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1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1. Obecná ustanovení: 
Zadávací dokumentace obsahuje soubor dokumentů, údajů, požadavků a podmínek 
zadavatele vymezující předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování 
nabídky. Tyto požadavky je dodavatel povinen respektovat při zpracování své nabídky. 
Přílohy zadávací dokumentace jsou její nedílnou součástí.   
V souladu s ustanovením   § 28 odst. 1), písm. b) ZZVZ se zadávací dokumentací rozumí 
veškeré písemné dokumenty obsahující zadávací podmínky, sdělované nebo 
zpřístupňované účastníků zadávacího řízení při zahájení zadávacího řízení, včetně výzvy 
k podání nabídky.  
Práva, povinnosti či podmínky v této zadávací dokumentaci neuvedené se řídí ZZVZ a jeho 
prováděcími předpisy.  
 

Zadavatel zadává tuto veřejnou zakázku v souladu se zásadami společensky odpovědného 
veřejného zadávání. Společensky odpovědné veřejné zadávání kromě důrazu na čistě 
ekonomické parametry zohledňuje také související dopady zakázky zejména v oblasti 
zaměstnanosti, sociálních a pracovních práv a životního prostředí. Aspekty společensky 
odpovědného zadávání veřejných zakázek jsou zohledněny v obchodních podmínkách. 
Na základě ustanovení § 6 odst. 4 zákona zadavatel v zadávací dokumentaci zohlednil 
povinnost dodržovat zásady odpovědného zadávání veřejných zakázek, a to do té míry, 
kterou považuje k povaze a smyslu zadávané veřejné zakázky za možnou a přiměřenou i 
s ohledem na ostatní zásady uvedené v § 6 zákona. 
V rámci sociálně odpovědného zadávání v obchodních podmínkách zadavatel zohlednil 
sociálně odpovědné zadávání stanovením povinnosti zajištění férových podmínek v 
dodavatelském řetězci, legální zaměstnávání osob a zajištění férových a důstojných 
pracovních podmínek pracovníkům podílejícím se na plnění smlouvy. Pro administrativní 
zjednodušení při vytváření nabídek jsou dodavatelům k dispozici vzorové formuláře, tabulky 
k vyplnění apod., které jsou přílohami této zadávací dokumentace.  
V rámci environmentálně odpovědného zadávání zadavatel stanovil, že veřejná zakázka je 
zadávána elektronicky, stejně jako veškeré ostatní úkony. Dokumenty zadavatele budou 
vždy, pokud to bude možné, pořizovány elektronicky tak, aby se minimalizovala potřeba 
tištěných výstupů. Zadavatel současně zohlednil environmentálně odpovědné zadávání, 
když v obchodních podmínkách stanovil podmínku, že je dodavatel při realizaci předmětu 
plnění veřejné zakázky povinen dodržet platné technické normy a ekologické požadavky. S 
ohledem na povahu veřejné zakázky zadavatel neidentifikoval žádná další témata 
odpovědného zadávání, která by byla v souladu s vymezeným účelem této veřejné zakázky, 
jejím předmětem, zásadami rovného přístupu a zákazu diskriminace ve vztahu k 
dodavatelům a principy hospodárnosti a efektivnosti. 
 

1.2. Seznam osob odlišných od zadavatele, které se podílely na vypracování zadávací 
dokumentace a identifikace části zadávací dokumentace, na kterých se tyto osoby 
podílely: 
Zadávací dokumentace (vyjma přílohy č.2 a přílohy č.4 a přílohy č. 5 Zadávací dokumentace, 
která byla zpracována odbornou osobou) byla zpracována ve spolupráci se zadavatelem 
společností CORPORIN s.r.o., IČO 28092635, se sídlem Luční 447, 386 01 Strakonice, 
zápis v OR u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 16817. 
Příloha č. 2 Zadávací dokumentace – Projektová dokumentace, Příloha č. 4 Zadávací 
dokumentace- Seznam požadavků na funkčnost vzorku a Příloha č. 5 Zadávací 
dokumentace – položkový rozpočet byly zpracovány odbornou osobou: 
Havířovská projekční, s.r.o. 
Havířovská 427, 199 00 Praha 9. 
 

1.3. Seznam informací v zadávací dokumentaci, které jsou výsledkem předběžné tržní 
konzultace a osob, které se na předběžné tržní konzultaci podílely: 
Zadavatel nevedl předběžnou tržní konzultaci ve smyslu § 33 ZZVZ. 
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1.4. Údaje o přístupu k zadávací dokumentaci:  
Kompletní zadávací dokumentace, včetně všech příloh, je zveřejněna na profilu zadavatele-
v certifikovaném elektronickém nástroji (na profilu zadavatele), který je dostupný na 
internetové adrese: 
https://www.profilyzadavatelu.cz/profil/messtrako/ 
a to ode dne uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení nejméně do konce lhůty pro 
podání nabídek. 
 

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE A ZÁSTUPCE ZADAVATELE 

2.1. Identifikace zadavatele: 

Název zadavatele:  město Strakonice 

Se sídlem:   Velké nám. 2, 386 01 Strakonice 
Statutární zástupce:  Mgr. Břetislav Hrdlička, starosta 
IČO:    00251810 
Právní forma:   obec, územně samosprávný celek 
Profil zadavatele:  https://www.profilyzadavatelu.cz/profil/messtrako/ 
(dále také jako „zadavatel“) 
Město Strakonice je v souladu s ustanovením § 4 odst. 1), písm. d) zákona  č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ), veřejným zadavatelem. 
 

2.2. Identifikace zástupce zadavatele: 
V souladu s ustanovení § 43 ZZVZ se zadavatel při provádění úkonů podle ZZVZ 
souvisejících se zadávacím řízením nechává smluvně zastoupit jinou osobou. Na základě 
substituční plné moci je zástupce zadavatele: 

Zástupce zadavatele:  CORPORIN s.r.o. 

Se sídlem:  Luční 447, 386 01 Strakonice  
Kancelář:  Bahenní ul. 1396, (vchod z ulice Labutí) 386 01 Strakonice 
IČO:     280 92 635 
Právní forma:   společnost s ručením omezeným 
Kontaktní osoba:  JUDr. Jindřich Kotrch, jednatel společnosti 
telefon:    +420 383 392 665   
mob. telefon:   +420 606 703 203  
E-mail:    jindrich.kotrch@corporin.eu 
Datová schránka:  Typ DS: Právnická osoba  Identifikátor DS: u5nwp58 

(dále také jako „zástupce zadavatele“) 
Zástupce zadavatele nesmí provést výběr dodavatele, vyloučit účastníka zadávacího řízení, 
zrušit zadávací řízení, nebo rozhodnout o námitkách. 

 

3. KLASIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ  

3.1. Název veřejné zakázky: 

Modernizace a rozšíření varovného a informačního systému města 

Strakonice 
 

3.2. Režim a druh veřejné zakázky: 
Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky (§ 14 odst. 1 ZZVZ)  
 

3.3. Druh zadávacího řízení: 
Otevřené řízení dle § 56 ZZVZ.  
 

3.4. Financování veřejné zakázky: 
Projekt „Modernizace a rozšíření varovného a informačního systému města 
Strakonice“ je spolufinancován Evropskou unií, program 11531 – Operační program životní 
prostředí 2014 -2020, registrační číslo projektu CZ.05.1.24/0.0/0.0/19_125/0011171.  
 
