ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též
jen „zákon“)

k nadlimitní veřejné zakázce v otevřeném řízení s názvem

„TECHNICKÁ INOVACE VÝUKY SOŠ A SOU BEROUN –
HLINKY – DODÁVKY VYBAVENÍ“

Veřejná zakázka je v souladu s § 35 zákona rozdělena na jedenáct (11) částí.
Účastník je oprávněn podat nabídku na jakoukoli část této veřejné nebo na všechny části veřejné
zakázky, zcela dle své volby. Nabídky ke každé části veřejné zakázky budou posuzovány a hodnoceny
samostatně, nezávisle na nabídkách podaných k jiným částem této veřejné zakázky.

Zakázka je zveřejněna v certifikovaném elektronickém nástroji E-ZAK, který je dostupný na
https://zakazky.kr-stredocesky.cz/
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1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI
Název zadavatele:

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun – Hlinky,
Okružní 1404

Sídlo:

Okružní 1404, 266 73 Beroun – Hlinky

IČO:

00664740

Profil zadavatele:

https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_84.html

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
Mgr. Eva Jakubová, ředitelka SOŠ a SOU Beroun – Hlinky, Okružní 1404, 266 73 Beroun – Hlinky
Kontaktní osoba k zakázce:
Bc. Dana Rylichová, odborná referentka oddělení podlimitních a nadlimitních VZ Krajského úřadu
Středočeského kraje,  rylichovad@kr-s.cz  257 280 404

2 NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
„TECHNICKÁ INOVACE VÝUKY SOŠ A SOU BEROUN – HLINKY – DODÁVKY
VYBAVENÍ“
Druh veřejné zakázky:

- veřejná zakázka na dodávky podle ust. § 14 zákona

Dle předpokládané hodnoty:

- nadlimitní veřejná zakázka

Typ zadávacího řízení:

- otevřené zadávací řízení

3 ZÁKLADNÍ INFORMACE
Tato zadávací dokumentace je soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek
zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování
nabídek účastníků zadávacího řízení v otevřeném zadávacím řízení dle zákona č.134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „zákon“).
Práva, povinnosti či podmínky v této zadávací dokumentaci neuvedené se řídí zákonem a jeho
prováděcími předpisy.

4 PŘEDMĚT A DRUH VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předmětem této veřejné zakázky je A) dodávka a montáž docházkového systému pro pracoviště
Beroun – Hlinky a Závodí, B) dodávka a montáž technologií pro moderní konektivitu pro pracoviště
Beroun – Hlinky a Závodí, C) dodávka vybavení pro bezbariérovost pro pracoviště Beroun – Hlinky a
Závodí, D) dodávka vybavení pro pracoviště Beroun – Hlinky, studijní obor stavitelství pro teorii a
praxi, E) dodávka vybavení pro obory mechanik opravář a karosář pro pracoviště Beroun – Hlinky, F)
dodávka vybavení pro novou Elektro laboratoř a odbornou učebnu pro obor Elektrikář – silnoproud
pro pracoviště Beroun – Hlinky, G) vybavení přístavby dílen OVY pro 1. ročníky všech technických
oborů Beroun – Hlinky, H) dodávka a montáž výukového modulu pro učební obor instalatér,
pracoviště Hlinky, I) vybavení truhlárny moderními dřevo – obráběcími stroji, pracoviště Závodí, J)
vybavení dílen odborného výcviku moderními stroji a přístroji pro obory kuchař, kuchař – číšník,
cukrář, pracoviště Závodí, K) vybavení odborné učebny pro gastronomické odbory různými druhy
nerezových stolů, regálů, stoličky, servírovacího vozíku a stojanu na nádoby, pracoviště Závodí.
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Položkové rozpočty a specifikace jsou v přílohách.
Celá zakázka je rozdělena do jedenácti (11) samostatných částí veřejné zakázky.
Zadavatel upozorňuje dodavatele, že jednotlivé dodávky jsou v příslušných částech této veřejné
zakázky specifikované jako příloha č.1 A-K této zadávací dokumentace, jako technické
specifikace jednotlivých částí této veřejné zakázky. Součástí technické specifikace je rovněž
položkový rozpočet sloužící pro vyplnění jednotkových cen jednotlivých dodávek.
Veřejná zakázka je členěna na jedenáct (11) samostatných částí v souladu s § 35 zákona. Účastník
zadávacího řízení je oprávněn podat nabídku pro jakoukoli část této veřejné zakázky nebo do více částí
této veřejné zakázky nebo na všechny části veřejné zakázky (zcela dle své volby), přičemž nabídky
účastníků budou v rámci každé části posuzovány a hodnoceny samostatně. Výsledkem zadávacího
řízení bude uzavření Kupní smlouvy pro každou část této veřejné zakázky s jedním (1)
vybraným dodavatelem. V každé části veřejné zakázky je povinností dodavatele nacenit všechny
dodávky týkající se příslušné části. Vybraný dodavatel je povinen dodat v příslušné části veřejné
zakázky všechny dodávky, tj. zadavatel požaduje kompletní plnění všech dodávek v příslušné
části veřejné zakázky.
Veřejná zakázka je rozdělena z důvodu respektování pravidla zákazu diskriminace a rovného
zacházení tak, aby došlo na maximální možné členění a byl tak rozšířen maximální počet účastníků, a
přitom bylo dodrženo pravidlo 3E (hospodárnost, účelnost, efektivita) a zároveň nedošlo k ohrožení
naplnění cílů projektu, pro který je vybavení pořizováno. Jednotlivé části zahrnují související celky,
případně celky, kdy je pro správné použití v rámci projektu nezbytná vzájemná kompatibilita,
propojitelnost a připravenost pro okamžité použití v projektu. Dělení v jiném poměru, není dle
zadavatele při dodržení pravidla 3E možné.
Tato veřejná zakázka je součástí projektu „Technická inovace výuky“, která získala dotaci v rámci 66.
výzvy Integrovaného regionálního operačního programu „Infrastruktura pro vzdělávání – integrované
projekty ITI“ Na projekt bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Číslo projektu:
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0006120. Projekt je zařazen v Zásobníku projektů spolufinancovaných
z EU/EHP a národních zdrojů. Obecná pravidla pro žadatele a příjemce, jsou k dispozici pod tímto
odkazem: https://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/7d8292a7-feac-4d2a-ba79-8232a14e614f/MPzakazky-v4.pdf?ext=.pdf
Předmět veřejné zakázky je vymezen kódy CPV
31711310-9

