Sp. zn.: CN/18/CN/18

Č. J: 1906/19/CN

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
na veřejnou zakázku pod názvem

Rekonstrukce Klatovská 110 – fáze C – volné prvky

Podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle
§ 53 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“)

Zadavatel
Název:
Se sídlem:
IČO:
Zastoupený:
Tel.:
Web:
Profil zadavatele:
Profil veřejné zakázky:

Západočeská galerie v Plzni, příspěvková organizace
Plzeň, Pražská 83/13, PSČ 30100
00263338
Mgr. Romanem Musilem, ředitelem
+420 377 908 522
http://www.zpc-galerie.cz/cs
https://ezak.cnpk.cz/profile_display_13.html
https://ezak.cnpk.cz/contract_display_5160.html

Kontaktní osoba zadavatele:
Ing. Luďka Kozibratková
Tel.:
+420 377 908 524
E-mail:
kozibratkova@zpc-galerie.cz
Zadavatel je veřejným zadavatelem ve smyslu § 4 odst. 1 písm. d) ZZVZ.

Lhůta k podání nabídek:

datum: 28. 06. 2019
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Z Á K LA D N Í ÚD A J E
Zadavatel

1.1

Název:
Sídlo:
IČ:
Zastoupený:
Tel.:
Web:
Profil zadavatele:

Západočeská galerie v Plzni, příspěvková organizace
Plzeň, Pražská 83/13, PSČ 30100
00263338
Mgr. Romanem Musilem, ředitelem
+420 377 908 522
http://www.zpc-galerie.cz/cs
https://ezak.cnpk.cz/profile_display_13.html

Kontaktní osoba zadavatele:
Tel.:
E-mail:

Ing. Luďka Kozibratková
+420 377 908 524
kozibratkova@zpc-galerie.cz

Administrátor

1.2

Název:
Sídlo:
IČ:
Zastoupený:

Centrální nákup, příspěvková organizace
Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň
72046635
Mgr. et Bc. Janou Dubcovou, ředitelkou

Administrátor (pověřená osoba zadavatele) je na základě příkazní smlouvy o zastoupení zmocněna
zadavatelem k veškerým úkonům souvisejícím se zajištěním zadávacího řízení s výjimkou úkonů
uvedených v § 43 odst. 2 zákona.

Kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky

1.3

Zadavatel pověřuje veškerou komunikací v zadávacím řízení tohoto zástupce:
Ing. Dana Kocová
Organizace:
Centrální nákup, příspěvková organizace, Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň
Kontakt:
tel. +420 377 224 260, email: dana.kocova@cnpk.cz
Uchazeči budou směřovat veškeré dotazy k veřejné zakázce a k zadávacímu řízení na kontaktní osobu
zadavatele písemně elektronickým doručením.

Detail veřejné zakázky v elektronickém nástroji E-ZAK

1.4

Zadávací dokumentace vč. všech příloh je zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK: Systémové číslo VZ: P16V00000309
URL adresa veřejné zakázky: https://ezak.cnpk.cz/contract_display_5160.html
Na tomto profilu veřejné zakázky v elektronickém nástroji E-ZAK dodavatelé naleznou veškeré zadávací
podmínky v elektronické podobě vč. technické dokumentace, vysvětlení ZD a ostatní informace o
průběhu veřejné zakázky. Na uvedenou adresu dodavatelé podávají elektronické nabídky.

Osoby podílející se na zpracování Zadávací dokumentace:

1.5




Administrátor: Ing. Dana Kocová, Centrální nákup, příspěvková organizace, Vejprnická 663/56,
318 00 Plzeň
Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby spol. s r.o.,
Bělehradská 199/70, 120 00 Praha 2, IČO: 45308616 (technická dokumentace)
Magistrát města Plzně, odbor památkové péče, Kopeckého sady 11, 306 32 Plzeň (dokladová
část)
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P Ř E D MĚ T VE Ř E J N É Z A K Á Z K Y
Druh veřejné zakázky

Veřejná zakázka na dodávky.
2.2

Druh zadávacího řízení

Podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v souladu se zákonem 134/2016 Sb. ve
zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s § 53 zákona.
2.3

Místo plnění

Objekt na adrese Klatovská 721/110, 301 00 Plzeň
Obec: Statutární město Plzeň (ZUJ 554791)
Katastrální území: Plzeň (721981)
Statistický kód LAU 1 (NUTS 4): CZ0323
Stavba na pozemku parc. č. 7343 (dům, garáže, nádvoří)
2.4

Vymezení předmětu zakázky

Předmětem veřejné zakázky je vybavení historické části objektu na adrese Klatovská 110, Plzeň
volnými prvky, tj. mobiliářem.
Předmět veřejné zakázky je podrobně specifikován v technické dokumentaci a soupisu prvků, která
tvoří Přílohu č. 3 této zadávací dokumentace.
Volné prvky budou instalovány do nově rekonstruovaného objektu a bude nezbytně nutné koordinovat
dodávky s probíhajícími nebo dokončovanými stavebními úpravami objektu (bytového činžovního
domu z 20. let 20. století, v němž se nachází byt Oskara Semlera realizovaný v letech 1933–1934 dle
Loosova návrhu a projektu žáka a spolupracovníka Adolfa Loose Heinricha Kulky) a předmětu plnění
této veřejné zakázky. Součástí předmětu plnění bude i instalace svítidel, kuchyňského sporáku
a zařizovacích předmětů koupelen v místě plnění, nábytek se v místě plnění pouze převezme.
Technická dokumentace a soupis volných prvků jsou nedílnou součástí této zadávací dokumentace.
Dodavatel je povinen se předem seznámit se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít vliv na
provedení veřejné zakázky.
Předmět plnění je vymezen technickou dokumentací vč. soupisu prvků (Příloha č. 3 ZD) a návrhem
smlouvy, který tvoří Přílohu č. 2 Zadávací dokumentace.
Veřejná zakázka není dělena na části, neboť ač se jedná o různorodé vnitřní vybavení historické části
objektu, jde se v podstatě o opatření a nákup dobového vybavení interiéru, kdy při opatřování
konkrétních kusů není podstatné, zda se jedná např. o nábytek nebo osvětlovací tělesa apod. Až
v případě, že by se požadované kusy, které jsou popsány technickou dokumentací, nedaly pořídit
nákupem a následnou restaurací pořízeného zboží, dodávka bude zajištěna výrobou repliky v souladu
s technickou dokumentací. Jednotlivé dodávky konkrétních kusů požadovaného zboží a jejich
osazování spolu úzce souvisí (úzká provázanost jednotlivých dodávek, ať již pořízených nákupem
a restaurováním nebo pořízením repliky, s provedením stavebních úprav, resp. stavební připravenosti
pro osazení dodávek), a proto není účelné tuto veřejnou zakázku dělit na části.
2.5

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota bez DPH:

2 639 000 Kč bez DPH

Zadavatel limituje nejvyšší přípustnou cenu hodnotou 3 200 000 Kč bez DPH, jejíž překročení znamená
porušení zadávacích podmínek s následkem vyloučení účastníka ze zadávacího řízení. Zadavatel
limituje nejvýše přípustnou hodnotu z důvodu možnosti zajištění finančních prostředků.
Zadavatel stanovil předpokládanou hodnotu VZ na základě zpracované technické dokumentace.
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2.6
Klasifikace CPV předmětu plnění
Stavební práce
Název
Různé vybavení interiérů
Nábytek
Sedadla, židle a související výrobky a jejich díly
Nábytek pro koupelny
Sanitární výrobky
Lampy a svítidla
Skleněná zrcadla
Koberce
Záclony, závěsy, drapérie a textilní žaluzie
2.7

CPV
39290000-1
39100000-3
39110000-6
39144000-3
44411000-4
31520000-7
39299300-7
39531000-3
39515000-5

Termín plnění veřejné zakázky

Termín zahájení plnění předmětu veřejné
zakázky:

Ihned po nabytí účinnosti smlouvy

Termín dokončení plnění předmětu veřejné
zakázky:

nejpozději do 730 kalendářní dnů

3

O B C H O D N Í PO D M ÍN K Y

3.1

Závazné obchodní podmínky jsou uvedeny v Návrhu smlouvy (Příloha č. 2 ZD). Dodavatel je
povinen v Návrhu smlouvy doplnit pouze údaje výslovně vyhrazené pro vyplnění (označeno
podbarvením) - identifikační údaje dodavatele, nabídkovou cenu a oprávněné osoby dodavatele.
Obchodní i platební podmínky obsažené v návrhu smlouvy, jsou pro dodavatele závazné a
dodavatelé nejsou oprávněni tyto podmínky doplňovat či měnit. Úprava, doplnění či změny
učiněné dodavatelem v Návrhu smlouvy, které tato Zadávací dokumentace nepředpokládá,
znamená porušení zadávacích podmínek s důsledkem vyloučení ze zadávacího řízení.

3.2

Platební podmínky, dodací podmínky, záruční podmínky a sankční podmínky jsou uvedeny
v Návrhu smlouvy (Příloha č. 2 ZD).

3.3

V případě, že by technická dokumentace obsahovala požadavky nebo odkazy na určité
dodavatele nebo výrobky či patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné
známky nebo označení původu, jedná se pouze o informaci pro stanovení požadovaných
standardů a zadavatel umožňuje u takovýchto položek použití rovnocenných řešení.

3.4

Zadavatel preferuje nákup historických prvků před výrobou replik. V případě obstarání
požadovaných prvků dle technické dokumentace formou nákupu, dodavatel zajistí dle potřeby
restaurování těchto prvků oprávněnou osobou (držitelem oprávnění vydaného MK ČR).
Dodavatel je povinen vždy před pořízením konkrétního prvku vhodnost pořízení konzultovat
s objednatelem a před započetím restaurátorských prací předložit objednateli oprávnění
k restaurování vydané MK ČR (nebo jiné obdobné srovnatelné licence), jehož držitelem je
osoba, která bude práce na konkrétním prvku provádět, a to vč. smlouvy o spolupráci nebo
čestného prohlášení, že se bude podílet na restaurování daného prvku (či více prvků)
podepsaného držitelem oprávnění k restaurování, pokud jej ještě objednatel nemá k dispozici.
Bude-li se podílet na restaurování určitých prvků tatáž osoba, bude předáno objednateli
příslušné oprávnění, dále závazek, že tato osoba bude činnosti provádět a seznam, jakých
konkrétních činností nebo prvků se toto týká. Nedoložení příslušného oprávnění je důvodem
k odmítnutí převzetí.
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3.5

Veškeré restaurátorské práce budou ukončeny předáním restaurátorské zprávy objednateli.

3.6

Osvětlovací tělesa a veškeré prvky, které jsou předmětem této zakázky, napojené na rozvody
elektrické energie u nově vyrobených replik budou doloženy certifikátem nebo atestem
a u restaurovaných prvků kromě doložení osvědčení o povolení k restaurování příslušných
materiálů bude před instalací svítidla doloženo prohlášení o shodě či atest vydané osobou
s oprávněním dle Vyhl. 50/1978 Sb. a revizní zpráva ke svítidlu po jeho instalaci.

3.7

Instalaci sporáku bude provádět osoba disponující živnostenským oprávněním dle zák. č.
455/1991 Sb. Příloha č. 1 „Zednictví“ nebo „Kamnářství“ nebo držitel příslušného oprávnění k
restaurování, když kopie živnostenského listu nebo kopie oprávnění a smlouva o spolupráci
nebo čestné prohlášení, že se bude podílet na restaurování daného prvku, bude předložena
objednateli před započetím prací.

3.8

Vybraný dodavatel je povinen po celou dobu plnění dle této smlouvy udržovat pojištění
odpovědnosti za škodu z činnosti způsobenou třetí osobě na majetku, újmy na zdraví a smrti
způsobené při realizaci a v souvislosti s realizací dodavatelem, jeho zaměstnanci, smluvními
partnery a dodavateli a poddodavateli. Limit pojistného plnění je požadován ve výši min. pět
milionů Kč (5 000 000 Kč). Pojistnou smlouvu je povinen vybraný dodavatel uzavřít a v kopii
dokladu či potvrzení o uzavřeném pojištění předložit zadavateli nejpozději před podpisem
smlouvy a musí být účinná po celou dobu, než bude předán kompletní předmět díla dle této
smlouvy (tj. max. 730 kalendářních dní). Dodavatel odpovídá do doby předání předmětu díla
nebo jeho části za všechny škody způsobené vadou díla nebo jeho části, nebo instalací předmětu
díla a do uplynutí záruční doby za škody způsobené vadou dodaného předmětu díla (např. vadou
dodávaného svítidla apod.) Výše pojištění odpovídá případné hrozící škodě na nově opraveném
historicky cenném objektu vč. vybavení.

3.9

Zadavatel bude hradit cenu za plnění předmětu VZ za dodávky na základě faktury (daňového
dokladu), a to průběžnou fakturací max. jednou za dokončený kalendářní měsíc základě
vzájemně odsouhlaseného soupisu předaných a převzatých dodávek, který je nedílnou součástí
každé faktury. Dodávky musí být realizovány v souladu se zadáním a uzavřenou smlouvou,
technickou dokumentací, v dohodnutém množství, kvalitě, provedení a ve sjednaných termínech
a vždy musí být řádně dodavatelem předány a objednatelem převzaty. Dodavatel předloží
objednateli vždy dva (2) originály daňových účetních dokladů (faktur) vč. soupisu provedených
prací potvrzeného technickým dozorem stavebníka. Faktura vč. všech povinných náležitostí musí
být předložena objednateli nejpozději do desátého (10.) dne následujícího měsíce po ukončení
příslušného fakturačního období.

