ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
pro zjednodušené podlimitní řízení
podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
pro veřejnou zakázku na služby

Stěhování magnetické rezonance
MAGNETOM SEMPRA včetně dodávky a
montáže kabiny pro danou magnetickou
rezonanci

ZADAVATEL:
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

1. PREAMBULE
Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek
dodavatelů v rámci zjednodušeného podlimitního řízení podle zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), pro podlimitní veřejnou
zakázku na služby. Práva, povinnosti či podmínky v zadávací dokumentaci
neuvedené se přiměřeně řídí zákonem a souvisejícími prováděcími předpisy.
Tato veřejná zakázka je zadávána elektronicky, veškeré úkony budou
prováděny elektronicky prostřednictvím profilu zadavatele, elektronického
nástroje E-ZAK. Veškeré podmínky a informace týkající se elektronického nástroje
včetně informací o používání elektronického podpisu, jsou dostupné v uživatelské
příručce a manuálu elektronického podpisu na https://zakazky.osu.cz.
Dodavatel bere na vědomí, že pro komunikaci se zadavatelem a pro využití
všech funkcí nástroje E-ZAK je nutné, aby byl v tomto nástroji Ostravské univerzity
zaregistrován. V případě, že zadavatel již dodavatele v tomto nástroji předregistroval
s využitím veřejně dostupných informací, je třeba tuto předregistraci dokončit a
nastavit kompetentním osobám potřebná oprávnění. Dále dodavatel bere na vědomí,
že veškeré dokumenty odeslané zadavatelem prostřednictvím nástroje E-ZAK se
považují za doručené okamžikem odeslání. Dodavatel je plně odpovědný za
registraci v elektronickém nástroji E-ZAK, nastavení potřebných oprávnění
kompetentním osobám a včasné přebírání doručených dokumentů souvisejících s
účastí v zadávacím řízení.
Podáním nabídky v zadávacím řízení přijímá účastník plně a bez výhrad
zadávací podmínky, včetně všech příloh a případných dodatků k těmto zadávacím
podmínkám. Předpokládá se, že dodavatel před podáním nabídky pečlivě prostuduje
všechny pokyny, formuláře, termíny a specifikace obsažené v zadávacích
podmínkách a bude se jimi řídit. Pokud dodavatel (účastník) neposkytne včas
všechny požadované informace a dokumentaci, nebo pokud jeho nabídka nebude v
každém ohledu odpovídat zadávacím podmínkám, může to mít za důsledek
vyloučení účastníka ze zadávacího řízení. Zadavatel nemůže vzít v úvahu žádnou
výhradu účastníka k zadávacím podmínkám obsaženou v jeho nabídce; jakákoliv
výhrada znamená vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

2. IDENTIFIKACE ZADAVATELE
Název zadavatele:
Sídlo:
Právní forma:
Zastoupená:
ve věcech veřejné zakázky:
IČ:
DIČ:

Ostravská univerzita
Dvořákova 7, 701 03 Ostrava
601 - Vysoká škola
doc. Mgr. Danielem Jandačkou, Ph.D., děkanem
Pedagogické fakulty
Ing. Lucie Fialová
61988987
CZ 61988987

profil zadavatele:
URL veřejné zakázky:

zakazky.osu.cz
https://zakazky.osu.cz/vz00001973

3. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
3.1.

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je stěhování magnetické rezonance MAGNETOM
SEMPRA včetně dodávky a montáže kabiny pro danou magnetickou rezonanci pro
Pedagogickou fakultu Ostravské univerzity. Stěhování proběhne z výchozího místa,
kterým je budova Pedagogické fakulty Ostravské univerzity nacházející se na adrese
Varenská 40a, 702 00 Ostrava do cílového místa, kterým je budova nově
budovaného Kampusu Černá louka nacházející se na pozemku p. č. 213/26 v k. ú.
Moravská Ostrava.
Přesný popis předmětu veřejné zakázky a další podrobnosti jejího plnění jsou
uvedené v Příloze č. 1, která tvoří součást této zadávací dokumentace a
v obchodních podmínkách.
Předmět veřejné zakázky bude probíhat ve dvou fázích. Členění a rozsah
jednotlivých fází je blíže specifikován v Příloze č. 1 – Specifikace předmětu plnění
této zadávací dokumentace.
Součástí předmětu veřejné zakázky jsou veškeré související práce nutné ke
splnění zakázky vč. zajištění ochrany stěhovaných věcí při převozu, dodávek,
montáží, znovuzprovoznění magnetické rezonance a veškeré další požadavky, které
jsou součástí specifikace veřejné zakázky uvedené v Příloze č. 1 této zadávací
dokumentace.