Systém pro zaznamenávání docházky

45259900-6

Modernizace zařízení

66700000-7

Zajišťovací služby

39162000-5

Vzdělávací vybavení

39162200-7

Školící pomůcky a zařízení

31000000-6

Elektrické strojní zařízení, přístroje, zařízení a spotřební materiál,
osvětlení

39162000-5

Vzdělávací vybavení
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39715300-0

Instalatérská zařízení

42600000-2

Strojní nářadí

43810000-4

Zařízení na obrábění dřeva

39200000-4

Zařízení interiéru

39310000-8

Zařízení pro pohostinství

39150000-8

Různý nábytek a vybavení

39314000-6

Průmyslové
kuchyňské
zařízení

5 PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA
Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí částku ve výši 6 868 144,52 Kč bez DPH, tj.
8 310 454,87 Kč včetně DPH.
Předpokládaná hodnota jednotlivých částí veřejné zakázky:

PŘEDPOKLÁDANÁ
HODNOTA BEZ DPH

PŘEDPOKLÁDANÁ
HODNOTA S DPH

A. Docházkový systém

89 670,00 Kč

108 501,00 Kč

B. Moderní konektivita

650 000,00 Kč

786 500,00 Kč

C. Zajištění bezbariérovosti
na pracovištích Beroun 290 555,37 Kč
– Hlinky, Závodí

351 572,00 Kč

D. Vybavení pro studijní
obor Stavitelství pro
teorii a praxi

326 446,28 Kč

395 000,00 Kč

E. Vybavení oborů
mechanik opravář a
karosář

1 134 500,83 Kč

1 372 746,00 Kč

F. Vybavení nové Elektro
laboratoře a odborné
učebny pro učební obor

198 063,01 Kč

239 656,34 Kč

ČÁST VZ + NÁZEV
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Elektrikář – silnoproud
G. Vybavení přístavby
dílen OVY pro
1.ročníky všech
technických oborů

633 751,71 Kč

H. Modernizace a inovace
vybavení pro učební 1 280 991,74 Kč
obor instalatér
I.

Dodávka
dřevoobráběcích strojů – 951 435,00 Kč
truhlářské dílny Závodí

766 839,57 Kč

1 550 000,00 Kč

1 151 236,35 Kč

J. Vybavení
dílen
odborného výcviku pro
1 085 457,85 Kč
obory kuchař, kuchař –
číšník, cukrář

1 313 404,00 Kč

K. Odborná učebna pro
227 272,73 Kč
gastronomické obory

275 000,00 Kč

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky a jejích částí byla stanovena v souladu s § 16 zákona, jako
předpokládaná výše peněžitého závazku zadavatele vůči dodavateli vyplývající z plnění veřejné
zakázky.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky a předpokládaná hodnota jednotlivých částí je
stanovena jako limitní hodnota a nejvýše přípustná nabídková cena. Nabídka s vyšší nabídkovou
cenou (v jednotlivé části, nabídková cena za všechny části) bude vyřazena a účastník vyloučen ze
zadávacího řízení.
Veřejná zakázka je spolufinancována ze zdrojů EU z Integrovaného regionálního operačního
programu. Zadavatel upozorňuje dodavatele na skutečnost, že pokud nebude projekt schválen
poskytovatelem dotace, nebude probíhat plnění této veřejné zakázky.
V souvislosti se způsobem financování je dodavatel povinen umožnit kontrolu vynaložených
prostředků vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

6 TECHNICKÉ PODMÍNKY
Technické podmínky tvoří přílohu č. 1 A-K této zadávací dokumentace. Technické specifikace
jsou uvedeny v Příloze č. 1 (tabulka), jejichž součástí jsou položkové rozpočty příslušné ke každé
části veřejné zakázky.
Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o
vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné
řešení. V případě, že zadavatel odkazuje v rámci zadávacích podmínek (zejména příloh) na jednotlivé
normy, technické dokumenty, nebo technické řešení, zadavatel tímto uvádí, že připouští použití
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rovnocenných norem, dokumentů či technického řešení. Toto ustanovení se vztahuje rovněž na
certifikáty.