3.10 Zadavatel nebude v průběhu plnění VZ poskytovat dodavateli žádné zálohy.
3.11 Zadavatel může v souladu s § 125 zákona v případě, že dojde k vyloučení vybraného dodavatele,
vyzvat k uzavření smlouvy dalšího účastníka zadávacího řízení, a to v pořadí vyplývajícího z
výsledku původního hodnocení, a to i opakovaně. Zadavatel si vyhrazuje právo v souladu s § 100
odst. 2 zákona na změnu dodavatele, pokud dojde k odstoupení od již uzavřené smlouvy
z důvodů uvedených v čl. 12 smlouvy, a to ze zavinění, které je jednoznačně na straně
dodavatele spočívající především v nekvalitním plnění smlouvy a nesjednání nápravy ve
stanoveném termínu, nedodržení smluvních termínů dle uzavřené smlouvy, nedodržení
ustanovení uvedených v uzavřené smlouvě – např. neprovádění restaurátorských prací na
zakoupeném zboží osobami disponujícími příslušným oprávněním nebo nepředkládání
příslušných oprávnění ještě před započetím úprav apod. V takovém případě je objednatel
oprávněn oslovit účastníka zadávacího řízení, který se dle hodnocení umístil jako další v pořadí, a
to za cenu dle jeho nabídky, a to i opakovaně.
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P O Ž A D A V K Y N A P R O K Á Z Á N Í Z P ŮS O B IL O S T I / K VA LI F I K A C E

Požadavky na prokázání kvalifikace
Doklady ke splnění základní a profesní způsobilosti (dle § 74 a § 77 zákona odst. 1) musí prokazovat
splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.
K prokázání splnění způsobilosti/kvalifikace účastník zadávacího řízení předloží ve své nabídce prosté
kopie dokladů, které může nahradit čestným prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením.
Doklady lze prokázat též prostřednictvím systému e-Certis.
Předkládá-li dodavatel čestné prohlášení, z jeho obsahu musí být zřejmé, že dodavatel kvalifikaci
požadovanou zadavatelem splňuje, z obsahu musí vyplývat, jakou část kvalifikace dodavatel konkrétně
prokazuje.
Dodavatel prokáže kvalifikaci v souladu s § 73 a násl. zákona v nabídce splněním
a) základní způsobilosti (§ 74 zákona),
b) profesní způsobilosti (§ 77 zákona),
c) technické kvalifikace (§ 79 zákona).
4.1

Základní způsobilost

Dodavatel prokáže splnění základní kvalifikační způsobilosti dle § 74 zákona předložením čestného
prohlášení, které je Přílohou č. 4 Zadávací dokumentace – ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O KVALIFIKACI, z jehož
obsahu bude zřejmé, že dodavatel základní způsobilost splňuje dle § 74 zákona. Čestné prohlášení
nebo prosté kopie dokladů budou přílohou nabídky.
Základní způsobilost dle § 74 zákona prokáže dodavatel:
a) který nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 (pěti) letech před zahájením zadávacího řízení
pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona nebo obdobný trestný čin
podle právního řádu země sídla dodavatele, k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží;
b) který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek;
c) který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo
na penále na veřejné zdravotní pojištění;
d) který nemá 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) který není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu
nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního
řádu země sídla dodavatele.
Je-li dodavatelem právnická osoba, musí základní kvalifikační způsobilost splňovat tato právnická
osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Pokud je členem statutárního orgánu dodavatele
právnická osoba, musí tuto podmínku dle písm. a) splňovat tato právnická osoba, každý člen
statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním
orgánu dodavatele.
Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu, musí podmínku dle čl. 4.1 písm. a) ZD splňovat osoby
uvedené v předchozím odstavci a vedoucí pobočky závodu.
Základní způsobilost nelze plnit prostřednictvím jiné osoby.
4.2

Profesní způsobilost

K prokázání splnění profesní způsobilosti účastník zadávacího řízení předloží ve své nabídce prosté
kopie dokladů:
a) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence (dle § 77 odst. 1) zákona (pokud je
v ní zapsán), popř. čestné prohlášení, že není v obchodním rejstříku zapsán;
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b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím

předmětu veřejné zakázky (dle §77 odst. 2a), kdy postačí živnost dle zák. 455/1991 Sb. „Výroba,
obchod, služby neuvedené v Příl. zák. 1 – 3)“.
nebo
Zadavatel rovněž za splnění profesní kvalifikace považuje předložení oprávnění k provádění
restaurování uměleckořemeslných prvků ze dřeva nebo kovu nebo keramiky vydané
Ministerstvem kultury ČR nebo povolení k provádění těchto činností v obdobném znění (nebo
vydané obdobným zahraničním orgánem) opravňující jeho držitele k restaurování výše
uvedených materiálů.
V případě, že osoba oprávněná provádění restaurátorských prací není zaměstnancem
dodavatele, bude doloženo prohlášení o budoucí spolupráci na této veřejné zakázce (např.
čestným prohlášením nebo smlouvou o budoucí spolupráci) a doloží doklady dle odst. 4.4 ZD –
prokazování kvalifikace prostřednictvím jiných osob a tuto osobu uvede v seznamu
poddodavatelů (Příloha č. 5 ZD).
4.3

Technická kvalifikace
Účastník zadávacího řízení prokáže splnění technické kvalifikace čestným prohlášením, které je
součástí Přílohy č. 4 ZD, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel technické kvalifikační
předpoklady splňuje.
a) Účastník zadávacího řízení v rámci Přílohy č. 4 ZD doloží seznam min. dvou (2) zakázek
obdobného předmětu plnění (tj. dodávka historického interiérového vybavení nebo
předmětů kulturní hodnoty dle specifikace Přílohy 1 zák. 71/1994 Sb.) poskytnutých za
posledních 5 let přede dnem pro podání nabídky.
Zadavatel nestanovuje minimální hodnotu plnění referenčních zakázek, požaduje uvedení
specifikace, o jaké předměty se jednalo, objednatele zakázek vč. uvedení zodpovědných osob
objednatele a kontaktu, termín plnění. Zadavatel požaduje, aby se jednalo zejména o předměty
historického interiérového vybavení, předměty umělecké hodnoty, umělecká díla, předměty
uměleckého řemesla a uměleckoprůmyslové práce nebo předměty z oboru výtvarného umění a
předměty z oboru uměleckého řemesla a uměleckoprůmyslové práce.
V seznamu budou referenční zakázky označené názvem a uvedením objednatele vč. kontaktu,
doby jejich poskytnutí, věcného rozsahu a nepovinně finančního rozsahu.
b) Účastník zadávacího řízení doloží fotodokumentaci uvedených referenčních zakázek (min.
4 fotografie vč. detailů) ke každému v seznamu uvedenému prvku.