 
 
 

https://www.profilyzadavatelu.cz/profil/messtrako/
https://www.profilyzadavatelu.cz/profil/messtrako/
mailto:jindrich.kotrch@corporin.eu
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4. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A TECHNICKÉ PODMÍNKY  

4.1. Předmět veřejné zakázky: 
Předmětem veřejné zakázky je dodávka varovného a informačního systému města 
Strakonice s konkrétním řešením protipovodňového systému od zjištění rizika způsobeného 
zvýšeným stavem vodní hladiny místního vodního toku, až po vyhlášení varovné informace 
k jednotlivým občanům, přičemž tento systém bude také zapojen do systému Jednotného 
varování a informování Jihočeského kraje (dále jen „Dílo“). V rámci realizace bude 
vybudována síť digitálního bezdrátového varovného systému, bude instalováno řídící 
pracoviště, digitální rádiové převaděče, bezdrátové hlásiče a software. Účelem díla je 
zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany. 
 

Podrobný rozsah veřejné zakázky je blíže specifikován v PROJEKTU (Příloha č. 2 ZD, 
v Seznamu požadavků na funkčnost vzorku (Příloha č. 4 ZD) a v Položkovém rozpočtu 
(Příloha č. 5 ZD). Dodavatel při realizaci předmětu veřejné zakázky musí postupovat v 
souladu se zákonnými normami upravujícími danou oblast. Provedením Díla se rozumí 
úplné, funkční a bezvadné provedení všech montážních, případně stavebních prací, včetně 
dodávek potřebných materiálů a zařízení, nezbytných pro řádné dokončení Díla, včetně 
zkušebního provozu Díla a proškolení pracovníků zadavatele s obsluhou a údržbou Díla. 
 

Veškeré dodávky, montážní práce a technologie musí být prováděny v souladu s obecně 
závaznými právními předpisy, platnými technickými normami a s technologickými postupy, 
které určí výrobce.   
 

4.2. Technické podmínky: 
Technické podmínky veřejné zakázky jsou požadavky na vlastnosti předmětu veřejné 
zakázky, které zadavatel stanovuje prostřednictvím této zadávací dokumentace.   
Technické podmínky stanoví zadavatel odkazem na následující dokumenty podle 
uvedeného pořadí: 
a) české technické normy přejímající evropské normy nebo jiné národní technické normy 
přejímající evropské normy, 
b) evropská technická schválení, 
c) obecné technické specifikace stanovené v souladu s postupem uznaným členskými státy 
Evropské unie a uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie, 
d) mezinárodní normy nebo 
e) jiné typy technických dokumentů než normy, vydané evropskými normalizačními orgány. 
 

Součástí veřejné zakázky jsou všechny nezbytné práce, dodávky a činnosti pro komplexní 
dokončení veřejné zakázky v celém rozsahu zadání, který je vymezen zadávací 
dokumentací, veřejnoprávními povoleními a podmínkami, určenými standardy a obecně 
technickými požadavky. 
Je-li v zadávací dokumentaci stanovena určitá technická podmínka prostřednictvím přímého 
nebo nepřímého odkazu na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, 
užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel 
výslovně uvádí možnost nabídnout pro každý takový odkaz rovnocenné řešení v souladu s § 
89 odst. 6 ZZVZ. 
 

4.3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky (bez DPH): 
11.307.840,00 Kč  
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena v souladu s § 16 zákona, jako 
předpokládaná výše peněžitého závazku zadavatele vůči dodavateli vyplývající z plnění 
veřejné zakázky. 
 

4.4. Klasifikace předmětu veřejné zakázky (CPV kódy): 
 CPV 

Systémy pro veřejný rozhlas  48952000-6  

Prevence záplav  45246400-7  

Informační systémy zaměřené na životní prostředí  90714100-6  
Přístroje pro digitální přenos 32270000-6  
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4.5. Doba plnění veřejné zakázky:  
Zadavatel pro plnění veřejné zakázky stanoví následující podmínky vztahující se ke lhůtě 
plnění: 

a) termín předání a převzetí staveniště    = předpoklad září 2021 
b) termín zahájení realizace zakázky    = do 14 dnů ode dne  

           předání staveniště 
c) termín pro dokončení díla (předání a převzetí díla)   = do 6 měsíců ode dne  

           předání staveniště 
 
4.6. Místo plnění veřejné zakázky:  
Místem plnění je město Strakonice, dle specifikace v projektu. 
 
4.7. Prohlídka místa plnění veřejné zakázky:  
Prohlídku místa plnění veřejné zakázky zadavatel neorganizuje. 
 

5.  OBCHODNÍ PODMÍNKY NEBO JINÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K 
PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY  

5.1. Obchodní podmínky:  
Závazné kompletní obchodní podmínky zadavatele (platební, dodací, záruční, sankční 
podmínky apod., případné vyhrazené změny závazku dle § 100 odst. 1 zákona a jiné 
obchodní podmínky) jsou uvedeny v závazném návrhu smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“), 
který je přílohou č. 3 zadávací dokumentace. Obchodní podmínky stanovené zadavatelem 
pro toto zadávací řízení jsou pro účastníky řízení závazné a nemohou být ze strany 
dodavatele žádným způsobem měněny. Dodavatel není oprávněn měnit a doplňovat text 
smlouvy ani jejích příloh na jiných, než k tomu určených místech (zejména identifikační údaje 
účastníka, údaje o nabídkové ceně, případně další výslovně požadované údaje). 
 

5.2. Další obchodní podmínky:  
Požadavek zadavatele na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem 
třetí osobě:  
Zadavatel požaduje při plnění veřejné zakázky vybraným dodavatelem, s nímž bude 
uzavřena smlouva, pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě 
v souvislosti s jeho činností ve výši min. 10.000.000,- Kč s max. výší spoluúčasti ve výši 
10%, s platností minimálně po celou dobu plnění veřejné zakázky.  
 

Vybraný dodavatel předloží před uzavřením smlouvy na základě výzvy k předložení 
skutečností dle § 122 odst. 3) ZZVZ odeslané zadavatelem vybranému dodavateli: 
 
Pojistnou smlouvu či pojistný certifikát vztahující se na požadované pojištění, obsahující min. 
následující údaje: název a sídlo pojišťovny, název a sídlo dodavatele, druh pojištění, výši 
pojistné částky a výši sjednané spoluúčasti dodavatele, označení oprávněného k čerpání 
pojistné smlouvy; s platností minimálně po celou dobu plnění veřejné zakázky. V případě 
pojistných smluv uzavíraných na dobu kratší než je doba plnění předmětu veřejné zakázky 
předloží účastník pojistnou smlouvu (pojistný certifikát), ze které bude zřejmé automatické 
prodlužování této pojistné smlouvy o každé další období. 
 
Zadavatel dle § 122 odst. 7) ZZVZ vyloučí účastníka zadávacího řízení, který nepředloží 
doklad o pojištění před podpisem smlouvy na základě výzvy dle § 122 odst. 3) ZZVZ 
odeslané zadavatelem vybranému dodavateli. 
 

Vybraný dodavatel je povinen před podpisem smlouvy předložit zadavateli podrobný 
harmonogram realizace prací a dodávek po týdnech, který musí být v souladu s termíny 
plnění zakázky resp. díla uvedených v této zadávací dokumentaci a ve smlouvě. Tento 
harmonogram bude tvořit Přílohu č. 2 smlouvy. Tento dokument účastníci nevkládají do 
svých nabídek. Předloží jej pouze vybraný dodavatel před podpisem smlouvy. Zadavatel si 
vyhrazuje právo upřesnit ve spolupráci s vybraným dodavatelem časový harmonogram prací. 
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Nesplnění této povinnosti bude zadavatelem posuzováno jako neposkytnutí součinnosti před 
podpisem smlouvy.  
 