7

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky jsou stanoveny formou závazného návrhu Kupní smlouvy. Obchodní podmínky
stanovené zadavatelem pro toto zadávací řízení jsou pro účastníky řízení závazné a nemohou být
žádným způsobem měněny. Dodavatel je povinen do smlouvy doplnit pouze údaje označené:
[DOPLNÍ DODAVATEL]
Závazný návrh Kupní smlouvy je uveden v Příloze č. 2 této zadávací dokumentace. Dodavatel je
povinen do Závazného návrhu kupní smlouvy doplnit údaj, na kterou část veřejné zakázky se
příslušná smlouva vztahuje.

8

LHŮTY PLNĚNÍ


Předpokládaný termín plnění veřejné zakázky je září 2019–květen 2020. Zahájení plnění
veřejné zakázky: bez zbytečného odkladu po ukončení zadávacího řízení.

Vyhrazené změny závazku:
Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn zadáním zakázky. Zadavatel si vyhrazuje právo
posunu termínu zahájení a dokončení plnění veřejné zakázky s ohledem na případné prodloužení
trvání zadávacího řízení.

9 MÍSTO PLNĚNÍ
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun – Hlinky, Okružní 1404.

10 KVALIFIKACE
10.1 Úvod
Doklady, jimiž dodavatel prokazuje splnění způsobilosti a kvalifikace, jsou podstatnou náležitostí
nabídky dodavatelů v této veřejné zakázce.
Vybraný dodavatel (účastník zadávacího řízení, který byl vybrán k uzavření kupní smlouvy) je
povinen zadavateli postupem dle ust. § 122 odst. 3 písm. a) zákona předložit originály nebo úředně
ověřené kopie dokladů o jeho způsobilosti a kvalifikaci. Platí pro všechny části veřejné zakázky.
Splněním kvalifikace se rozumí:
a)

splnění základní způsobilosti stanovené § 74 zákona

b)

splnění profesní způsobilosti stanovené § 77 odst. 1 a 2 zákona

c)

prokázání technické kvalifikace dle § 79 zákona – týká se účastníka, který podává nabídku
pouze pro části:
B) Moderní konektivita
E) Vybavení oborů mechanik opravář a karosář
G) Vybavení přístavby dílen OVY pro 1.ročníky všech technických oborů
H) Modernizace a inovace vybavení pro učební obor instalatér
I) Dodávka dřevoobráběcích strojů – truhlářské dílny Závodí
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J) Vybavení dílen odborného výcviku pro obory kuchař, kuchař – číšník, cukrář
10.1.1 Prokázání kvalifikace formou čestného prohlášení
V souladu s ustanovením § 86 odst. 2 dodavatel může prokázat splnění kvalifikace za pomoci
čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel kvalifikaci požadovanou zadavatelem
splňuje.
Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně
ověřených kopií dokladů o kvalifikaci.
10.1.2 Prokázání kvalifikace jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky
Dodavatel může vždy nahradit požadované doklady jednotným evropským osvědčením pro veřejné
zakázky.
10.1.3 Prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
Dodavatel může prokázat kvalifikaci v souladu s § 228 Zákona výpisem ze seznamu kvalifikovaných
dodavatelů. Tento výpis nahrazuje prokázání splnění:
a) základní způsobilosti dle § 74 zákona
b) profesní způsobilosti podle § 77 zákona v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti
Tento výpis nenahrazuje prokázání technické kvalifikace.
Zadavatel je povinen přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, pokud k poslednímu dni,
ke kterému má být prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost, není výpis ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů starší než 3 měsíce (viz. ust. § 228 zákona).
10.1.4 Prokázání kvalifikace prostřednictvím certifikátu, který byl vydán v rámci systému
certifikovaných dodavatelů
Dodavatel může prokázat v souladu s § 234 zákona kvalifikaci certifikátem vydaným v rámci systému
certifikovaných dodavatelů.
Předloží-li dodavatel veřejnému zadavateli certifikát, který obsahuje náležitosti dle § 239 zákona a
údaje v certifikátu jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace,
nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace
dodavatelem.