3.2.

Klasifikace předmětu veřejné zakázky
Klasifikace předmětu zadávacího řízení:
CPV:
98392000-7 Stěhovací služby
33111610-0 Jednotka magnetické resonance
51400000-6 Instalace a montáž zdravotnických vč. chirurgických přístrojů

3.3.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 3 000 000,00 Kč bez DPH.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je stanovena jako limitní. Zadavatel
nemůže přijmout nabídku s vyšší nabídkovou cenou. Nedodržení stanovené limitní
ceny veřejné zakázky znamená nesplnění podmínek stanovených zadavatelem
ve smyslu ustanovení § 48 odst. 2 písm. a) zákona.

3.4.

Popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je stěhování magnetické rezonance MAGNETOM
SEMPRA včetně dodávky a montáže kabiny pro danou magnetickou rezonanci po
Pedagogickou fakultu Ostravské univerzity. Stěhování proběhne z výchozího místa,
kterým je budova Pedagogické fakulty Ostravské univerzity nacházející se na adrese
Varenská 40a, 702 00 Ostrava do cílového místa, kterým je budova nově

budovaného Kampusu Černá louka nacházející se na pozemku p. č. 213/26 v k. ú.
Moravská Ostrava.
Přesný popis předmětu veřejné zakázky a další podrobnosti jejího plnění jsou
uvedené v Příloze č. 1, která tvoří součást této zadávací dokumentace a
v obchodních podmínkách
Předmět veřejné zakázky bude probíhat ve dvou fázích. Členění a rozsah
jednotlivých fází je blíže specifikován v Příloze č. 1 – Specifikace předmětu plnění
této zadávací dokumentace.
Součástí předmětu veřejné zakázky jsou veškeré související práce nutné ke
splnění zakázky vč. zajištění ochrany stěhovaných věcí při převozu, dodávek,
montáží, znovuzprovoznění magnetické rezonance a veškeré další požadavky, které
jsou součástí specifikace veřejné zakázky uvedené v Příloze č. 1 této zadávací
dokumentace.

3.5.

Podmínky odpovědného zadávání

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 a
principy účelnosti, hospodárnosti a efektivity.
V rámci sociálně odpovědného zadávání zadavatel v obchodních podmínkách
zohlednil téma důstojných pracovních podmínek prostřednictvím povinnosti zajistit
dodržování platných pracovněprávních předpisů v celém dodavatelském řetězci. Pro
administrativní zjednodušení při vytváření nabídek jsou dodavatelům k dispozici
vzorové formuláře, 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
používat vhodné materiály, efektivní postupy a dobrou organizaci práce, dále
upřednostňovat materiály a postupy šetrné k životnímu prostředí, hospodárné
nakládání s vodou a energiemi a minimalizaci vzniku odpadů.
Před vypracováním specifikace předmětu plnění zadavatel provedl analýzu
požadavků a potřeb s ohledem na možná inovativní řešení, aby bylo v rámci
zadávacího řízení uplatněno co nejefektivnější a nejinovativnější řešení, včetně těch
zcela nových, která budou pro zadavatele nejpřínosnější a splňující zároveň předmět
plnění i jeho finanční zhodnocení. Služby jsou uskutečňovány podle již vyhotovené
specifikace a další požadavky na inovace u takové zakázky nepřichází v úvahu,
protože by zvýšila ekonomickou náročnost plnění.
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.