6. POŽADAVKY ZADAVATELE NA KVALIFIKACI DODAVATELE  

Požadavky zadavatele na kvalifikaci dodavatele zahrnují podle ustanovení § 28 odstavec (1) 
písmeno a) ZZVZ veškeré ZZVZ a zadavatelem stanovené podmínky pro prokázání splnění 
kvalifikace dodavatelů v zadávacím řízení. Tyto požadavky obsahují zadávací podmínky 
vztahující se ke kvalifikaci dodavatelů, které jsou zpřístupňované dodavatelům (dále jen 
zkráceně „dodavatelé“ jednotlivě „dodavatel“) při zahájení zadávacího řízení. Dodavatel je 
povinen se seznámit se s těmito požadavky zadavatele na kvalifikaci a před podáním 
nabídky si případné nejasnosti vyjasnit u zadavatele formou, kterou stanoví ustanovení § 98 
ZZVZ. 
 
6.1. Rozsah kvalifikace: 
Podmínkou účasti v tomto zadávacím řízení, stanovenou zadavatelem v souladu s 
ustanovením § 37 odstavec (1) písmeno a) ZZVZ, je splnění podmínek kvalifikace 
dodavatelem. Podmínky kvalifikace – požadavky zadavatele na prokázání a splnění 
kvalifikace – řádně splní dodavatel, který:  

➢ prokáže základní způsobilost podle § 74 ZZVZ;  
➢ prokáže profesní způsobilost podle § 77 ZZVZ;  
➢ prokáže technickou kvalifikaci podle § 79 ZZVZ. 

 
6.2. Způsoby prokazování splnění kvalifikace 
 

6.2.1. Doložení požadavků ZZVZ a zadavatele na prokázání kvalifikace je podmínkou účasti 
v tomto zadávacím řízení a řádné splnění požadavků ZZVZ a zadavatele na prokázání a 
splnění kvalifikace je podmínkou pro uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem 
 

6.2.2. Všechny doklady požadované zadavatelem v těchto požadavcích zadavatele na 
kvalifikaci předkládá dodavatel v souladu s ustanovením § 45 odstavec (1) ZZVZ v kopii 
prosté nestanoví-li ZZVZ jinak. Tím však není dotčeno právo zadavatele postupem uvedeným 
v § 46 odstavec (1) ZZVZ požadovat originály nebo ověřené kopie dokladů požadovaných 
zadavatelem v těchto požadavcích. Pokud zadavatel nestanoví v zadávací dokumentaci jinak, 
může dodavatel v souladu s ustanovením § 86 odstavec (2) ZZVZ v nabídce nahradit 
předložení dokladů čestným prohlášením. Pro účely tohoto zadávacího řízení zadavatel 
výslovně uvádí, že dodavatel může nahradit doklady čestným prohlášením jen v těch 
případech, kdy je to výslovně uvedeno v těchto požadavcích u jednotlivých druhů způsobilosti, 
kterou má dodavatel prokázat. V ostatních případech musí dodavatel předložit zadavateli 
požadovaný doklad. 
 

6.2.3. Dodavatel může podle § 86 odstavec (2) ZZVZ vždy nahradit zadavatelem požadované 
doklady jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky. 
 

6.2.4. Povinnost předložit doklady požadované zadavatelem v těchto požadavcích může 
dodavatel v souladu s ustanovením § 45 odstavec (4) ZZVZ splnit odkazem na odpovídající 
informace vedené v informačním systému veřejné správy (Zákon č. 365/2000 Sb., o 
informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů.) nebo v obdobném systému vedeném v jiném členském státu, který 
umožňuje neomezený dálkový přístup. Takový odkaz musí obsahovat internetovou adresu a 
údaje pro přihlášení a vyhledání požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné. 
 

6.2.5. Zadavatel může pro účely zajištění řádného průběhu tohoto zadávacího řízení 
v souladu s ustanovením § 46 odstavec (1) ZZVZ požadovat, aby účastník v přiměřené lhůtě 
objasnil předložené údaje, doklady, vzorky nebo modely nebo doplnil další nebo chybějící 
údaje, doklady, vzorky nebo modely. Zadavatel může tuto žádost učinit opakovaně a může 
rovněž stanovenou lhůtu prodloužit nebo prominout její zmeškání. 
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Zadavatel si ve smyslu § 122 odst. 3 písm. a) ZZVZ vždy vyžádá od vybraného 
dodavatele originály nebo úředně ověřené kopie dokladů o kvalifikaci, pokud je již 
nemá k dispozici. 
 
6.2.6. Po uplynutí lhůty pro podání nabídek nemůže být nabídka měněna, nestanoví-li ZZVZ 
jinak; nabídka však může být v souladu s ustanovením § 46 odstavec (2) ZZVZ doplněna na 
základě žádosti zadavatele podle předchozího odstavce o údaje, doklady, vzorky nebo 
modely, které nebudou hodnoceny podle kritérií hodnocení. V takovém případě se doplnění 
údajů týkajících se prokázání splnění podmínek účasti za změnu nabídky nepovažují, přičemž 
skutečnosti rozhodné pro posouzení splnění podmínek účasti mohou nastat i po uplynutí lhůty 
pro podání nabídek. 
 
6.2.7. Prokazování 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. 
Doklady prokazující splnění kvalifikace získané v zahraničí předkládá dodavatel dle § 45 
odst. 3) ZZVZ v původním jazyce s připojením jejich překladu do českého jazyka. Doklady ve 
slovenském jazyce a případně doklady o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez 
překladu. 
 

6.2.8. Kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů 
V případě společné účasti dodavatelů prokazuje dle § 82 ZZVZ základní způsobilost podle   
§  74 ZZVZ a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1) ZZVZ každý dodavatel samostatně. 
 
6.2.9. Prokazování kvalifikace prostřednictvím jiných osob 
Dodavatel může dle § 83 odst. 1) ZZVZ prokázat určitou část technické kvalifikace nebo 
profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 ZZVZ požadované zadavatelem 
prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit: 
a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ jinou osobou, 
b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby, 
c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ jinou osobou a 
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) předchozího odstavce 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), d) ZZVZ vztahující se k 
takové osobě, musí dokument podle písm. d) předchozího odstavce obsahovat závazek, že 
jiná osoba bude vykonávat práce či služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace 
vztahuje. 
 

6.2.10.. Společné prokazování kvalifikace 
Pokud zadavatel požaduje prokázat profesní způsobilost podle § 77 odst. 2) ZZVZ, 
ekonomickou kvalifikaci podle § 78 ZZVZ nebo technickou kvalifikaci podle § 79 ZZVZ, 
prokazují ji dodavatelé a jiné osoby společně. 
 

6.2.11. Seznam kvalifikovaných dodavatelů 
Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (dle § 226 a 
násl. ZZVZ), nahrazuje tento výpis doklad prokazující: 
a) profesní způsobilost podle § 77 ZZVZ v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze 

seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti, a 
b) základní způsobilost podle § 74 ZZVZ. 
 

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. 
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Zadavatel nemusí přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, na kterém je 
vyznačeno zahájení řízení podle § 231 odst. 4 ZZVZ. Stejně jako výpis ze seznamu 
kvalifikovaných dodavatelů může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z 
jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou výpisu ze seznamu 
kvalifikovaných dodavatelů. 
 

6.2.12. Systém certifikovaných dodavatelů 
Platným certifikátem vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů dle  
§ 233 a násl. ZZVZ lze prokázat kvalifikaci v zadávacím řízení. Má se za to, že dodavatel je 
kvalifikovaný v rozsahu uvedeném na certifikátu. Zadavatel bez zvláštních důvodů 
nezpochybňuje údaje uvedené v certifikátu. Před uzavřením smlouvy lze po dodavateli, který 
prokázal kvalifikaci certifikátem, požadovat předložení dokladů podle § 74                          
odst. 1) písm. b) až d) ZZVZ. 
 