10.2 Základní způsobilost
Požadavky na základní způsobilost dodavatele jsou uvedeny v § 74 zákona.
Způsob prokázání – nadlimitní režim;
Způsobilým je dodavatel, který:

a)

nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech
před zahájením zadávacího řízení pravomocně
odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k
zákona nebo obdobný trestný čin podle právního
řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným
odsouzením se nepřihlíží;

vybraný dodavatel předkládá níže uvedené
doklady také v rámci postupu dle § 122
odst. 3 písm. a) Zákona
Výpis z evidence Rejstříku trestů pro
právnickou osobu a všechny členy
statutárního orgánu či případně jiné fyzické
osoby, pro které je dle zákona a zadávacích
podmínek vyžadován.
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Způsob prokázání – nadlimitní režim;
vybraný dodavatel předkládá níže uvedené
doklady také v rámci postupu dle § 122
odst. 3 písm. a) Zákona

Způsobilým je dodavatel, který:

b)

nemá v České republice ani v zemi svého sídla Potvrzení příslušného finančního úřadu a ve
v evidenci daní zachycen splatný daňový vztahu ke spotřební dani Konsolidované
nedoplatek;
čestné prohlášení – nadlimitní režim (viz
Příloha č. 4 – formulář 1).

c)

nemá v České republice ani v zemi svého sídla Konsolidované
čestné
prohlášení
–
splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále nadlimitní režim (Příloha č. 4. – formulář 1).
na veřejné zdravotní pojištění;

d)

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

e)

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.

okresní

správy

Výpis
z obchodního
rejstříku,
nebo
v případě, že dodavatel není v obchodním
rejstříku zapsán Konsolidované čestné
prohlášení – nadlimitní režim (Příloha č. 4 –
formulář 1).

Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně
ověřených kopií následujících dokladů, které prokazují základní způsobilost.

11 PROFESNÍ ZPŮSOBILOST
Profesní způsobilost je uvedena v § 77 odst. 1 a 2 zákona.
Způsob prokázání – nadlimitní režim;
Zadavatel požaduje:

a)

vybraný dodavatel předkládá níže uvedené doklady také
v rámci postupu dle § 122 odst. 3 písm. a) ZZVZ

předložení výpisu
Výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence.
z obchodního rejstříku nebo
jiné obdobné evidence, pokud
jiný právní předpis zápis
do takové evidence vyžaduje;

předložení dokladu, že je
dodavatel oprávněn podnikat
b) v rozsahu odpovídajícímu
předmětu veřejné zakázky,
pokud jiné právní předpisy
takové oprávnění vyžadují;

Platné oprávnění k podnikání.
Dodavatel předloží výpisy z živnostenského rejstříku dle § 10
odst. 3 písm. a) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském
podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
a/nebo živnostenské listy, resp. jiná oprávnění k podnikání
v oboru, který odpovídá konkrétní části (A-K) na kterou
účastník podává svou nabídku.
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Způsob prokázání – nadlimitní režim;
Zadavatel požaduje:

vybraný dodavatel předkládá níže uvedené doklady také
v rámci postupu dle § 122 odst. 3 písm. a) ZZVZ

Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně
ověřených kopií následujících dokladů, které prokazují profesní způsobilost.

12 TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY PRO ČÁSTI:
B) Moderní konektivita
E) Vybavení oborů mechanik opravář a karosář
G) Vybavení přístavby dílen OVY pro 1.ročníky všech technických oborů
H) Modernizace a inovace vybavení pro učební obor instalatér
I) Vybavení truhlárny – dodávka dřevoobráběcích strojů – truhlářské dílny Závodí
J) Vybavení dílen odborného výcviku pro obory kuchař, kuchař – číšník, cukrář
V souladu s ustanovením § 79 odst. 2 písm. b) zákona požaduje zadavatel ve výše citovaných
částech veřejné zakázky předložení seznamu významných dodávek.
Zadavatel požaduje:
Seznam významných
dodávek poskytnutých
dodavatelem za poslední 3
roky před zahájením
zadávacího řízení.

a)

Seznam významných
dodávek musí obsahovat
minimálně:
a) Specifikaci
objednatele, pro
kterého byla dodávka
poskytována;
b) Identifikaci dodávky;
c) Termín realizace
dodávky (měsíc a
rok);
d) Cenu dodávky bez

Způsob prokázání – nadlimitní režim;
vybraný dodavatel předkládá níže uvedené doklady také
v rámci postupu dle § 122 odst. 3 písm. a) ZZVZ
Ze seznamu významných dodávek předložených dodavatelem
v příslušné části veřejné zakázky, tj. v částech uvedených pod
bodem 12, musí vyplývat, že dodavatel za poslední 3 roky před
zahájením zadávacího řízení realizoval nejméně tři (3) obdobné
dodávky minimálně v níže uvedených hodnotách bez DPH
(může být i v součtu) ve vztahu k příslušné části veřejné
zakázky. Specifikace obdobných dodávek je uvedena níže.
B) Moderní konektivita – dodávky minimálně v hodnotě
260 000,00Kč bez DPH, obdobnými dodávkami se v této části
veřejné zakázky rozumí dodávky týkající se vnitřní i vnější
konektivity
E) Vybavení oborů mechanik opravář a karosář –
dodávky minimálně v hodnotě 450 000Kč bez DPH,
obdobnými dodávkami se v této části veřejné zakázky rozumí
dodávky moderního přístrojového vybavení pro jmenované
obory
G) Vybavení přístavby dílen OVY pro 1. ročníky všech
technických oborů – dodávky minimálně v hodnotě 260 000Kč
bez DPH, obdobnými dodávkami se v této části veřejné zakázky
rozumí dodávka nového nářadí
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Zadavatel požaduje:
DPH;
e) Kontakt na osobu
objednatele, u které
lze realizaci dodávky
ověřit (email, tel.)

