentaci;

g)

v případě zániku účasti některého z dodavatelů v případě společné účasti dodavatelů dle § 82
ZZVZ;

h)

v případě prohlášení insolvence na dodavatele, vstupu dodavatele do likvidace, vydání rozhodnutí o úpadku na dodavatele, nařízení nucené správy podle jiného právního předpisu na dodavatele nebo nastane-li u dodavatele obdobná situace podle právního řádu země jeho sídla;

i)

v důsledku zániku právnické osoby nebo smrti fyzické osoby, která je jinou osobou, prostřednictvím níž prokazoval dodavatel splnění kvalifikace dle § 83 ZZVZ.

Nastane-li některý z případů popsaných v předchozí větě, je zadavatel oprávněn uzavřít smlouvu na
plnění veřejné zakázky s novým dodavatelem a za předpokladu, že s touto změnou bude nový dodavatel souhlasit a vstoupí do práv a povinností plynoucích ze smlouvy s původním dodavatelem. V pří-
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padě změny dodavatele může dojít ke změně poddodavatelů v souladu s nabídkou nového dodavatele a údajů vztahujících se k osobě dodavatele (např. kontaktní osoby, kontaktní údaje, déle jen „povolené změny smlouvy“).

10.3 ZMĚNA DODAVATELE V PŘÍPADĚ SPOLEČNÉ ÚČASTI DODAVATELŮ
V případě zániku účasti některého z dodavatelů v případě společné účasti dodavatelů dle § 82 ZZVZ a
bodu 10.2.3. písm. e), f), g), h) písm. i) tohoto článku je zadavatel oprávněn uzavřít smlouvu se zbývajícími dodavateli, pokud i nadále bude splňovat kritéria kvalifikace stanovená v této zadávací dokumentaci. V případě, že zbývající dodavatelé nebudou splňovat kritéria kvalifikace stanovená v této
zadávací dokumentaci nebo nepřevezmou práva a povinnosti ze smlouvy v plném rozsahu s výjimkou
povolených změn smlouvy, je zadavatel oprávněn uzavřít smlouvu s druhým účastníkem v pořadí dle
hodnocení nabídek.
Postup podle článku 10.2.3 je právem zadavatele, nikoliv jeho povinností, a nelze se jej právně domáhat.

10.4 DALŠÍ PODMÍNKY
a) Vymezuje-li zadavatel v zadávací dokumentaci některé parametry kvalifikačních předpokladů
v české měně CZK (Kč) a v případě, že účastník dokládá splnění výše uvedených kvalifikačních
předpokladů v jiných měnách než CZK, použije pro přepočet na CZK poslední čtv rtletní průměrný
kurz devizového trhu příslušné měny k CZK stanovený a zveřejněný ČNB ke dni uveřejnění zadávací dokumentace.
b) Dokumenty, které mají být podepsány účastníkem, musí být podepsány osobou oprávněnou jednat jménem účastníka nebo za účastníka. V případě podpisu osobou oprávněnou jednat za účastníka je potřeba přiložit i plnou moc nebo jiný doklad o oprávnění k jednání této osoby za účastníka.

11 DOSTUPNOST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE, VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE, ZMĚNA
A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE, PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ, KOMUNIKACE V PRŮBĚHU ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ, OCHRANA INFORMACÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
11.1 DOSTUPNOST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Zadávací dokumentace je dle § 96 odst. 1 ZZVZ uveřejněna na profilu zadavatele E-ZAK https://zakazky.svscr.cz ode dne uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení nejméně do konce lhůty pro
podání nabídek.

11.2 VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace je možné doručit ve lhůtách a za podmínek dle § 98 ZZVZ.
Elektronická žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 8 pracovních dnů před uplynutí lhůty
pro podání nabídek, a to z některým z následujících způsobů:
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prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK;
datovou schránkou;
zasláním na e-mailovou adresu: zakazky@svscr.cz.

Zadavatel doporučuje podat žádost o vysvětlení zadávací dokumentace přes profil zadavatele
https://zakazky.svscr.cz. Zadavatel nebude v souladu s § 211 odst. 3 ZZVZ odpovídat na dotazy podané jiným způsobem než v elektronické podobě, tedy na písemné dotazy podané
např. osobně na podatelně zadavatele nebo zaslané jinými než elektronickými pros tředky. Zadavatel
dále nebude poskytovat vysvětlení na telefonické dotazy.
Odpověď na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel odešle žadateli o toto vysvětlení a
uveřejní ji na profilu zadavatele.