Stejně jako certifikátem může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází 
z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou certifikátu vydaného 
v rámci systému certifikovaných dodavatelů. 
 

6.2.13. Změny kvalifikace účastníka zadávacího řízení 
Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího 
řízení ke změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je účastník zadávacího řízení 
povinen tuto změnu zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od 
oznámení této změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci; zadavatel může 
tyto lhůty prodloužit nebo prominout jejich zmeškání. Povinnost podle věty první účastníku 
zadávacího řízení nevzniká, pokud je kvalifikace změněna takovým způsobem, že 
a) podmínky kvalifikace jsou nadále splněny, 
b) nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo nabídek a 
c) nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek. 
 

Dozví-li se zadavatel, že dodavatel nesplnil povinnost uvedenou v předchozím odstavci, 
zadavatel jej bezodkladně vyloučí ze zadávacího řízení. 
 
6.3. Základní způsobilost podle § 74 ZZVZ a způsoby jejího prokázání: 
 

6.3.1. ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST: 
Zadavatel požaduje prokázání základní způsobilost podle § 74 ZZVZ. 
 

Základní způsobilost nesplňuje dle § 74 odst. 1 ZZVZ dodavatel, který 
a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení 
pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 ZZVZ nebo obdobný trestný čin 
podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží, 
b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový 
nedoplatek 
c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na 
penále na veřejné zdravotní pojištění, 
d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na 
penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, 
e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena 
nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu 
země sídla dodavatele. 
Splnění základní způsobilosti dle § 74 ZZVZ prokazuje dodavatel v souladu s § 75 ZZVZ 
předložením dokladů vymezených v § 75 ZZVZ.  
 

Splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice prokáže dodavatel 
předložením: 
a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ, 
b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) ZVZV, 
c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 
písm. b) ZVZV, 
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d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ, 
e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. 
d) ZZVZ, 
f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v 
případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ. 
 
Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 zákona musí prokazovat splnění 
požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení 
zadávacího řízení. 
 

6.4. Profesní způsobilost podle § 77 ZZVZ a způsoby jejího prokázání: 
 

6.4.1. PROFESNÍ ZPŮSOBILOST: 
Zadavatel požaduje prokázání profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1) a § 77 odst. 2) písm. a) 
ZZVZ. 
a) splnění profesní způsobilosti dle ustanovení § 77 odst. 1) ZZVZ dodavatel ve vtahu 

k České republice prokazuje předložením: 

• výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis 
zápis do takové evidence vyžaduje.  

Doklady prokazující profesní způsobilost dle § 77 odst.1 ZZVZ musí prokazovat splnění  
požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení 
zadávacího řízení. 
 

b) splnění profesní způsobilosti dle ustanovení § 77 odst. 2) písm. a) ZZVZ dodavatel 
prokazuje předložením: 
dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu 
odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky. Jedná se o živnostenské oprávnění: 
 Montáž, opravy a revize a zkoušky elektrických zařízení, 
  Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a 
 telekomunikačních zařízení 

 

6.5. Technická kvalifikace podle § 79 ZZVZ a způsoby jejího prokázání: 
 

TECHNICKÁ KVALIFIKACE: 
Zadavatel požaduje prokázání následujících kritérií technické kvalifikace:  
 
Technické kvalifikace podle § 79 odst. 2) písm. b) ZZVZ: 
 

Rozsah požadovaných informací a dokladů k § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ a způsob 
prokázání: 
Dodavatel předloží seznam významných dodávek poskytnutých za posledních 3 roky před 
zahájením zadávacího řízení, včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace 
objednatele. 
 

Vymezení minimální úrovně kritéria této technické kvalifikace: 
Kvalifikaci prokáže dodavatel, který předloží v rámci tohoto kvalifikačního předpokladu 

seznam významných dodávek alespoň v rozsahu nejméně 3 dodávek s použitím min. 150 

ks plně digitálních akustických hlásičů, přičemž hodnota plnění na základě těchto smluv 

dosáhla min. 7 000 000,- Kč bez DPH za každou jednotlivou zakázku. Tzn., že dodavatel 

zajistil dodávku a instalaci Hardware (dále jen HW) a Software (dále jen SW) varovného 

informačního systému s napojením na jednotný systém varování a vyrozumění (dále jen 

JSVV) a vlastní radiokomunikační infrastruktura VIS musela být obousměrná a plně digitální 

tj. vč. digitálního přenosu audio signálu a zpětné diagnostiky jednotek na stejných radiových 

kanálech v pásmu 70 MHz.   
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V předloženém seznamu významných dodávek dodavatel uvede ke každé významné 

poskytnuté dodávce níže uvedené údaje: 

• název, IČ a sídlo objednatele, 

• kontaktní osoba objednatele s uvedením jejího telefonu nebo e-mailu, 

• detailní popis předmětu dodávky či služby, 

• finanční objem plnění bez DPH, 

• doba plnění zakázky. 
 

Technická kvalifikace podle § 79 odst. 2) písm. c) a d)  ZZVZ: 
Rozsah požadovaných informací a dokladů k § 79 odst. 2 písm. c) a d) ZZVZ a způsob 
prokázání: 
Kvalifikaci prokáže dodavatel, který předloží v rámci tohoto požadavku seznam techniků či 

technických útvarů, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky, a to zejména těch, kteří 

zajišťují kontrolu kvality. Vyžaduje se sestavení min. 2 členného realizačního týmu. 

Zadavatel požaduje, aby uvedené pozice byly obsazeny osobami schopnými komunikovat 

v českém jazyce, případně dodavatel zajistil tlumočníka v rámci svých nákladů, osobě, která 

takové komunikace není schopná. Přičemž musí být obsazeny následující pozice a splněny 

následující požadavky na členy týmu i jednotlivé pozice: 

Vedoucí technik (vedoucí technického útvaru) – odpovědný za plnění díla 
Splňuje: 

• Ukončené SŠ vzdělání  

• Minimálně 5 let praxe v oblasti VIS 

• Minimálně 2 roky praxe ve vedoucí manažerské pozici při řízení dodávek VIS 

• Doložené zkušenosti s realizací alespoň dvou dodávek obdobného charakteru jako je 
předmět této veřejné zakázky bez časového omezení.  

Doložit čestným prohlášením a seznamem zakázek, u kterých bude uveden název, termín 
realizace, kontaktní osoba a popsaný rozsah plnění. Za dodávku obdobného charakteru je 
považována dodávka VIS s použitím min. 150 ks plně digitálních akustických hlásičů, 
přičemž hodnota plnění na základě těchto smluv dosáhla min. 5 000 000,- Kč bez DPH za 
každou jednotlivou zakázku. Tzn., že dodavatel zajistil dodávku a instalaci Hardware (dále 
jen HW) a Software (dále jen SW) VIS s napojením na Jednotný systém varování a 
vyrozumění (dále jen JSVV) a vlastní radiokomunikační infrastruktura VIS musela být 
obousměrná a plně digitální tj. vč. digitálního přenosu audio signálu a zpětné diagnostiky 
jednotek na stejných radiových kanálech v pásmu 70 MHz., přičemž zadavatel požaduje 
účast min. na jedné dodávce v pozici projektového manažera, ředitele realizace nebo 
hlavního koordinátora realizace. 
 