Způsob prokázání – nadlimitní režim;
vybraný dodavatel předkládá níže uvedené doklady také
v rámci postupu dle § 122 odst. 3 písm. a) ZZVZ
H) Modernizace a inovace vybavení pro učební obor instalatér –
dodávky minimálně v hodnotě 520 000Kč bez DPH,
obdobnými dodávkami se v této části veřejné zakázky rozumí
dodávka výukových modulů, zaměřených na provoz moderních
zdrojů tepla, využití teplé vody, měření spotřebované energie…
I) Vybavení truhlárny Závodí – dodávky minimálně v hodnotě
380 000Kč bez DPH, obdobnými zakázkami se v této části
veřejné zakázky rozumí dodávka moderních dřevoobráběcích
strojů
J) Vybavení dílen odborného výcviku pro obory kuchař, kuchař
– číšník, cukrář – dodávky minimálně v hodnotě 440 000Kč bez
DPH, obdobnými zakázkami se v této části veřejné zakázky
rozumí dodávka moderních strojů pro jmenované obory.

12.1 Obsah, forma a členění dokladů o kvalifikaci
Dodavatel předloží doklady o kvalifikaci v listinné podobě jako součást nabídky. Čestné prohlášení o
splnění kvalifikace musí být podepsáno účastníkem zadávacího řízení nebo osobou oprávněnou
jednat za účastníka zadávacího řízení.
Dodavatel použije vzoru krycího listu a čestného prohlášení, které jsou součástí zadávací
dokumentace.
Pokud zákon 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. 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 ve slovenském jazyce a doklad o
vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu. Pokud se podle příslušného právního řádu
požadovaný doklad nevydává, může být nahrazen čestným prohlášením.
Doklady prokazující základní způsobilost podle ust. § 74 zákona a profesní způsobilosti podle § 77
odst. 1 zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců
přede dnem zahájení zadávacího řízení.

12.2 Zvláštní způsoby prokazování kvalifikace
12.2.1 Kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů
V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle § 77
odst. 1 Zákona každý dodavatel samostatně – viz § 82 zákona.
12.2.2 Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob
Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou
kritéria podle § 77 odst. 1 zákona požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je
v takovém případě povinen zadavateli předložit:
a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 zákona jinou osobou,
b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 zákona jinou osobou a
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d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k
poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné
zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.
Má se za to, že požadavek podle písm. d) je splněn, pokud obsahem písemného závazku jiné osoby je
společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně s dodavatelem.
Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle § 79
odst. 2 písm. a), b) nebo d) zákona vztahující se k takové osobě, musí dokument podle odstavce d)
obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat služby, ke kterým se prokazované kritérium
kvalifikace vztahuje.
V případě společné účasti dodavatelů ve veřejné zakázce je povinností dodavatelů doložit ve
smyslu ust. § 103 odst. 1 písm. f) zákona smlouvu, ze které musí vyplývat, že dodavatelé jsou
vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s touto
veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně.