4.4

Prokazování kvalifikace prostřednictvím jiných osob

Dodavatel je oprávněn v souladu s § 83 zákona prokázat určitou část profesní způsobilosti nebo
technické kvalifikace požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob, vyjma dokladů
požadovaných v odst. 4.2 a) této Zadávací dokumentace (§ 77 odst. 1 zákona).
Dodavatel je v takovém případě povinen v nabídce předložit:
doklady prokazující splnění chybějící části profesní způsobilosti (vyjma § 77 odst. 1 a Čl. 4.2
písm. a) této ZD) či technické kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
písemný závazek (postačí v prosté kopii) k poskytnutí plnění určeného k provádění 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 prokazuje způsobilost či kvalifikaci za
dodavatele. Prokazuje-li dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle §
79 odst. 2 písm. b) zákona vztahující se k takové osobě, musí písemný závazek podle tohoto bodu
obsahovat závazek, že jiná osoba bude zajišťovat dodávky či služby, ke kterým se prokazované
kritérium kvalifikace vztahuje. (Do nabídky postačí písemný závazek dodavatele, který podává nabídku;
před podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem musí být předloženy elektronické originály dokladů či
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konvertované dokumenty vč. originálů čestných prohlášení podepsaných jinou osobou, jejímž
prostřednictvím je splněna část kvalifikace/způsobilosti).
Dodavatel, který podal nabídku v tomto zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž
prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Zadavatel vyloučí
účastníka zadávacího řízení, který podal více nabídek samostatně nebo podal nabídku a současně je
osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník zadávacího řízení v tomtéž zadávacím řízení prokazuje
kvalifikaci.
4.5

Prokázání kvalifikace v případě podání společné nabídky

Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají, či
hodlají podat, společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen samostatně prokázat splnění základní
kvalifikační způsobilosti podle čl. 4.1 této Zadávací dokumentace (§ 74 zákona) zákona v plném rozsahu
a profesní kvalifikační způsobilosti podle čl. 4.2 písm. a) Zadávací dokumentace (§ 77 odst. 1 zákona).
Splnění části profesní způsobilosti podle čl. 4.2 písm. b) Zadávací dokumentace (§ 77 odst. 2 písm. a), c)
zákona) a technické kvalifikace podle čl. 4.3 Zadávací dokumentace (§ 79 zákona odst. 2 písm. b) musí
prokázat všichni dodavatelé společně.
V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn společně několika dodavateli, jsou tito dodavatelé
zadavateli povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikační způsobilosti smlouvu,
ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a třetím osobám
z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a
nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících
z veřejné zakázky. Současně předloží prohlášení, kdo je ve věci společné nabídky oprávněn jednat, vč.
uvedení kontaktní adresy.
4.6

Zahraniční dodavatelé

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.
4.7

Změny v kvalifikaci

Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení ke změně
kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je dodavatel povinen tuto změnu zadavateli do pěti (5)
pracovních dnů oznámit a do deseti (10) pracovních dnů od oznámení této změny předložit nové
doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci. Nevtahuje se toto na případy, pokud podmínky kvalifikace jsou
nadále splněny, nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu dodavatelů nebo nabídek a nedošlo
k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek. Dodavatel, který nesplnil oznamovací povinnost při změně
kvalifikace, bude zadavatelem bezodkladně vyloučen ze zadávacího řízení. Bližší podmínky jsou
upraveny v § 88 zákona.
4.8

Zvláštní způsoby prokázání kvalifikace
4.8.1

Prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Účastník zadávacího řízení může prokázání splnění základní kvalifikační způsobilosti podle § 74
a profesní způsobilosti podle § 77 zákona doložit výpisem ze seznamu kvalifikovaných
dodavatelů v souladu s § 226 a násl. zákona. Doklad musí prokazovat splnění požadovaného
kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.
4.8.2

Prokázání kvalifikace certifikátem

Předloží-li dodavatel zadavateli certifikát (dle § 233 zákona) vydaný v rámci systému
certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti stanovené v § 239 zákona, ve lhůtě pro
prokázání splnění kvalifikace, nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů
prokázání splnění kvalifikace dodavatelem. Nejdelší přípustná platnost certifikátu je jeden (1)
rok. Doklad musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3
měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.
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Nesplnění kvalifikace

Zadavatel vyloučí ze zadávacího řízení dodavatele, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu
nebo neoznámí změny v kvalifikaci ve stanovené lhůtě.
4.10 Součinnost vítězného dodavatele
Dodavatel, se kterým má být uzavřena smlouva, je povinen zadavateli před jejím uzavřením předložit
originál elektronických dokladů nebo jejich konvertovanou podobu opatřenou zaručeným
elektronickým podpisem (nikoli pouze naskenované doklady), pokud již nebyly součástí nabídky.
Pro prokázání základní způsobilosti budou předloženy doklady v souladu s § 75 zákona.
a) výpis z evidence rejstříku trestů každého člena statutárního orgánu a současně právnické
osoby;
b) potvrzení příslušného finančního úřadu, že nemá v evidenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek;
c) čestné prohlášení ve vztahu ke spotřební dani;
d) čestné prohlášení, že nemá nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní
pojištění;
e) potvrzení OSSZ, že nemá splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;
f) výpis z obchodního rejstříku, je-li v něm zapsán (dle 4.2 a) ZD);
g) doklad o oprávnění k podnikání (dle 4.2 b) ZD) – výpis z živnostenského rejstříku;
nebo oprávnění k provádění restaurování uměleckořemeslných prvků ze dřeva nebo kovu
nebo keramiky vydané příslušným orgánem
h) doklady prokazující způsobilost/kvalifikace jiných osob, je-li jimi prokazována - doklady
prokazující splnění chybějící části profesní způsobilosti či technické kvalifikace prostřednictvím
jiné osoby
 písemný závazek (originál se zaručeným elektronickým podpisem nebo elektronickou
konvertovaný dokument) jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné
zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn
disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba
prokázala kvalifikaci za dodavatele.
Prokazuje-li dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle
§ 77 odst. 2 písm. c) nebo 79 odst. 2 písm. b) zákona vztahující se k takové osobě, musí
písemný závazek podle tohoto bodu obsahovat závazek, že jiná osoba bude zajišťovat
dodávky či služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje, a
prohlášení poskytnutí závazku spolu s dodavatelem nerozdílné odpovědnosti v rozsahu
jím poskytovaným (tímto dokladem může být jednostranné prohlášení jiné osoby či
např. smlouva mezi oběma stranami).
i) kopii smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě splňující podmínky
uvedené v zadávací dokumentaci – výše pojistného min. 1 milion Kč;
j) Doklady o skutečných majitelích dodavatele, pokud vybraný dodavatel dosud není registrován
v informačním systému skutečných majitelů a tudíž informaci nelze zjistit (§ 122 odst. 5)
Doklady ke splnění základní a profesní způsobilosti (dle § 74 a § 77 zákona odst. 1) musí prokazovat
splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době tří (3) měsíců přede dnem podání
nabídky. Nesplnění těchto požadavků se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy.