Zástupce vedoucího technika – zastupuje vedoucího technika v jeho nepřítomnosti 
Splňuje: 

• Ukončené SŠ vzdělání 

• Minimálně 5 let praxe v oblasti VIS 

• Doklad o proškolení od výrobce nebo autorizovaného dovozce nabízeného systému  

• min. § 6 vyhlášky č. 50/1978 Sb.  - čestné prohlášení 
 
Požadované skutečnosti doloží uchazeč profesními životopisy jednotlivých členů týmu 
včetně jejich čestného prohlášení o pravdivosti údajů v životopise obsažených podepsaných 
těmito členy týmu. Pokud je pro danou pozici vyžadováno prokázání určitého vzdělání, 
certifikace či profesní způsobilosti, jako přílohu profesního životopisu daného člena týmu 
uchazeč předloží doklady o vzdělání (VŠ diplom nebo maturitní vysvědčení), certifikáty nebo 
obdobná osvědčení či doklady vzdělání či o odborné kvalifikaci, a to alespoň v rozsahu 
odborností uvedených u každé pozice. 
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Profesní životopis musí obsahovat min. následující údaje: 
1. Jméno a příjmení, 
2. Funkci při plnění zakázky, 
3. Dosažené vzdělání, 
4. Délka odborné praxe v oblasti VIS, 
5. Přehled certifikátů nebo osvědčení, 
6. Vlastnoruční podpis člena týmu. 

 

Technická kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. k) zákona 
Účastník předloží katalogové nebo technické listy, ze kterých bude zřejmé, že zboží určené k 
dodání splňuje požadovanou funkcionalitu uvedenou v příloze č. 2 Projektová dokumentace 
a předloží doplněnou přílohou č. 4 Seznam požadavků na předvedení vzorku. Katalogové 
nebo technické listy je možné nahradit také prohlášením výrobce nebo dovozce zařízení o 
shodě výrobku s požadovanými funkcionalitami. Doklady musí být v českém jazyce nebo 
slovenském jazyce. Pokud budou v jiném jazyce, musí být opatřeny překladem do českého 
jazyka. 
Technická kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. l) ZZVZ 
Doklad prokazující shodu požadovaného výrobku s požadovanou technickou normou nebo 
technickým dokumentem, konkrétně: 
1. Doklad o schválení nabízeného VIS k připojení do JSVV 

• Dodavatel prokáže schválení bezdrátového místního informačního systému 
Ministerstvem vnitra – generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České 
republiky, dle podmínek Ministerstva vnitra (č.j. MV-24666-1/PO-2008) na „požadavky na 
koncové prvky připojované do JSVV“ pokyn dohledatelný na stránkách HZS ČR 
(www.hzscr.cz) 

2. Zařízení prokazuje shodu hlavních komponent výrobku VIS, tj. hlavního 
radiokomunikačního zařízení (vysílací a řídící jednotky či ústředny) a koncových 
akustických prvků (hlásiče), minimálně s těmito normami: 

• Elektrická bezpečnost: ČSN EN 60950-1 (zařízení informační technologie Bezpečnost – 
část 1: všeobecné požadavky, přičemž v souladu s ustanovením § 90 odst. 3 ZZVZ má 
dodavatel možnost nabídnout rovnocenné řešení, tj. řešení, která jsou kvalitativně a 
technicky obdobná, 

• Elektromagnetická kompatibilita (EMC): ČSN ETS EN 300 113 (Rádiová zařízení a 
systémy (dále jen RES) – Pozemní pohyblivá služba – Technické vlastnosti a zkušební 
podmínky rádiových zařízení s anténním konektorem určených pro přenos dat (a 
hovoru), přičemž v souladu s ustanovením § 90 odst. 3 ZZVZ má dodavatel možnost 
nabídnout rovnocenné řešení, tj. řešení, která jsou kvalitativně a technicky obdobná, 

• Klimatická odolnost: ČSN EN 60068-2-1, (Zkoušení vlivů prostředí – část 2-1: Zkoušky – 
Zkouška A: chlad) a ČSN EN 60068-2-2 (Zkoušení vlivů prostředí – část 2-2: Zkoušky – 
Zkouška B: suché teplo), přičemž v souladu s ustanovením § 90 odst. 3 ZZVZ má 
dodavatel má dodavatel možnost nabídnout rovnocenné řešení, tj. řešení, která jsou 
kvalitativně a technicky obdobná. 
 

7. LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK  

Lhůtu pro podání nabídek zadavatel stanovil s ohledem na předmět zakázky.  
Zadavatel zahajuje otevřené řízení odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k 
uveřejnění způsobem podle § 212 ZZVZ, kterým vyzývá neomezený počet dodavatelů k 
podání nabídky. 
Konec lhůty pro podání nabídek:  

Lhůta pro podání nabídek končí dne 16.07. 2021 v 09:30 hodin.  
Podáním nabídky se rozumí doručení nabídky v elektronické podobě prostřednictvím 
zadavatelem stanoveného elektronického nástroje ve lhůtě pro podání nabídek. Za včasné 
doručení odpovídá dodavatel. Nabídka, která nebude doručena ve lhůtě pro podání nabídek 
nebo která nebude podána způsobem stanoveným v této zadávací dokumentaci, se 
nepovažuje dle § 28 odst. 2) ZZVZ za podanou a v průběhu zadávacího řízení se k ní 
nepřihlíží. 

http://www.hzscr.cz/
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8. ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDEK 

8.1. Obecné informace k podání nabídky: 
Pod pojmem „nabídka“ se rozumí údaje nebo doklady, které dodavatel podal písemně 
prostřednictvím elektronického nástroje zadavateli na základě zadávací dokumentace.  
 

Zadavatel uvádí, že požaduje podání nabídek písemně, a to pouze v elektronické podobě, 
prostřednictvím zadavatelem níže stanoveného elektronického nástroje.  
 

Nabídky se podávají pouze v českém jazyce (tím není dotčeno ustanovení § 45 odst. 3) 
ZZVZ. 
 

Nabídka v elektronické podobě nesmí přesáhnout objem dat 200 MB, z čehož maximálně 
100 MB dokumenty k prokázání kvalifikace a maximálně 100 MB ostatní dokumenty nabídky, 
s výjimkou případů, kdy je při podání nabídky v elektronickém nástroji uveden vyšší limit 
objemu dat nabídky (tento vyšší limit je pak vždy pro všechny účastníky konkrétního 
zadávacího řízení shodný). Každý jednotlivý soubor, který je součástí nabídky, nesmí 
přesáhnout velikost 100 MB. 
 

Nabídka musí být zpracována prostřednictvím zadavatelem akceptovatelných formátů 
souborů, tj. Microsoft Office (Word, Excel), Open Office, PDF, JPEG, GIF, nebo PNG; tyto 
soubory mohou být součástí komprimovaného souboru ve formátu ZIP, RAR, či 7Z, přičemž 
takovýto komprimovaný soubor nesmí být opatřen heslem. 
 

Nabídka musí být zpracována v souladu s požadavky stanovenými touto zadávací 
dokumentací a  ZZVZ. Pokud zadavatel v rámci nabídky předkládá cizojazyčný doklad, je 
povinen jej předložit s překladem do českého jazyka. Doklad ve slovenském jazyce a doklad 
o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu. 
Povinnost předložit doklad může dodavatel splnit odkazem na odpovídající informace 
vedené v informačním systému veřejné správy nebo v obdobném systému vedeném v jiném 
členském státu, který umožňuje neomezený dálkový přístup. Takový odkaz musí obsahovat 
internetovou adresu a údaje pro přihlášení a vyhledání požadované informace. 
Zadavatel požaduje, aby v případě podání nabídky společně více dodavateli, byla součástí 
nabídky Smlouva mezi dodavateli, která upravuje vzájemná práva a povinnosti dodavatelů 
včetně zplnomocnění k podání nabídky jednomu z dodavatelů. 
 