11.3 ZMĚNA A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Změna nebo doplnění zadávací dokumentace bude uveřejněna na profilu zadavatele v systému
E-ZAK nebo oznámena dodavatelům stejným způsobem jako zadávací podmínka, která byla změněna
nebo doplněna.

11.4 P ROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ
Prohlídka místa plnění se s ohledem na charakter předmětu plnění veřejné zakázky nekoná.

11.5 KOMUNIKACE V PRŮBĚHU ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
Zadavatel bude během zadávacího řízení s dodavateli komunikovat v souladu s § 211 ZZVZ. Zadavatel
doporučuje dodavatelům komunikovat prostřednictvím profilu zadavatele https://zakazky.svscr.cz.
Veškeré zprávy odeslané zadavatelem si může dodavatel přečíst po přihlášení na profil zadavatele
ve svých příchozích zprávách. Zadavatel proto dodavatelům doporučuje průběžně sledovat stav zadávacího řízení na profilu zadavatele, a to jako přihlášení uživatelé.
Zadavatel zdůrazňuje, že v souladu s § 211 odst. 6 ZZVZ při komunikaci uskutečňované prostřednictvím datové schránky je dokument doručen již dodáním do datové schránky adresáta. Prostřednictvím datové schránky nelze podat nabídku.
Zadavatel dále zdůrazňuje, že v souladu s § 4 odst. 1 vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných
zakázek a certifikátu shody, při komunikaci uskutečňované prostřednictvím elektronického nástroje
(profilu zadavatele) je dokument doručen již okamžikem přijetí datové zprávy na elektronickou adresu adresáta či adresátů datové zprávy v elektronickém nástroji.
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11.6 OCHRANA INFORMACÍ
Bude-li účastník považovat některé informace uvedené ve své nabídce za informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím 6 , uvede tuto skutečnost do své nabídky, příslušnou část výrazně označí a stručně zdůvodní splnění zákonných podmínek pro vyloučení poskytnutí informací při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k
informacím.
Účastník podáním nabídky dává souhlas s poskytnutím všech informací, které nabídka obsahuje
i těch, které budou následně dodavatelem poskytnuty, podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, pokud tento souhlas výslovně neodepře s odkazem na obchodní tajemství, ochranu průmyslového vlastnictví či jiné zákonem předpokládané skutečnosti.
Zadavatel je povinným subjektem dle § 219 ZZVZ a je zatížen tzv. uveřejňovací povinností. Účastník
podáním nabídky dává souhlas s uveřejněním smlouvy ve znění případných změn a dodatků, způsobem dle § 219 ZZVZ, pokud tento souhlas výslovně neodepře s odkazem na obchodní tajemství, či
jiné zákonem předpokládané skutečnosti.
Zadavatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Vybraný dodavatel podpisem smlouvy dává souhlas s uveřejněním smlouvy, ve znění případných změn a dodatků, způsobem
dle § 5 shora citovaného zákona, pokud tento souhlas výslovně neodepře s odkazem
na obchodní tajemství, či jiné zákonem předpokládané skutečnosti.

11.7 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Zadavatel tímto, v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení“) a zákona č. 110/2019
Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZOÚ“) informuje dodavatele, že v rámci výběrového řízení může docházet ke zpracování osobních údajů obsažených v nabídce dodavatele, a to za účelem řádného zadání veřejné zakázky v souladu
s právními předpisy České republiky a EU.
Zadavatel, jakožto správce osobních údajů, zpracovává osobní údaje v rozsahu nezbytně nutném pro
splnění právních povinností stanovené mu ZZVZ a souvisejícími právními předpisy jako veřejnému zadavateli. Fyzické osoby, jejichž osobní údaje jsou v rámci výběrového řízení zadavatelem zpracovávány, mohou uplatnit svá práva v souladu s obecným nařízením a ZZOÚ.

6

zá kon č. 106/1999 Sb., o s vobodném přístupu k i nformacím, ve znění pozdějších předpisů
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11.8 P ŘEDLOŽENÍ SEZNAMU PODDODAVATELŮ
V souladu s § 105 odst. 1 písm. b) ZZVZ zadavatel požaduje, aby dodavatel předložil v nabídce seznam
poddodavatelů, pokud jsou mu známi a uvedl, kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit.
Pro vypracování seznamu poddodavatelů může účastník zadávacího řízení využít vzor, který tvoří Přílohu č. 5 této zadávací dokumentace – Vzor seznam poddodavatelů včetně čestného prohlášení poddodavatele.