13 NABÍDKA ÚČASTNÍKA ŘÍZENÍ
13.1 Pojem nabídka
Nabídky se podávají na každou část této veřejné zakázky v písemné formě, v elektronické podobě
(nikoli v listinné podobě) a to pomocí elektronického nástroje E-ZAK dostupného na
https://zakazky.kr-stredocesky.cz/
Z dokladů k nabídce musí být zřejmé, pro jakou část veřejné zakázky dodavatel svou nabídku podává.
Další podmínky týkající se elektronické komunikace v rámci zadávacího řízení, a tedy i podání
nabídek jsou uvedeny v 15. této zadávací dokumentace.
Nabídka musí být zpracována v českém nebo slovenském jazyce.
Zadavatel doporučuje podat nabídku jako soubor dokumentů v komprimované (zabalené)
složce (metoda ZIP). Zároveň zadavatel upozorňuje, že v případě, že chce účastník předložit
elektronický originál dokumentu, nesmí být s tímto dokumentem nijak manipulováno
(dokument nesmí být upraven, spojen s jiným PDF dokumentem apod.).
Nabídka nemusí být podepsána uznávaným elektronickým podpisem. Nabídka nemusí
obsahovat elektronické originály dokumentů, u vybraného dodavatele si zadavatel vyžádá
předložení originálů dokladů o kvalifikaci, pokud již tyto nebyly v zadávacím řízení předloženy.
Nabídka nebude obsahovat opravy a přepisy a jiné nesrovnalosti, které by zadavatele mohly
uvést v omyl. Jednotlivé strany nabídky budou číslované, a to včetně příloh, jednotným
způsobem umožňujícím ověření, že se jedná o kompletní nabídku.
Zadavatel upozorňuje dodavatele, že pro podání nabídek je nutná registrace v elektronickém
nástroji E-ZAK, přičemž k registraci je vyžadován zaručený elektronický podpis založený na
kvalifikovaném certifikátu. Podrobné informace jsou uvedeny na stránkách provozovatele
elektronického nástroje http://www.ezak.cz/. Nabídky musí účastníci doručit shora uvedeným
způsobem nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek.
Nabídka účastníka podaná v elektronické podobě musí splňovat požadavky podle § 5 odst. 3 vyhlášky
č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů,
elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.
V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje účastníka v rozsahu dle § 28 odst. 1 písm. g) zákona.
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Účastník je oprávněn podat nabídku na jednu nebo více částí nebo na všechny části této veřejné
zakázky, zcela dle své volby. Z dokladů předložených dodavatelem musí jednoznačně vyplývat, pro
jakou část veřejné zakázky předkládá dodavatel svou nabídku
Nabídky ke každé části veřejné zakázky budou posuzovány a hodnoceny nezávisle na nabídkách
podaných k jiné části veřejné zakázky. Každá část této veřejné zakázky je samostatnou veřejnou
zakázkou, bude posouzena a hodnocena zvlášť.
Pokud podá nabídku, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník v tomtéž
zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.
13.2 Obsah vlastní nabídky
Zadavatel požaduje, aby nabídka obsahovala všechny níže uvedené dokumenty, doporučené je níže
uvedené řazení:
o

o
o
o
o

o

Vyplněný krycí list nabídky – dodavatel uvede identifikaci dodavatele a celkovou nabídkovou
cenu za plnění veřejné zakázky bez DPH (resp. příslušné části VZ, pro kterou dodavatel
podává nabídku bez DPH); V případě, že se údaj o celkové nabídkové ceně, který bude
uvedený v krycím listu nabídky, bude lišit od údaje, který bude uveden v závazném návrhu
smlouvy, bude zadavatel vycházet z údaje uvedeného v závazném návrhu smlouvy a údaj
v krycím listu nebude brát v úvahu;
Obsah nabídky;
Veškeré doklady, jimiž dodavatel prokazuje splnění způsobilosti a kvalifikace dle čl. 10–12
zadávací dokumentace;
Čestné prohlášení o poddodavatelích;
Závazný návrh smlouvy (dle příslušné části), který musí být vyplněný, podepsaný osobou
oprávněnou jednat za dodavatele a datovaný – součástí závazného návrhu smlouvy musí být
technická specifikace k příslušné části VZ, pro kterou dodavatel podává nabídku a vyplněné
(naceněné) položkové rozpočty týkající se příslušné části VZ.
Další doklady, plné moci atd.

13.3 Lhůta pro podání nabídky
Lhůta pro podání nabídek končí dne 25. 6. 2019 v 10:00 hod.
Zadavatel upozorňuje, že otevřením nabídky v elektronické podobě se rozumí zpřístupnění jejího
obsahu zadavateli. Nabídky v elektronické podobě otevírá zadavatel po uplynutí lhůty pro podání
nabídek. Zadavatel kontroluje při otevírání nabídek v elektronické podobě, zda nabídka byla doručena
ve stanovené lhůtě, zda je autentická a zda s datovou zprávou obsahující nabídku nebylo před jejím
otevřením manipulováno.
Nabídku, která bude podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek, komise neotevře. Zadavatel si
takovou nabídku ponechá a účastníka vyrozumí o tom, že nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro
podání nabídek.
Systémové požadavky na PC:
Veškeré technické požadavky pro podání nabídky přes systém E-ZAK jsou popsány zde:
http://www.ezak.cz/faq/pozadavky-na-system
V případě, že by se vyskytly problémy s podáním nabídky, může se účastník obrátit na technickou
podporu E-ZAK na tel. čísle: +420 538 702 719.
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14 POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDKY, ZPŮSOB STANOVENÍ
NABÍDKOVÉ CENY
14.1 Posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení
V rámci posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení bude zadavatelem posouzeno, zda
nabídka účastníka splňuje všechny podmínky účasti v zadávacím řízení stanovené zadavatelem v této
zadávací dokumentaci.
Zadavatel je oprávněn nejprve provést hodnocení nabídek a následně posouzení splnění podmínek
účasti v zadávacím řízení u dodavatele, jehož nabídka byla hodnocena jako ekonomicky
nejvýhodnější. Pokud v takovém případě vybraný dodavatel podmínky účasti v zadávacím řízení
nesplní, provede zadavatel posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení u dodavatele, jehož
nabídka byla vyhodnocena jako druhá v pořadí atd.
Nabídkovou cenou se rozumí celková cena za celý předmět veřejné zakázky, resp. příslušné části
veřejné zakázky. Nabídková cena je platná po celou dobu účinnosti smlouvy, která bude uzavřena
s vybraným dodavatelem v rámci této veřejné zakázky.
Celková nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady dodavatele na plnění veřejné zakázky, tato
musí být určena jednou částkou, nikoli cenovým rozpětím, procentem apod. Povinností dodavatele je
uvést celkovou nabídkovou cenu bez DPH do Závazného návrhu kupní smlouvy, do krycího listu.
Nabídková cena jednotlivých dodávek oceněných dodavatelem v rámci položkového rozpočtu musí
tvořit celkovou nabídkovou cenu veřejné zakázky, resp. příslušné části veřejné zakázky.