8.2. Podrobné informace k podání nabídek v elektronické podobě: 
a) Pro podání nabídky v elektronické podobě bude použit certifikovaný elektronický nástroj - 

Tender arena, (dále jen „Tender arena“) dostupný na internetové adrese 
www.tenderarena.cz, kde je rovněž dostupný podrobný návod na jeho použití (odkaz 
„nápověda“) a kontakty na uživatelskou podporu. 

b) Dodavatel musí pro podání nabídky disponovat osobním počítačem s nainstalovaným 
internetovým prohlížečem, připojeným k síti Internet (minimální technické požadavky na 
osobní počítač, konektivitu k internetu a internetový prohlížeč jsou blíže uvedeny v 
návodu na použití elektronického nástroje – odkaz „Nápověda“ v prostředí elektronického 
nástroje). 

c) Dodavatel musí být pro možnost podání nabídky registrován jako dodavatel v 
elektronickém nástroji Tender arena (odkaz „registrace dodavatele“ na webové stránce 
www.tenderarena.cz, popř. www.fen.cz) a uživatel dodavatele musí pro podání nabídky 

disponovat rolí „účastník zakázky“. Vyřízení registrace trvá max. 48 hodin (v pracovní dny) 
po doložení všech požadovaných dokladů a není zpoplatněna. 

d) Pakliže je v této zadávací dokumentaci uveden požadavek na podepsání konkrétních 
dokumentů při současném nepřipuštění nahrazení tohoto dokumentu jeho prostou kopií či 
scanem, musejí být jednotlivé dokumenty tvořící obsah nabídky, u nichž je podepsání 
osobou oprávněnou zastupovat dodavatele vyžadováno, opatřeny elektronickým 
podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách 
vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, popř. se 
musí jednat o autorizovaně konvertovaný dokument ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o 
elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. 

http://www.tenderarena.cz/
http://www.tenderarena.cz/
http://www.fen.cz/
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e) Zadavatel nenese odpovědnost za technické podmínky na straně dodavatele. Zadavatel 
doporučuje dodavatelům zohlednit zejména rychlost jejich připojení k internetu při 
podávání nabídky tak, aby tato byla podána ve lhůtě pro podání nabídek (podáním 
nabídky se rozumí finální odeslání nabídky do nástroje po nahrání veškerých příloh!). 

f) Veřejný klíč k zašifrování nabídky je uveřejněn na profilu zadavatele a bude automaticky 
použit při podávání nabídky ze strany dodavatele (není tedy nezbytné jej stahovat a znovu 
vkládat do el. nástroje při podání nabídky). 
 

9. PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDEK 
Zadavatel níže uvádí podmínky pro sestavení a podání nabídky včetně doporučeného 
způsobu zpracování nabídky. 
9.1. Forma a způsob podání nabídky: 
Nabídky se podávají písemně v elektronické podobě prostřednictvím elektronického 
nástroje (Tender arena). Lhůta pro podání nabídky a požadavky na podání nabídky v 
elektronické podobě jsou uvedeny výše. 
 

Struktura nabídky 
1. Vyplněný formulář "KRYCÍ LIST NABÍDKY" (příloha č. 1 zadávací dokumentace) 

obsahující identifikační údaje dodavatele,  

2. Doplněný návrh smlouvy o dílo (Příloha č. 3. Zadávací dokumentace) a čestné 

prohlášení o akceptaci smluvních podmínek (Příloha č. 7 Zadávací dokumentace)    

3. Vyplněný Položkový rozpočet (Příloha č.5. Zadávací dokumentace) 

Podrobnosti ocenění jsou uvedeny v čl. 10 Zadávací dokumentace  

4. Doklady a dokumenty k prokázání splnění kvalifikace. 

Podrobnosti jsou uvedeny v čl. 6 Zadávací dokumentace 

5. čestné prohlášení o splnění všech minimálních technických požadavků na 

funkčnost vzorku a nabízeného VIS (příloha č. 4 Zadávací dokumentace) podepsané 

osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka 

6. Seznam poddodavatelů Příloha č. 6 Zadávací dokumentace 

Podrobnosti jsou uvedeny v čl. 14 Zadávací dokumentace 

7. Doklad o poskytnutí jistoty 

Podrobnosti jsou uvedeny v čl. 18 Zadávací dokumentace 

 

9.2. POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDEK: 
Zadavatel nepřipouští varianty nabídek. 
 

10. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 

Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí celková cena za celé plnění 
předmětu veřejné zakázky včetně daně z přidané hodnoty v souladu se zadávacími 
podmínkami. Cena musí obsahovat i předpokládané náklady vzniklé nebo dané vývojem cen 
na trhu ve lhůtě určené pro plnění veřejné zakázky. Nabídková cena musí obsahovat 
přiměřený zisk a veškeré náklady k  realizaci předmětu veřejné zakázky, včetně nákladů 
souvisejících (např. daně, clo, pojištění, správní poplatky, veškeré dopravní náklady, 
zvýšené náklady vyplývající z obchodních podmínek apod.).  
Celková nabídková cena bude uvedena  v české měně (v korunách českých) v členění na: 

• celkovou nabídkovou cenu bez DPH,     

• sazbu (v %) a výši DPH a 

• celkovou nabídkovou cenu včetně DPH. 

Způsob doložení a prokázání nabídkové ceny 
Dodavatel v nabídce prokáže svou nabídkovou cenu předložením oceněného položkového 
rozpočtu (příloha č.4 Zadávací dokumentace) 
Dodavatel ocení všechny položky. Žádná položka nesmí být oceněna nulou, dodavatel 
nesmí položky měnit, doplňovat ani slučovat. 
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11. KOMUNIKACE MEZI ZADAVATELEM A DODAVATELI 

Zadavatel sděluje, že hodlá při zadávání veřejné zakázky používat v souladu s § 211 
zákona pro komunikaci mezi zadavatelem a dodavatelem výlučně elektronické 
prostředky.  
Při zadávání veřejné zakázky jsou zadavatel i dodavatelé povinni používat primárně 
elektronický nástroj dle § 213 zákona nebo datovou schránku ve smyslu zákona č. 300/2008 
Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů nebo elektronickou 
komunikaci prostřednictvím e-mailu. 
Veškeré písemnosti v rámci zadávacího řízení budou dodavatelům odesílány prostřednictvím 
účtu zadavatele v elektronickém nástroji Tender arena, nebo prostřednictvím datové 
schránky nebo prostřednictvím e-mailu. V případě komunikace prostřednictvím 
elektronického nástroje je zpráva doručena jejímu adresátovi bez ohledu na skutečnost, zda 
byla tato adresátem přečtena, popř. zda elektronický nástroj adresátovi odeslal na kontaktní 
e-mailovou adresu upozornění o nové zprávě, či nikoliv. 
Dodavatel musí být pro možnost komunikace se zadavatelem prostřednictvím elektronického 
nástroje registrován jako dodavatel v elektronickém nástroji Tender arena (odkaz „registrace 
dodavatele“ na webové stránce www.tenderarena.cz, popř. www.fen.cz) a uživatel 
dodavatele musí pro podání nabídky disponovat rolí „účastník zakázky“. Vyřízení registrace 
trvá max. 48 hodin (v pracovní dny) po doložení všech požadovaných dokladů a není 
zpoplatněna. Technické požadavky na elektronickou komunikaci prostřednictvím 
elektronického nástroje (objem dat, formáty souborů, technické prostředky, apod.) jsou 
totožné s požadavky na podání nabídek v elektronické podobě dle čl. 8. této zadávací 
dokumentace. 
 