12 DALŠÍ PODMÍNKY PRO UZAVŘENÍ SMLOUVY
Nesplnění povinnosti vybraným dodavatelem dle čl. 10 této zadávací dokumentace se považuje
za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu § 122 odst. 7 ZZVZ

12.1 P ŘEDLOŽENÍ DOKLADŮ DLE § 122 ODST. 3 PÍSM. A) ZZVZ
Zadavatel upozorňuje, že v souladu s § 104 písm. a) a § 86 odst. 3 ZZVZ bude požadovat od vybraného dodavatele předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o jeho kvalifikaci uvedených v čl.
5.2 (tj. dokladů dle § 75 ZZVZ), 5.3 (tj. dokladů dle § 77 odst. 1 ZZVZ) této zadávací dokumentace.
Zadavatel je dle § 211 odst. 3 ZZVZ povinen komunikovat elektronicky. Originály dokumentů, které
dodavatel předložil v nabídce, a/nebo kterými prokazuje splnění kvalifikace, je možno předložit
pouze jako elektronický originál. V případě listinných dokumentů je potřeba provést jejich autorizovanou konverzi do elektronické podoby.

12.2 ZJIŠTĚNÍ ÚDAJŮ U VYBRANÉHO DODAVATELE, KTERÝ JE PRÁVNICKOU OSOBOU
1. V případě, že vybraným dodavatelem je česká právnická osoba, zjistí zadavatel v souladu
s § 122 odst. 4 ZZVZ údaje o jeho skutečném majiteli podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů - https://esm.justice.cz/ias/issm/rejstrik. Zadavatel dodavatele upozorňuje, že pokud nebude zadavatel moci zjistit údaje o skutečném majiteli vybraného dodavatele, který je českou právnickou osobou, z evidence skutečných majitelů, bude vybraný dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení dle § 122 odst. 7 písm. a) ZZVZ. Uvedený důvod vyloučení se neuplatní, pokud se
jedná o akciovou společnost, jejíž akcie jsou v souhrnné hodnotě 100% základního kapitálu ve
vlastnictví obce nebo kraje (tzv. municipality).
2. V případě, že vybraným dodavatelem je zahraniční právnická osoba, vyhrazuje si zadavatel dle §
104 písm. e) ZZVZ právo vyzvat vybraného dodavatele dle § 122 odst. 3 písm. b) ZZVZ k předložení výpisu ze zahraniční evidence obdobné evidenci skutečných majitelů nebo, není-li takové
evidence,
a) ke sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem, a
b) předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob dle písm. a) k dodavateli.
Těmito doklady jsou zejména:
1. výpis ze zahraniční evidence obdobné veřejnému rejstříku;
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2. seznam akcionářů;
3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku;
4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.
Zadavatel vyloučí vybraného dodavatele, který je zahraniční právnickou osobou, dle § 122 odst. 7
písm. b) ZZVZ, který nepředložil údaje, doklady o skutečném majiteli dle § 122 odst. 5 ZZVZ.
Skutečným majitelem se dle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, rozumí každá
fyzická osoba, která je koncovým příjemcem nebo osobou s koncovým vlivem s tím, že:
1. Koncovým příjemcem právnické osoby je každá osoba, která může přímo nebo nepřímo získávat
více než 25 % z celkového majetkového prospěchu tvořeného při činnosti nebo likvidaci právnické osoby, a tento prospěch dále nepředává; má se za to, že prospěch předáván není. Koncovým příjemcem obchodní korporace je každá osoba, která má přímo nebo nepřímo právo na podíl na zisku, jiných vlastních zdrojích nebo likvidačním zůstatku obchodní korporace (dále jen "podíl na prospěchu") větší než 25 %, a tento podíl na prospěchu dále nepředává; má se za to, že podíl na prospěchu předáván není.
Pro účely výpočtu výše nepřímého podílu na prospěchu se v případě:
a) řetězení podíly na prospěchu, na které mají právo navázané osoby nebo právní uspořádání,
násobí a
b) větvení součiny podílů na prospěchu z jednotlivých řetězení sčítají.
2. Osobou s koncovým vlivem v obchodní korporaci je každá fyzická osoba, která je ovládající
osobou podle zákona upravujícího právní poměry obchodních korporací. Má se za to, že osobou s
koncovým vlivem v jiné než obchodní korporaci a v bytovém nebo sociálním družstvu je každá
fyzická osoba, která je členem jejich statutárního orgánu. Na to, že fyzická osoba je osobou s k oncovým vlivem v korporaci, ukazuje její přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech, který
významně převyšuje podíly na hlasovacích právech ostatních osob, zejména je -li větší než 25 %.
Pro účely výpočtu výše nepřímého podílu na hlasovacích právech se v případě
a) řetězení podíly na hlasovacích právech, které mají navázané osoby nebo právní uspořádání,
násobí, přičemž, s výjimkou podílu na hlasovacích právech v korporaci, která je předmětem výpočtu, se jako
1. 100 % počítají podíly na hlasovacích právech zakládající domněnku ovládání podle zákona
upravujícího právní poměry obchodních korporací a
2. 0 % počítají podíly neuvedené v bodě 1,
b) větvení součiny podílů na hlasovacích právech z jednotlivých řetězení sčítají.
3. Platí, že každá osoba ve vrcholném vedení korporace je jejím skutečným majitelem,
a) nelze-li žádného skutečného majitele určit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze po evidující osobě rozumně požadovat, nebo
b) je-li osobou s koncovým vlivem v korporaci právnická osoba, která nemá skutečného majitele
podle § 7 zákona o evidenci skutečných majitelů.
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12.3