5
5.1

P R O H L ÍD K A MÍ ST A
Zadavatel umožňuje všem dodavatelům prohlídku místa budoucího plnění dne 13. 06. 2019
v 09:30 hod. nebo dne 17. 06. 2019 v 09:30 hod. v místě budoucího plnění, tj. Plzeň, Klatovská
č. or. 110. Sraz zájemců o prohlídku místa plnění u vstupu na pozemek objektu.
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Prohlídka místa budoucího plnění slouží výhradně k seznámení dodavatelů se stávajícím
místem budoucího plnění. Pokud při prohlídce místa budoucího plnění vzniknou nejasnosti
nebo dotazy vztahující se k obsahu Zadávací dokumentace, je dodavatel povinen vznést tento
dotaz písemně elektronicky na adresu administrátora veřejné zakázky a pouze písemná
odpověď má závazný charakter. Zadavatel dotaz i odpověď na položené dotazy zveřejní
dálkovým přístupem na elektronické adrese příslušné veřejné zakázky v elektronickém nástroji.

V Y S VĚ T L E N Í Z A D Á VA C Í D O K U ME N T A C E

6.1

Účastník zadávacího řízení je oprávněn požadovat vysvětlení zadávací dokumentace.
Komunikace musí probíhat výhradně elektronicky. Žádost o vysvětlení zadávací musí být
doručena zadavateli prostřednictvím administrátora elektronicky (e-mail, datová zpráva nebo
prostřednictvím elektronického nástroje) nejpozději sedm (7) pracovních dnů před uplynutím
lhůty pro podání nabídek. Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace se podává prostřednictvím
elektronického nástroje E-ZAK nebo prostřednictvím elektronické pošty na adresu kontaktní
osoby administrátora – dana.kocova@cnpk.cz nebo datovou zprávou Centrální nákup, přísp. org.
– identifikátor datové schránky: rbnytse.

6.2

Zadavatel poskytne dodavateli vysvětlení zadávací dokumentace, a to nejpozději do tří (3)
pracovních dnů ode dne doručení žádosti dodavatele.

6.3

Vysvětlení zadávací dokumentace, včetně přesného znění požadavku, bude zveřejněno
neomezeným dálkovým přístupem v elektronickém nástroji E-ZAK na profilu zadavatele v detailu
dané veřejné zakázky - https://ezak.cnpk.cz/contract_display_5160.html

6.4

Zadavatel je oprávněn poskytnout vysvětlení zadávací dokumentace i bez předchozí žádosti.

6.5

Dodavatelé jsou povinni seznámit se s vysvětleními zadávací dokumentace před podáním
nabídky a reflektovat jejich znění v podané nabídce.

7

Z P ŮS O B Z PR A C O V Á N Í N A B ÍD K O VÉ C E N Y

7.1

Zpracování nabídkové ceny

a)

Nabídková cena bude uvedena v českých korunách (CZK).

b)

Dodavatel stanoví nabídkovou cenu celou částkou na základě ocenění jednotlivých položek
uvedených v soupisu prvků.

c)

Účastník zadávacího řízení se při zpracování nabídky řídí soupisem prvků, který je Přílohou č. 3
zadávací dokumentace. Pro odstranění pochybností zadavatel upozorňuje, že v technické
dokumentaci je pro pochopení souvislostí i dokumentace, která není předmětem této veřejné
zakázky a je zveřejněna z důvodu pochopení souvislostí a návazností.

d)

Dodavatel podá cenovou nabídku na předmět plnění v příslušném členění na cenu v Kč bez DPH
a cenu včetně DPH. DPH se pro účely této veřejné zakázky rozumí peněžní částka, jejíž výše
odpovídá výši daně z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů. DPH bude v nabídce uvedena ve výši platné ke dni podání nabídky.

e)

Uvedené požadavky na zpracování nabídkové ceny dodavatel doloží ve své nabídce jednak
formou Krycího listu nabídky, který je Přílohou č. 1 Zadávací dokumentace, obsahujícího
uvedené požadavky, vyplněním položkového soupisu prvků (který je obsažen v Příloze č. 3
Zadávací dokumentace) a tyto údaje zapracuje do Návrhu smlouvy, který tvoří Přílohu č. 2 této
Zadávací dokumentace). Nabídková cena bude ve všech materiálech zpracována shodně.

f)

Nabídková cena je konečná a bude zahrnovat veškeré náklady dodavatele spojené s plněním
předmětu veřejné zakázky. Takto nabídnutá cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou není
možné překročit, pokud to výslovně neupravuje tato zadávací dokumentace nebo smlouva.
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7.2

Podmínky umožňující překročení nabídkové ceny

a)

Zadavatel připouští navýšení nabídkové ceny v průběhu trvání smlouvy výhradně v případě
zvýšení zákonem stanovené sazby DPH podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
když v takovém případě bude cena zvýšena o příslušné navýšení sazby DPH ode dne účinnosti
nové zákonné úpravy.

b)

Cenu lze zvýšit pouze formou písemného dodatku ke smlouvě za splnění podmínek zadávací
dokumentace a zákona.

8

P O Ž A D A V K Y N A Z P ŮS O B Z PR A C O V Á N Í N A B ÍD K Y

8.1

Požadavky na zpracování nabídky

a)

Nabídka musí být s ohledem na povinnou elektronizaci veřejných zakázek podána
v elektronické podobě a to výhradně prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK – viz čl. 19
této zadávací dokumentace.
Bude-li celá nabídka opatřena zaručeným elektronickým podpisem osoby oprávněné jednat dle
OR za dodavatele, za podepsané se považují všechny dokumenty v nabídce. Bude-li nabídka
opatřena zaručeným elektronickým podpisem oprávněné osoby jednat jménem dodavatele,
čestná prohlášení předložená v nabídce budou považována za originály dokumentů a vybraný
dodavatel je již nebude muset dokládat.
Bude-li nabídka podepsána jinou osobou než osobou oprávněnou dle OR, musí být v nabídce
přiložen doklad, z nějž plyne právo osoby jednat za účastníka zadávacího řízení. Vybraný
dodavatel pak bude povinen předložit veškeré dokumenty v originálu či konvertované kopii vč.
zaručeného elektronického podpisu, a to nejpozději před podpisem smlouvy.

b)

Nabídka bude předložena v českém jazyce. Není-li některý předložený doklad v českém jazyce,
musí být doložen jeho prostý překlad do českého jazyka. Případné žádosti o vysvětlení zadávací
dokumentace musí být rovněž předloženy v českém jazyce. V českém jazyce bude poskytnuta
veškerá dokumentace k zadávacímu řízení.