12. POSKYTOVÁNÍ VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE  

Zadavatel může zadávací dokumentaci vysvětlit za podmínek ustanovení § 98 ZZVZ. 
Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli písemně vysvětlení zadávací dokumentace 
za podmínek a v termínech dle ustanovení § 98 ZZVZ.  
Vysvětlení zadávací dokumentace bude poskytnuto všem dodavatelům uveřejněním na 
profilu zadavatele na internetové adrese: 
https://www.profilyzadavatelu.cz/profil/messtrako/ 
 

Spolu s vysvětlením zadávací dokumentace může zadavatel provést změnu nebo 
doplnění zadávacích podmínek dle § 99 ZZVZ. 
 

Zadávací podmínky obsažené v zadávací dokumentaci může zadavatel změnit nebo doplnit 
před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Změna nebo doplnění zadávací dokumentace 
podmínek bude uveřejněna nebo oznámena dodavatelům stejným způsobem jako zadávací 
podmínka, která byla změněna nebo doplněna. Pokud to povaha doplnění nebo změny 
zadávací dokumentace vyžaduje, zadavatel současně přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání 
nabídek. V případě takové změny nebo doplnění zadávací dokumentace, která může rozšířit 
okruh možných účastníků zadávacího řízení, prodlouží zadavatel lhůtu tak, aby od odeslání 
změny nebo doplnění zadávací dokumentace činila nejméně celou svou původní délku. 
 

13. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK 

V rámci hodnocení nabídek dle § 119 ZZVZ budou použity informace a údaje uvedené 
v oceněném soupisu prací s výkazem výměr (příloha č. 4 Zadávací dokumentace) účastníka 
zadávacího řízení. 
Zadavatel v souladu s § 114 odst. 1) ZZVZ stanovuje, že nabídky budou hodnoceny podle 
jejich ekonomické výhodnosti. Zadavatel bude hodnotit ekonomickou výhodnost nabídek 
podle níže uvedených pravidel stanovených v souladu s § 115 ZZVZ. 
Pravidla pro hodnocení nabídek: 
a) kritéria hodnocení  
Ekonomickou výhodnost nabídek bude zadavatel hodnotit podle těchto kritérií: 
- nejnižší nabídková cena  
b) váha nebo jiný matematický vztah mezi kritérii  
- nejnižší nabídková cena – váha 100 % 

http://www.tenderarena.cz/
http://www.fen.cz/
https://www.profilyzadavatelu.cz/profil/messtrako/
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c) metoda vyhodnocení nabídek v jednotlivých kritériích 
Nejnižší nabídková cena: 
Nabídky budou seřazeny dle výše nabídkové ceny (za celý předmět plnění veřejné zakázky) 
v úrovni s DPH (zadavatel není ve vztahu k předmětu veřejné zakázky plátcem DPH) od 
nejnižší po nejvyšší. Jako ekonomicky nejvýhodnější nabídka bude hodnocena nabídka 
účastníka zadávacího řízení s nejnižší nabídkovou cenou. 
 

14. POŽADAVKY NA SPECIFIKACI PŘÍPADNÝCH PODDODAVATELŮ 

Zadavatel v souladu s § 105 odst. 1 písm. b) zákona požaduje, aby účastník zadávacího 
řízení v nabídce předložil seznam poddodavatelů, pokud jsou účastníkovi zadávacího řízení 
známi a uvedl, kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit (požadavky na 
identifikační údaje vymezuje § 28 odst. 1 písm. g) zákona). Účastník ve své nabídce předloží 
seznam poddodavatelů, v němž popíše poddodavatelský systém (příloha č. 6 zadávací 
dokumentace).   
V případě, že dodavatel nemá v úmyslu zadat žádnou část veřejné zakázky poddodavateli či 
poddodavatelům, předloží ve své nabídce formulář „Příloha č. 6 Zadávací dokumentace“, v 
němž poddodavatele proškrtne, případně předloží jiné prohlášení o realizování zakázky bez 
účasti poddodavatelů. 
 

15. OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK:  

Otevírání nabídek podaných v elektronické podobě, resp. jejich zpřístupnění, je z důvodu 
umožnění příjmu nabídek pouze v elektronické podobě neveřejné. 
Otevírání nabídek proběhne v souladu s ustanovením § 109 ZZVZ. 
 

16. ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ 

Zadavatel je oprávněn zadávací řízení zrušit, nejpozději však do uzavření smlouvy za 
podmínek ustanovení § 127 ZZVZ. O zrušení zadávacího řízení je zadavatel povinen 
informovat všechny účastníky zadávacího řízení ve lhůtě 5 pracovních dnů od rozhodnutí o 
zrušení zadávacího řízení. 

 

17. ZADÁVACÍ LHŮTA 

Zadavatel stanovuje v souladu s ustanovením § 40 ZZVZ délku zadávací lhůty na 4 měsíců a 
jedná se o lhůtu, po kterou účastníci zadávacího řízení nesmí ze zadávacího řízení 
odstoupit. Počátkem zadávací lhůty je konec lhůty pro podání nabídek. Zadávací lhůta  
neběží po dobu, ve které zadavatel nesmí uzavřít smlouvu podle § 246 ZZVZ. 
 

18. JISTOTA 

Zadavatel v souladu s § 41 zákona požaduje poskytnutí jistoty ve výši 150.000,- Kč. 
Jistotu poskytne účastník zadávacího řízení formou:  
(i) složením peněžní částky na účet zadavatele, nebo  
(ii) bankovní zárukou ve prospěch zadavatele, nebo  
(iii) pojištěním záruky ve prospěch zadavatele.  
 
Složení peněžní částky na účet zadavatele:  
a) peněžní částka odpovídající výši jistoty musí být připsána na níže uvedený účet 
zadavatele nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. Dodavatel do své nabídky doloží 
doklad o poskytnutí jistoty, a to potvrzení banky o složení peněžní částky na uvedený účet 
zadavatele nebo výpis z účtu dodavatele, ze kterého bude patrné, že celá částka jistoty byla 
prokazatelně odečtena ve prospěch účtu zadavatele nebo čestné prohlášení o složení jistoty 
na účet zadavatele; 
b) Údaje potřebné pro poskytnutí peněžní jistoty:  
Číslo bankovního účtu zadavatele: 1767991/0300 
c) dodavatel musí k platbě jistoty uvést následující platební symboly: Variabilní symbol: IČO 
(identifikační číslo) dodavatele, specifický symbol 20210001. 
Dodavatel ve své nabídce uvede prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat jménem 
či za dodavatele, ve kterém účastník uvede platební symboly pro vrácení peněžní jistoty v 
následujícím členění: 
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Platební symboly pro vrácení peněžní jistoty: 
Číslo účtu:  ......................................................... 
Kód banky: ......................................................... 
Název banky: ......................................................... 
Adresa pobočky: ......................................................... 
Variabilní symbol:  ......................................................... 
 

Bankovní záruka:  
V případě jistoty poskytnuté formou bankovní záruky se za doklad považuje písemné 
prohlášení banky v záruční listině, že přebírá vůči zadavateli jako věřiteli neodvolatelnou 
záruku na celou požadovanou částku. Zároveň musí záruční listina stanovit závazek 
peněžního ústavu vyplatit zadavateli jako věřiteli bez odkladu a bez námitek celou částku 
vedenou jako neodvolatelnou záruku po obdržení první výzvy. Záruční listina musí mít 
platnost po celou dobu zadávací lhůty. V případě jistoty ve formě bankovní záruky předloží 
účastník ve své nabídce originál záruční listiny v elektronické podobě.  
 
Pojištění záruky:  
V případě jistoty poskytnuté formou pojištění záruky se za doklad považuje písemné 
prohlášení pojistitele v záruční listině obsahující závazek vyplatit zadavateli za podmínek 
stanovených ust. § 41 odst. 8 ZZVZ pojistné plnění. V případě jistoty poskytnuté formou 
pojištění záruky musí být pojistná smlouva uzavřena tak, že pojištěným je účastník a 
oprávněnou osobou, která má právo na pojistné plnění, je zadavatel. Účastník je povinen 
zajistit platnost pojištění záruky po celou dobu zadávací lhůty. Účastník předloží ve své 
nabídce písemné prohlášení pojistitele v elektronické podobě.  
 