4. LHŮTA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
První fáze veřejné zakázky bude zahájena do 15 dnů ode dne účinnosti
smlouvy, přičemž dokončena bude nejpozději do 6.11.2022.
Druhá fáze veřejné zakázky bude dokončena do 30 dnů ode dne výzvy ze
strany zadavatele.
Místem plnění první fáze je budova nově budovaného Kampusu Černá louka
nacházející se na pozemku p. č. 213/26 v k. ú. Moravská Ostrava.
Místem plnění druhé fáze je výchozí místo, kterým je budova Pedagogické
fakulty Ostravské univerzity nacházející se na adrese Varenská 40a, 702 00 Ostrava
a cílové místo, kterým je budova nově budovaného Kampusu Černá louka
nacházející se na pozemku p. č. 213/26 v k. ú. Moravská Ostrava.

5. OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
5.1.

Obchodní a platební podmínky pro plnění předmětu zakázky

Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá obchodní a platební
podmínky ve smyslu § 37 odst. 1 písm. c) zákona (dále jen „obchodní podmínky“).
Obchodní podmínky stanovené pro veřejnou zakázku jsou vymezeny v Příloze č. 9
této zadávací dokumentace.
Obchodní podmínky jsou vypracovány ve struktuře odpovídající návrhu
smlouvy o dílo. Dodavatel tyto obchodní podmínky pouze doplní o údaje nezbytné
pro vznik návrhu smlouvy (zejména identifikační údaje dodavatele, cenové údaje a
popřípadě jiné údaje, které zadavatel požaduje) a takto doplněné obchodní podmínky
předloží jako svůj návrh smlouvy o dílo.

5.2.

Závaznost obchodních podmínek

Obchodní podmínky vymezují budoucí rámec smluvního vztahu. Nabídka
dodavatele musí respektovat stanovené obchodní podmínky a v žádné části nesmí
obsahovat ustanovení, které by bylo v rozporu s obchodními podmínkami nebo které
by znevýhodňovalo zadavatele.

5.3.

Vysvětlení obchodních podmínek

V případě nejasností v obsahu obchodních podmínek mají dodavatelé
možnost písemně požádat o jejich vysvětlení v průběhu lhůty pro podání nabídek
způsobem stanoveným v čl. 14 této zadávací dokumentace.

6. VÝHRADA ZMĚNY ZÁVAZKU
Sjednané ceny je možné změnit, pokud v průběhu platnosti smlouvy dojde ke
změnám sazeb DPH podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

7. POŽADAVEK NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ
CENY
7.1.

Nabídková cena

Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí celková cena bez
DPH za plnění předmětu veřejné zakázky dle čl. 3 této zadávací dokumentace a dle
požadované specifikace uvedené v Příloze č. 1 zadávací dokumentace.

7.2.

Podmínky pro zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena musí být definována jako cena konečná a nejvýše přípustná
a musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádné realizaci zakázky, včetně všech
nákladů souvisejících (doprava zařízení na místo plnění, předání dokladů, které se k
dílu vztahují a veškeré další požadavky, které jsou součástí specifikace veřejné
zakázky uvedené v Příloze č. 1, které tvoří součást této zadávací dokumentace,
poplatky, cla apod).
Nabídková cena za předmět plnění bude zpracována podle věcného členění
obsaženého v Příloze č. 1 – Technická specifikace předmětu plnění této zadávací
dokumentace a bude uvedena v české měně v členění cena bez DPH, výše DPH a
cena včetně DPH. Tato nabídková cena bude rovněž uvedena v návrhu smlouvy o
dílo a v krycím listu.

8. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
8.1.

Obsah zvláštních podmínek

Zvláštní podmínky zadavatele na plnění veřejné zakázky jsou takové
podmínky, které zadavatel stanoví jako další závazné a jinde neuvedené podmínky
pro zpracování nabídky.

8.2.

Podmínky pro plnění předmětu veřejné zakázky
Pro tuto veřejnou zakázku nejsou zvláštní podmínky definovány.

9. POŽADAVKY NA KVALIFIKACI
9.1.

Kvalifikace dodavatele

Dodavatel je povinen nejpozději do konce lhůty stanovené pro podání nabídek
prokázat svoji kvalifikaci. Splněním kvalifikace se rozumí:
- splnění základní způsobilosti podle § 74 zákona,
- splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 zákona,
- splnění technické kvalifikace podle § 79 zákona.

9.2.