c)

Při podání nabídky budou vkládány do elektronického nástroje E-ZAK jednotlivé dokumenty
opatřené jejich názvem samostatně. Jednotlivé dokumenty nabídky budou označeny názvem
příslušné kapitoly, budou vždy jako vloženy jako samostatný dokument ve strojově čitelném
formátu (.xlsx, .docx …); je-li požadováno předložení dokladů, do nabídky postačí doložit prosté
kopie dokumentů. Účastník zadávacího řízení nebude vkládat celou nabídku jako jeden
naskenovaný dokument.

d)

Pokud budou některé dokumenty do nabídky skenovány, musí být v takové kvalitě, aby byly
čitelné.

e)

Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

f)

Všichni dodavatelé předloží nabídky bezplatně.

g)

Dodavatel použije pořadí dokumentů specifikované v následujících bodech těchto pokynů pro
zpracování nabídky:

8.2

Obsah nabídky

Části nabídky, které dodavatel považuje za důvěrné (know-how) a nepřeje si je zveřejňovat, musí být
v nabídce konkrétně specifikovány. Dokumenty budou řazeny v následujícím pořadí:
a) Příloha č. 1 ZD - Krycí list nabídky vč. uvedení nabídkové ceny
b) Příloha č. 2 ZD - Návrh smlouvy;
Součástí zadávacích podmínek je Návrh smlouvy. Dodavatel doplní požadované chybějící údaje a vloží
do nabídky. Návrh Smlouvy musí po obsahové stránce odpovídat zadávací dokumentaci, nesoulad by
znamenal nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení účastníka řízení. Návrh smlouvy se
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považuje za akceptovaný i v případě, že nebude samotný návrh smlouvy podepsaný a bude podepsán
krycí list nabídky, kde je akceptace návrhu smlouvy uvedena, či celá nabídka v souladu s čl. 8.1 a), a to
zaručeným elektronickým podpisem osoby oprávněné jednat za dodavatele v souladu s OR nebo
osobou oprávněnou na základě plné moci.
c) Příloha č. 3 ZD - oceněný soupis prvků – technická dokumentace;
d) Příloha č. 4 ZD – Čestné prohlášení o kvalifikaci - prokázání splnění základní způsobilosti dle
čl. 4.1 ZD a splnění technické kvalifikace dle čl. 4.3 ZD;
e) Doklady k prokázání profesní způsobilosti dle čl. 4.2 ZD;
f) Případné doklady dle 4.4 ZD – doklady ke splnění způsobilosti, kvalifikace + PÍSEMNÝ
ZÁVAZEK, že jiná osoba bude zajišťovat dodávky či služby, ke kterým se prokazované
kritérium kvalifikace vztahuje;
g) Příloha č. 5 ZD - Seznam poddodavatelů, vč. osob, jimiž je prokazována chybějící část
technické způsobilosti/technické kvalifikace, event. prohlášení, že dodavatel provede
veřejnou zakázku zcela sám bez poddodavatelů.

9

VARIANTNÍ ŘEŠENÍ

9.1

Zadavatel v souladu s technickou dokumentací umožňuje dodavateli volbu, zda dodá prvky
nakoupené a restaurované nebo zda dodá repliky. Vždy však bude před pořízením podléhat
odsouhlasení objednatele. Zadavatel jednoznačně upřednostňuje nákup historických prvků a
podle potřeby jejich následné restaurátorské úpravy.

10
10.1

P R A V ID LA PR O H O D N O C E N Í N A B Í D E K
Veřejná zakázka bude hodnocena v souladu s § 114 zákona podle ekonomické výhodnosti, kdy
hodnotícím kritériem A s váhou 70% bude nabídková cena a hodnotícím kritériem B s váhou
30% bude odbornost.
Příklad výpočtu:
nejnižší nabídková cena v Kč vč. DPH – váha 70 %
(Jestliže podá nabídku neplátce DPH, bude jeho nabídková cena porovnána s nabídkovými
cenami plátců v celkové hodnotě v Kč vč. DPH, neboť pro zadavatele je rozhodná celková cena,
která bude na veřejnou zakázku vynaložena.)
Nabídce s nejnižší nabídkovou cenou bude přiděleno 100 bodů, dalším nabídkám budou
přiděleny body podle výsledku výpočtu poměru ceny nejnižší nabídkové ceny a ceny
hodnocené nabídky násobeno 100, zaokrouhleno na dvě desetinná místa)
(příklad:
Kritérium A:
nejnižší nabídková cena = X
hodnocená nabídka = Y
vzorec pro výpočet: X/Y *100....
Výsledná hodnota bude u každé nabídky vynásobena váhou 70%, tedy hodnotou *0,7.
Kritérium B
odbornost – váha 30 %
Toto kritérium bude hodnoceno následujícím způsobem:
Zadavatel ohodnotí doložení dokladu - licence vydané Ministerstvem kultury ČR dle Přílohy č. 1
zák. č. 20/1987 Sb. ve znění pozdějších předpisů - TŘÍDNÍK SPECIALIZACÍ RESTAURÁTORSKÝCH
PRACÍ:
kód 3 b = nepolychromovaná nefigurální uměleckořemeslná díla z kamene, dřeva, štuku,
umělého kamene, sádry
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NEBO
kód 3 e = uměleckořemeslné povrchové úpravy na nefigurálních dílech
NEBO
předloží účastník zadávacího řízení licenci vydanou MK ČR, která byla vydána dříve, než
vstoupilo v platnost znění zákona s Přílohou č. 1 - TŘÍDNÍK SPECIALIZACÍ RESTAURÁTORSKÝCH
PRACÍ, a tato licence zahrnuje:
restaurování uměleckořemeslných prvků ze dřeva
NEBO
restaurování historického textilu
NEBO
restaurování umělecko-řemeslných děl z kovů.
Současně s každou předloženou licenci, prokazující odbornou kvalifikaci účastníka zadávacího
řízení nebo jeho poddodavatele, účastník zadávacího řízení předloží písemný závazek držitele
licence, že se bude osobně podílet na realizaci smlouvy v rozsahu, ve kterém předkládá
oprávnění.
Zadavatel každé doložené osvědčení ohodnotí padesáti (50) body.
Výsledná bodová hodnota bude vynásobena váhou 30%, tj. *0,3, což bude činit výsledek
kritéria B.
Celkové hodnocení se bude skládat z celkového součtu bodů hodnotících kritérií (A + B)
10.2

Nabídky budou seřazeny podle celkového počtu získaných bodů. Jako nejvhodnější bude
vybrána nabídka s celkovým nejvyšším počtem bodů.