14.2 Hodnocení nabídek
Základní kritérium pro hodnocení nabídek je ekonomická výhodnost nabídky ve smyslu § 114 odst. 1
zákona. Hodnocení ekonomické výhodnosti nabídek bude provedeno podle jediného kritéria
hodnocení – nejnižší nabídkové ceny bez DPH.
Jako ekonomicky nejvýhodnější bude vyhodnocena taková nabídková cena, která bude nejnižší oproti
nabídkovým cenám ostatních účastníků.
V každé části veřejné zakázky bude zadavatel postupovat při výběru dodavatele odděleně. Nabídky ke
každé části veřejné zakázky budou posuzovány a hodnoceny nezávisle na nabídkách podaných k jiným
částem veřejné zakázky.
Hodnocena bude celková výše nabídkové ceny v Kč bez DPH za předmět plnění veřejné zakázky
v každé části, která musí být uvedená v krycím listu a závazném návrhu kupní smlouvy ke
každé části veřejné zakázky zvlášť. Údaje uvedené v obou dokumentech musí být zcela totožné.
Dodavatel je povinen v položkových rozpočtech ke každé části veřejné zakázky uvést jednotkové
ceny jednotlivých dodávek bez DPH, jejichž součet tvoří celkovou nabídkovou cenu bez DPH
pro každou část veřejné zakázky, která je předmětem hodnocení. Nabídková cena nesmí
přesáhnout předpokládanou hodnotu dané části veřejné zakázky.

15 VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK, KOMUNIKACE SE
ZADAVATELEM
Pokud dodavatel o vysvětlení zadávací dokumentace písemně požádá nejpozději 8 pracovních dnů
před uplynutím lhůty pro podání nabídek, zadavatel vysvětlení uveřejní, odešle nebo předá včetně
přesného znění žádosti bez identifikace tohoto dodavatele nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení
žádosti. V opačném případě si zadavatel vyhrazuje právo žádost o vysvětlení zadávací dokumentace
nevyřizovat.
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Zadavatel může podle ust. § 98 odst. 3 zákona zadávací dokumentaci vysvětlit i na základě pozdě
podané žádosti, není však vázán lhůtami stanovenými v § 98 odst. 1 zákona.
Zadavatel může zadávací dokumentaci vysvětlit i bez obdržení žádosti. Vysvětlení včetně případně
souvisejících dokumentů, uveřejní zadavatel na svém profilu nejméně 5 pracovních dnů před
uplynutím lhůty pro podání nabídek.
Zadavatel stanovuje, že veškerá komunikace se zadavatelem musí být realizována v souladu s
ust. § 213 zákona pouze elektronicky, tj. prostřednictvím profilu zadavatele E-ZAK, emailem
(pouze s platným elektronickým podpisem), datovou schránkou ve smyslu zákona č. 300/2008
Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Jakýkoli jiný způsob, např.
osobní jednání, telefonická komunikace je zcela vyloučen.
Zadavatel doporučuje při komunikaci mezi dodavatelem a zadavatelem využívat elektronický
nástroj E-ZAK.
Jakýkoliv jiný způsob, např. osobní jednání, telefonicky, poštou je vyloučen.
Veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK se považují za řádně
doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta dokumentu v elektronickém nástroji EZAK. Na doručení písemnosti nemá vliv, zda byla písemnost jejím adresátem přečtena, případně, zda
elektronický nástroj E-ZAK adresátovi odeslal na kontaktní emailovou adresu upozornění o tom, že na
jeho uživatelský účet v elektronickém nástroji E-ZAK byla doručena nová zpráva, či nikoli.
Veškeré podmínky a informace týkající se elektronického nástroje jsou dostupné na:
https://zakazky.kr-stredocesky.cz/manual.html
Úkon dodavatele v rámci elektronické komunikace nemusí být podepsán uznávaným elektronickým
podpisem
Dodavatel či účastník je povinen provést registraci v elektronickém nástroji E-ZAK za účelem
komunikace se zadavatelem!
Pokud zadavatel předregistruje účastníka do elektronického nástroje E-ZAK, uvede u něj veřejně
dostupné kontaktní údaje. Je povinností každého účastníka, aby před dokončením registrace do
elektronického nástroje E-ZAK své kontaktní údaje zkontroloval, případně upravil a doplnil.
V případě jakýchkoli otázek týkajících se technického nastavení kontaktujte, prosím, provozovatele
elektronického nástroje E-ZAK na tel. +420 538 702 719 nebo e-mailu: podpora@ezak.cz.