P ODMÍNKY SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÉHO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Zadavatel se v rámci přípravy zadávacího řízení veřejné zakázky zabýval možnostmi uplatnění zásad
sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a podpory inovací dle ust anovení § 6 odst. 4 ZZVZ. Dodavatel, se kterým bude uzavřena smlouva, bude povinen zajistit po celou
dobu plnění veřejné zakázky následující podmínky společensky odpovědného veřejného zadávání:
a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí;
b) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se
považuje plné uhrazení poddodavatelem oprávněně vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to ve lhůtě splatnosti faktur vystavených poddodavatelem.
Zadavatel považuje tyto požadavky za dostatečné s ohledem na předmět veřejné zakázky.

12.4 SOUČINNOST PŘI PŘÍPRAVĚ FINÁLNÍHO ZNĚNÍ SMLOUVY
Zadavatel požaduje po vybraném dodavateli, jako bližší podmínku součinnosti před uzavřením
smlouvy dle § 104 písm. e) ZZVZ, poskytnout zadavateli součinnost při zpracování a podpisu finálního
znění smlouvy, jejíž vzor je uveden v minimálním rozsahu v PŘÍLOZE č. 7 této zadávací dokumentace.
Smlouvu je dodavatel povinen uzavřít v souladu se závazným vzorem smlouvy a nabídkou dodavatele. Vybraného dodavatele, který neposkytne zadavateli součinnost při podpisu smlouvy nebo odmítne podepsat finální znění smlouvy zpracované v souladu se závazným vzorem a nabídkou dodavatele může zadavatel ze zadávacího řízení vyloučit dle § 124 ZZVZ.

12.5 TECHNICKÉ PODMÍNKY A ZPŮSOB JEJICH PROKÁZÁNÍ
Zadavatel stanovil technické podmínky v souladu s § 89 ZZVZ. Technické podmínky jsou podrobně
vymezeny v PŘÍLOZE č. 2 této zadávací dokumentace – Technická specifikace.
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PŘÍLOHY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

PŘÍLOHA č. 1 – VZOR KRYCÍHO LISTU – dodavatel předkládá v nabídce
PŘÍLOHA č. 2 – TECHNICKÁ SPECIFIKACE, TERMÍNY A MÍSTA DODANÍ - dodavatel předkládá v nabídce
PŘÍLOHA č. 3 - KALKULACE NABÍDKOVÉ CENY, VÝPOČET PROVOZNÍCH NÁKLADŮ – dodavatel předkládá v nabídce
PŘÍLOHA č. 4 – VZOR ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ ČÁSTI KVALIFIKACE – dodavatel předkládá
v nabídce
PŘÍLOHA č. 5 - VZOR SEZNAM PODDODAVATELŮ VČETNĚ ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ PODDODAVATELE dodavatel předkládá v nabídce v případě využití poddodavatele
PŘÍLOHA č. 6 - VZOR ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ O SAMOSTATNOSTI A NEZÁVISLOSTI NABÍDKY – dodavatel předkládá v nabídce
PŘÍLOHA č. 7 – VZOR SMLOUVY – dodavatel nepředkládá v nabídce
V Praze dle data elektronického podpisu
Česká republika – Státní veterinární správa
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