11

Z MĚ N A Z A D Á VA C Í C H P O D M ÍN E K

11.1

Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených touto Zadávací
dokumentací, a to buď na základě žádostí dodavatelů o vyjasnění, nebo z vlastního podnětu.

11.2

Případnou změnu obsahu zadávací dokumentace zadavatel oznámí na profilu zadavatele
(u příslušné veřejné zakázky v sekci Vysvětlení, doplnění změny zadávací dokumentace),
Případná změna obsahu zadávací dokumentace bude provedena nejpozději pět (5) dnů před
uplynutím lhůty pro podání nabídek (dle § 98 odst. 1 písm. a) zákona).

12

L H ŮT A A MÍ ST O P R O PO D Á N Í N A B ÍD E K

Nabídky se podávají pouze v elektronické podobě.
Lhůta pro podání nabídek:
Datum: 28. 06. 2019

Hodina: nejpozději do 10.00 hod.

12.1

Nabídky musí být doručeny nejpozději do uplynutí lhůty pro podání nabídek prostřednictvím
elektronického nástroje E-ZAK.

12.2

Nabídka
bude
vložena
v
detailu
příslušné
zakázky
https://ezak.cnpk.cz/contract_display_5160.html prostřednictvím tlačítka „poslat nabídku“.
Podrobnosti využití elektronického nástroje E- ZAK jsou uvedeny v čl. 18 této Zadávací
dokumentace.

12.3

Za rozhodující pro doručení nabídky je vždy považován okamžik doručení nabídky
v elektronickém nástroji E-ZAK.
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O T E VÍR Á N Í N A B ÍD E K

13.1 Nabídky budou otevírány ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek,
tj. dne 28. 06. 2019 od 10:05 hodin v sídle administrátora:
Centrální nákup, příspěvková organizace
Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň
areál SOU elektrotechnického pavilon 5
13.2 Otevírání nabídek je neveřejné.
13.3 Zadavatel pověří otevíráním nabídek, hodnocením nabídek a jejich posouzením odpovědné
osoby.

14

Z A D Á VA C Í L H ŮT A

14.1 Zadavatel stanovuje v souladu s § 40 zákona zadávací lhůtu, po kterou je účastník zadávacího
řízení vázán svojí nabídkou a nesmí ze zadávacího řízení odstoupit. Počátkem zadávací lhůty je
konec lhůty pro podání nabídek. Zadávací lhůta končí uzavřením smlouvy o dílo nebo uplynutím
lhůty 90 kalendářních dní od konce lhůty pro podání nabídek. Zadávací lhůta neběží po dobu, ve
které nesmí zadavatel uzavřít smlouvu dle § 246 zákona.

15

J IN É PO D M ÍN K Y A PR Á V A Z A D A V A T E LE

15.1 Zadavatel si vyhrazuje právo:
a)
b)
c)
d)

e)

před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit, případně vyjasnit, informace
deklarované dodavatelem v nabídce;
náklady spojené s účastí v zadávacím řízení nebudou účastníkům zadávacího řízení
hrazeny;
v průběhu zadávacího řízení podávat vysvětlení zadávacích podmínek;
rozhodnutí (oznámení) o výběru dodavatele, případně o vyloučení účastníka zadávacího
řízení uveřejnit na profilu zadavatele (§ 53 odst. 5 zákona); v takovém případě se
rozhodnutí (oznámení) o výběru dodavatele považuje za doručené okamžikem uveřejnění
na profilu zadavatele,
zrušit zadávací řízení dle ust. § 127 a § 128 zákona. V případě zrušení administrátor odešle
do tří (3) pracovních dnů od rozhodnutí o zrušení písemné sdělení o zrušení zadávacího
řízení všem účastníkům zadávacího řízení. Administrátor zveřejní oznámení o zrušení
zadávacího řízení na profilu zadavatele.

15.2 Dodavatel je povinen dodržovat podmínky technické dokumentace a smlouvy. V případě, že
dodavatel zamýšlí provést nákup prvku dle technické dokumentace, nejprve požádá objednatele
o odsouhlasení. Povinností dodavatele je před započetím restaurátorských prací na prvku dle
technické specifikace předložit oznámení objednateli, která konkrétní osoba bude restaurování
provádět, pokud jej dosud objednatel neobdržel – viz. Čl. 3 odst. 3.4 této zadávací dokumentace.
15.3 Případný převod práv a povinností vyplývajících z návrhu smlouvy o dílo má účinky pouze ve
vztahu mezi dodavatelem a touto třetí osobou, přičemž vztah mezi dodavatelem a zadavatelem
(objednatelem) zůstává nedotčen a dodavatel je zadavateli (objednateli) plně odpovědný za
plnění veškerých svých povinností vyplývajících ze smlouvy o dílo. Pokud účastník zadávacího
řízení podá více nabídek samostatně nebo podá nabídku a současně je osobou, jejímž
prostřednictvím jiný účastník v tomtéž ZŘ prokazuje kvalifikaci, zadavatel vyloučí tohoto
účastníka ze zadávacího řízení.
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15.4 V souladu se zák. 134/2016 Sb. § 211 komunikace mezi zadavatelem a dodavateli v zadávacím
řízení probíhá písemně elektronickou formou.
15.5 Pokud zadavatel (administrátor) zasílá dodavateli zprávu elektronickou poštou, považuje se za
dobu doručení okamžik přijetí zprávy poštovním serverem dodavatele. Zadavatel žádá
dodavatele, aby neprodleně přímo potvrdil úspěšné doručení zprávy, pokud jej k tomu zadavatel
(administrátor) ve zprávě vyzve. V případě zasílání zpráv v elektronickém nástroji E-ZAK se za
dobu doručení považuje následující pracovní den po odeslání zprávy.

16

U Z A VŘ E N Í SM LO U VY

16.1 Účastníka zadávacího řízení, který předložil ekonomicky nejvýhodnější nabídku dle hodnotících
kritérií uvedených v čl. 10 Zadávací dokumentace, zadavatel vyzve k poskytnutí součinnosti předložení dokladů dle čl. 4.10 této Zadávací dokumentace a dokladu o uzavření pojistné
smlouvy dle čl. 3 odst. 3.5 této Zadávací dokumentace.
16.2 Zadavatel ověří před uzavřením smlouvy s vybraným dodavatelem, který je právnickou osobou,
identifikační údaje všech skutečných majitelů v informačním systému skutečných majitelů, nebo
není-li vybraný dodavatel v evidenci uveden, vyzve jej doložení dokladů, z nichž vyplývá vztah
těchto osob k dodavateli v souladu s § 122 odst. 5 zákona.
16.3 Vybraný dodavatel je povinen poskytnout zadavateli potřebnou součinnost. Po doložení
požadovaných dokladů vyzve zadavatel či administrátor vybraného dodavatele zadávacího řízení
k uzavření smlouvy na plnění předmětu VZ. Odmítne-li vybraný dodavatel uzavřít smlouvu se
zadavatelem, či odmítne-li poskytnout součinnost, bude zadavatel postupovat souladu s § 125
zákona.
16.4 Smlouva mezi objednatelem a dodavatelem bude v souladu s ustanovením zák. 134/21016 Sb.
uzavřena v elektronické podobě s přiložením zaručeného elektronického podpisu všech
oprávněných osob obou stran.