Pokud účastníkovi zadávacího řízení v zadávací lhůtě zanikla účast v zadávacím řízení po 
vyloučení podle § 122 odst. 7 nebo § 124 odst. 2 ZZVZ, má zadavatel právo na plnění z 
bankovní záruky nebo na pojistné plnění z pojištění záruky nebo mu připadá poskytnutá 
peněžní jistota včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem. 
 

19. JINÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Dodavatel se kterým bude uzavřena smlouva je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o 
finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, povinen spolupůsobit při výkonu 
finanční kontroly.  
 

Dodavatel se kterým bude uzavřena smlouva je povinen uchovávat veškerou dokumentaci 
související s realizací veřejné zakázky (projektu), včetně účetních dokladů, minimálně do 
doby stanovené obecně závaznými právními předpisy. Doba, po kterou musí mít dodavatel 
veškeré originální dokumenty související s realizací veřejné zakázky uchovány, je stanovena 
v právním aktu o poskytnutí podpory, nejméně však činí 10 let od finančního ukončení 
projektu, zároveň však alespoň do 31. 12. 2026.  
 
 

20. OSTATNÍ PODMÍNKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

Zadavatel nehradí náklady za účast v zadávacím řízení. Zadavatel neposkytuje dodavatelům 
za vypracování nabídky žádné platby. Dodavatelé sami ponesou veškeré své náklady 
spojené s účastí v zadávacím řízení na tuto veřejnou zakázku. 
 

Nabídky dodavatelů se nevracejí a jsou archivovány zadavatelem jako součást dokumentace 
veřejné zakázky. 
 

21. PODMÍNKY PRO UZAVŘENÍ SMLOUVY 

Zadavatel vyžaduje od vybraného dodavatele v souladu s § 104 ZZVZ jako podmínku 
pro uzavření smlouvy následující doklady a informace, které nemusí být součástí 
nabídky, ale vybraný dodavatel je předloží až na základě výzvy k předložení 
skutečností dle § 122 odst. 3) ZZVZ odeslané zadavatelem vybranému dodavateli:  
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• Předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci v elektronické 
podobě, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy (viz čl. 6. Zadávací 
dokumentace); 

• Předložení prosté kopie dokladu o platném pojištění (např. pojistná smlouva, pojistný 
certifikát, potvrzení pojišťovny či makléře atp.) v elektronické podobě (viz čl. 5. Zadávací 
dokumentace); 

• U vybraného dodavatele, je-li českou právnickou osobou, zadavatel v souladu 
s ustanovením   § 122 odst. 4) ZZVZ zjistí údaje o jeho skutečném majiteli. Zjištěné údaje 
zadavatel uvede v dokumentaci o veřejné zakázce. Zadavatel v této souvislosti 
upozorňuje dodavatele, že od 1. 6. 2021 nabyla účinnosti novela č. 527/2020 Sb., kterou 
se mění ZZVZ a zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a 
financování terorismu, a dále k výše uvedenému datu nabývá účinnosti i nový zákon o 
evidenci skutečných majitelů. Zadavatel tak je s účinností od 1. 6. 2021 podle § 122 
odst. 7 ZZVZ novelizovaného znění ZZVZ, povinen vyloučit vybraného dodavatele, 
pokud nebude možné zjistit údaje o jeho skutečném majiteli z evidence skutečných 
majitelů. Zadavatel tak nabádá dodavatele, aby výše uvedené právní předpisy reflektovaly 
a zamezily tak negativním důsledkům spojeným s jejich nedodržováním.  

• vybraného dodavatele, je-li zahraniční právnickou osobou, zadavatel vyzve rovněž 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) k předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; 

těmito doklady jsou zejména 
1. výpis ze zahraniční evidence obdobné veřejnému rejstříku, 

2. seznam akcionářů, 

3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku, 

4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy. 
 

Upozorňujeme účastníky zadávacího řízení, kteří jsou akciovou společností nebo mají právní 
formu obdobnou akciové společnosti na nutnost mít vydány výlučně zaknihované akcie. 
Zadavatel v tomto případě bude postupovat dle ustanovení § 48 odst. 9)- 11) ZZVZ. 
 

Předložení funkčního vzorku:  
Zadavatel si vyhrazuje právo dle §104 odst. 1 písm. a) ZZVZ před uzavřením smlouvy 
požádat vybraného dodavatele k předložení vzorků vztahující se k předmětu plnění veřejné 
zakázky a ke kvalifikaci dodavatele. Zadavatel není povinen práva na předložení vzorku 
využít.  
V případě, že se zadavatel rozhodne vyzvat vybraného dodavatele k předložení vzorků, tak 
z důvodu ujištění, že nabízený systém skutečně existuje a kvalitativně odpovídá, resp. 
splňuje požadavky stanovené v technické specifikaci. Tento vzorek bude předložen a 
otestován v rozsahu vyspecifikovaném Přílohou č. 4 Seznam požadavků na předvedení 
vzorku. Jednotlivé komponenty určené k dodání předloží dodavatel v takovém rozsahu, aby 
prokazatelně předvedl požadované funkce. Minimální rozsah takových komponent by měl 
být:  
a) 1 x řídící ústředna, vybavená rovněž modulem pro vstup z GSM 
b) 1 x řídící počítač s řídící ovládací aplikací, včetně aplikace pro zobrazení diagnostiky 

obousměrných jednotek, údajů kontinuálního měření z hladinového čísla, aplikace pro 
webové rozhraní 

c) 1 x plně digitální převaděč pro předvedení komunikace s digitálními jednotkami a pro 
zobrazení diagnostiky převaděče 

d) 1 x venkovní obousměrné bezdrátové akustické jednotky s plně digitálním přenosem s 
dvěma reproduktory 

 

Zadavatel vyzve dodavatele k předložení vzorků minimálně 10 dnů před termínem pro 
předvedení vzorků písemnou formou. Součástí výzvy budou i další organizačními pokyny pro 
předvedení vzorku. 
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V případě, že účastník tento vzorek na výzvu nepředloží, nebo jím neprokáže splnění 
technických požadavků zadávací dokumentace, bude ze zadávacího řízení pro nesplnění 
technických požadavků vyloučen. 
Zadavatel není povinen práva na předložení vzorku využít. 
 
Vybraný dodavatel, tj. dodavatel, se kterým má být uzavřena smlouva podle § 124 
ZZVZ a zadavatel jsou povinni po uplynutí zákazu uzavřít smlouvu podle § 246 ZZVZ 
bez zbytečného odkladu uzavřít smlouvu o dílo.  
 

22. PŘÍLOHY: 

Nedílnou součástí této zadávací dokumentace jsou její přílohy: 
Příloha č. 1 Krycí list nabídky  
Příloha č. 2 Projektová dokumentace 
Příloha č. 3 Obchodní podmínky ve formě závazného návrhu smlouvy o dílo  
Příloha č. 4 Seznam požadavků na funkčnost vzorku 
Příloha č. 5 Výkaz výměr/Položkový rozpočet 
Příloha č. 6 Seznam poddodavatelů  
Příloha č. 7 Čestné prohlášení o akceptaci smluvních podmínek 

 

Schváleno usnesením Rady města Strakonice č. 1792/2021 ze dne 09.06.2021 
 
 
Ve Strakonicích dne 14.06.2021 
 
 
        
 
        ........................................... 
             Ing.Jaroslav Brůžek  
                       vedoucí odboru životního prostředí 
                oprávněný jednat za zadavatele 
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