16 OSTATNÍ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
16.1 Vyloučení variantních řešení
Zadavatel předem vylučuje variantní řešení nabídky.

16.2 Zrušení zadávacího řízení
Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení z důvodů stanovených zákonem. Za důvod hodný
zvláštního zřetele ve smyslu § 127 odst. 2 písm. d) zákona, pro který nelze na zadavateli požadovat,
aby v zadávacím řízení pokračoval, bude přitom považována mj. absence nabídek s nabídkovou cenou
umožňující zadavateli nepřekročit finanční limit pro danou veřejnou zakázku a absence ekonomicky
přijatelných nabídek.
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16.3 Zadávací lhůta
V souladu s § 40 zákona zadavatel stanovuje zadávací lhůtu (lhůtu, po kterou jsou účastníci řízení
svými nabídkami vázáni).
Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a činí 180 dní.

16.4 Jistota
Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty v souladu podle § 41 zákona.

16.5 Předložení dokladů vybraného dodavatele, který je právnickou osobou
V souladu s ust. § 122 odst. 4 zákona zadavatel u vybraného dodavatele, je-li právnickou osobou, zjistí
údaje o jeho skutečném majiteli podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné
činnosti a financování terorismu z evidence údajů o skutečných majitelích podle zákona upravujícího
veřejné rejstříky právnických a fyzických osob.
Nelze-li zjistit údaje o skutečném majiteli postupem podle ust. § 122 odst. 4 zákona, zadavatel ve
výzvě vyzve vybraného dodavatele k předložení výpisu z evidence obdobné evidenci údajů o
skutečných majitelích nebo
a) ke sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem, a
b) k předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; těmito
doklady jsou zejména
1. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
2. seznam akcionářů,
3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy
Zadavatel upozorňuje dodavatele, že podle ust. § 48 odst. 7 a 8 zákona, zadavatel vyloučí ze
zadávacího řízení dodavatele, který je akciovou společností nebo má právní formu obdobnou akciové
společnosti a nemá vydány výlučně zaknihované akcie. Zadavatel u vybraného dodavatele ověří
naplnění důvodu pro vyloučení podle § 48 odst. 7 zákona na základě informací vedených v obchodním
rejstříku. Vybraného dodavatele se sídlem v zahraničí, který je akciovou společností nebo má právní
formu obdobnou akciové společnosti, Zadavatel požádá, aby v přiměřené lhůtě předložil písemné
čestné prohlášení o tom, které osoby jsou vlastníky akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota
přesahuje 10 % základního kapitálu účastníka zadávacího řízení, s uvedením zdroje, z něhož údaje o
velikosti podílu akcionářů vychází.

16.6 Poddodavatelé
Zadavatel v souladu s ust. § 105 odst. 1 písm. b) zákona požaduje, aby dodavatelé v rámci své nabídky
předložili Seznam poddodavatelů, pokud jsou dodavateli známi a uvedli, kterou část veřejné zakázky
bude každý z poddodavatelů plnit. Dodavatel uvede informace o poddodavatelích do Seznamu
poddodavatelů, který tvoří přílohu č. 5 této zadávací dokumentace. Pokud dodavatel nepředpokládá
plnění Veřejné zakázky prostřednictvím poddodavatele, uvede tuto skutečnost do seznamu
poddodavatelů nebo příslušnou tabulku v této příloze proškrtne.

16.7 Profil zadavatele
Zadávací dokumentace k této veřejné zakázce včetně příloh je uveřejněna na profilu zadavatele:
https://zakazky.kr-stredocesky.cz/contract_display_4128.html
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16.8 Přílohy zadávací dokumentace
Příloha č. 1: Tech. specifikace částí A-K a položkový rozpočet (část A-K) včetně projektu k části 10
(výkresová část, páteřní rozvody apod.)
Příloha č. 2: Závazný návrh kupní smlouvy (vzor-platí pro všechny části)
Příloha č. 3: Čestné prohlášení ke kvalifikaci (vzor – platí pro všechny části)
Příloha č. 4: Krycí list nabídky (vzor – platí pro všechny části)
Příloha č. 5: Seznam poddodavatelů (vzor – platí pro všechny části)

V Berouně

Mgr. Eva Jakubová

Digitálně podepsal Mgr. Eva Jakubová
Datum: 2019.05.17 08:49:14 +02'00'

Mgr. Eva Jakubová, ředitelka
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště
Beroun – Hlinky
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