17

O C H R A N A I N F O R M A C Í A M LČ E N LIV O ST

17.1 V případě, že se dodavatel při plnění VZ dostane do kontaktu s osobními či citlivými údaji, je
povinen o nich zachovávat naprostou mlčenlivost, a to i po ukončení plnění uzavřené smlouvy.
Zadavatel nesmí uveřejnit informace, u kterých to vyžaduje ochrana informací a údajů podle
zvláštních právních předpisů.
17.2 Až do ukončení zadávacího řízení neposkytne zadavatel podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informace, které se týkají obsahu nabídek
a osob, jež se podílejí na průběhu zadávacího řízení.
17.3 Za důvěrné se považují údaje nebo sdělení, které dodavatel poskytl zadavateli v zadávacím řízení
a označil je za důvěrné. Důvěrné informace zadavatel neposkytne jiným osobám s výjimkou
informací, které má povinnost uvést ve zprávě o hodnocení, oznámení o výběru dodavatele
nebo v písemné zprávě zadavatele.
Pokud dodavatel požaduje, aby některé důvěrné údaje nebyly po uzavření smlouvy zveřejněny,
uvede tyto údaje v nabídce s odůvodněním.
Zadavatel nemusí uveřejnit informaci podle ZZVZ:
- pokud by její uveřejnění znamenalo porušení jiného právního předpisu nebo by bylo v rozporu
s veřejným zájmem,
- pokud by uveřejnění mohlo porušit právo dodavatele na ochranu obchodního tajemství, nebo
- jestliže by uveřejnění mohlo ovlivnit hospodářskou soutěž.
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17.4 Právo nahlížet do spisu a do nabídek před ukončením ZŘ mají členové komise, zadavatel,
oprávněná osoba administrátora, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, poskytovatel dotace,
oprávněný kontrolní orgán a příslušný soud.

1 8 E L E K T R O N IC K Ý N Á ST R O J E - Z A K
18.1

E-ZAK je certifikovaným elektronickým nástrojem, který slouží pro zadávání veřejných zakázek,
podávání elektronických nabídek a komunikaci mezi zadavatelem, administrátorem a
dodavateli. Komunikace mezi stranami musí probíhat výhradně elektronicky.

18.2

Nabídky v elektronické podobě se podávají prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.

18.3

Elektronickou nabídku lze podat v detailu příslušné veřejné zakázky na profilu zadavatele
v elektronickém nástroji E-ZAK (URL adresa viz. čl. 1.4 této ZD) přes tlačítko Podat nabídku.
Podmínkou pro podání nabídky v elektronické podobě je dokončená registrace a přihlášení v EZAK (https://ezak.cnpk.cz/).

18.4

Podává-li dodavatel nabídku v elektronické podobě, musí být datová zpráva v E-ZAK obsahující
nabídku bude opatřena platným zaručeným elektronickým podpisem založeným na osobním
kvalifikovaném certifikátu osoby oprávněné jednat za dodavatele, nebo v případě, že bude
nabídka podepsaná jinou osobou než osobou oprávněnou jednat, musí být v nabídce přiložena
plná moc, která tuto osobu opravňuje podat nabídku za dodavatele.

18.5

Pokud bude nabídka naskenovaná, musí být v takové kvalitě, aby byla čitelná.

18.6

Nejpozději doručí dodavatel nabídku prostřednictvím elektronického nástroje do konce lhůty
pro podávání nabídek. Za rozhodující pro doručení nabídky je vždy považován okamžik
doručení nabídky v elektronickém nástroji EZAK.

18.7

Maximální velikost jednotlivých souborů vkládaných do E-ZAK je omezena (přesnou max.
velikost jednotlivých souborů si můžete ověřit v detailu veřejné zakázky po stisknutí tlačítka
„Poslat nabídku“). Počet souborů, které se vkládají jako součást nabídky, není omezen. Pokud
uchazeč vkládá více souborů, budou jednotlivé soubory očíslovány vzestupnou řadou
a označeny názvem dokumentu. V případě komprimace uchazeč použije formát .ZIP nebo
.RAR.

18.8

Stručný návod pro podání nabídek v elektronické podobě:
na adrese https://ezak.cnpk.cz/registrace.html. Podrobnější informace naleznete v uživatelské
příručce pro dodavatele (https://ezak.cnpk.cz/data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf) a
manuálu elektronického podpisu
(https://ezak.cnpk.cz/data/manual/QCM.Podepisovaci_applet.pdf).
V případě, že se Vám nedaří zaregistrovat do systému, je Vaše IČO pravděpodobně již
obsazeno. Je možné, že dodavatel byl před vypsáním této veřejné zakázky „předregistrován“
zadavatelem, případně pověřenou osobou a je tedy již veden v evidenci systému. Postup
dokončení registrace je velice podobný postupu popsaném výše, pouze je nutné do dokončení
registrace vstoupit pomocí hypertextového odkazu z předregistračního e-mailu, který byl
zaslán na adresu dodavatele. V případě ztráty nebo neobdržení předregistračního e-mailu lze
kontaktovat pana Jana Kronďáka (jan.krondak@cnpk.cz) pro jeho opětovné odeslání, případně
nápravu jiným způsobem.
Test nastavení prohlížeče: Na adrese https://ezak.cnpk.cz/test_index.html máte možnost si
ověřit, zda Váš prohlížeč splňuje všechny potřebné požadavky pro účast v soutěži.
Test prostředí: Tento test prověří nezbytné součásti internetového prohlížeče a správnost
jejich nastavení pro práci s elektronickým nástrojem E-ZAK.
Test odeslání nabídky: Tento test Vám umožní vyzkoušet si elektronické podání testovací
nabídky v prostředí elektronického nástroje E-ZAK. Tento test ověří, zda Váš elektronický
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podpis vyhovuje pro využití v elektronickém nástroji E-ZAK. Podmínkami úspěšného průběhu
jsou úspěšně absolvovaný první test prostředí a platný zaručený elektronický podpis založený
na kvalifikovaném certifikátu (vydávají jej EIdentity a.s., PostSignum QCA, nebo První
certifikační – I. CA).
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Mgr. Roman
Musil

V Plzni dne 07. 06. 2019

Digitálně podepsal Mgr. Roman Musil
DN: cn=Mgr. Roman Musil, c=CZ,
o=Západočeská galerie v Plzni, příspěvková
organizace, givenName=Roman, sn=Musil,
serialNumber=ICA - 10441840
Datum: 2019.06.07 13:59:59 +02'00'
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