Základní způsobilost

Zadavatel požaduje splnění základní způsobilosti dodavatele podle § 74
odst. 1 zákona, tzn., že způsobilým není dodavatel, který:

a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího
řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu
č. 134/2016 Sb., 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.
*Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle písm. a) splňovat
tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem
statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat tato
právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba
zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.
Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu zahraniční právnické osoby,
musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu.
Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu české právnické osoby, musí tuto
podmínku splňovat osoby uvedené v předchozím odstavci a vedoucí pobočky
závodu.

9.3.

Profesní způsobilost

Zadavatel požaduje splnění profesní způsobilosti dodavatele podle § 77 odst.
1 zákona, tzn., že profesní způsobilost splňuje dodavatel, který předloží:
- výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní
předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

9.4.

Technická kvalifikace

Zadavatel požaduje prokázání splnění technické kvalifikace dodavatele podle
ustanovení § 79 zákona splněním tohoto požadavku zadavatele:
- v souladu s § 79 odst. 2 písm. b) zákona doložením seznamu významných
služeb poskytnutých dodavatelem za poslední 3 roky před zahájením
zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace
objednatele
Minimální úroveň pro splnění kvalifikace je stanovena na:
- nejméně 1 služba, jejímž předmětem bylo poskytnutí služby obdobného
charakteru této veřejné zakázky za poslední 3 roky před zahájením
zadávacího řízení s hodnotou této služby nejméně 1 500 000 Kč bez DPH.

10. ZPŮSOB PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE
10.1. Způsob prokázání kvalifikace v nabídce
V souladu s ustanovením § 53 odst. 4 zákona předkládají v nabídce
dodavatelé doklady o kvalifikaci v kopiích, a mohou je nahradit
- čestným prohlášením (vzor čestného prohlášení je uveden v Příloze č. 3
zadávací dokumentace) nebo
- jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 zákona.

10.2. Způsob prokázání základní způsobilosti
Dodavatel prokazuje splnění základní způsobilosti podle § 74 odst. 1 zákona
předložením:
a) výpisu z evidence Rejstříku trestů [§ 74 odst. 1 písm. a) zákona],
b) potvrzení příslušného finančního úřadu [§ 74 odst. 1 písm. b) zákona],
c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani (čestné
prohlášení je Přílohou č. 4 zadávací dokumentace, je věcí dodavatele, zda
přiložený vzor použije či nikoliv) [§ 74 odst. 1 písm. b) zákona],
d) písemného čestného prohlášení (čestné prohlášení je Přílohou č. 5
zadávací dokumentace, je věcí dodavatele, zda přiložený vzor použije či
nikoliv) [§ 74 odst. 1 písm. c) zákona],
e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení [§ 74 odst.
1 písm. d) zákona],
f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného
čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán
(čestné prohlášení je Přílohou č. 6 zadávací dokumentace, je věcí
dodavatele, zda přiložený vzor použije či nikoliv) [§ 74 odst. 1 písm. e)
zákona].

10.3. Způsob prokázání profesní způsobilosti
Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 zákona
předložením:
- výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný
právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

10.4. Způsob prokázání technické kvalifikace
Dodavatel prokazuje splnění technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. b)
zákona předložením:
- seznamu významných služeb poskytnutých dodavatelem za poslední 3
roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich
poskytnutí a identifikace objednatele (formulář pro uvedení referenčních
zakázek je Přílohou č. 8 zadávací dokumentace).

11. DALŠÍ PODMÍNKY PRO SPLNĚNÍ KVALIFIKACE
11.1. Předložení kvalifikačních dokladů vybraným dodavatelem
Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů
nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci. Nejpozději však vybraný dodavatel

předloží originály nebo úředně ověřené kopie dokladů o kvalifikaci na základě výzvy
zadavatele dle § 122 odst. 3 písm. a) zákona.

11.2. Stáří dokladů
Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 zákona a profesní
způsobilost podle § 77 odst. 1 zákona (výpis z obchodního rejstříku nebo jiné
obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje),
musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3
měsíců přede dnem podání nabídky.

11.3. Prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných

dodavatelů
Dodavatelé mohou k prokázání základní způsobilosti a profesní způsobilosti
využít výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, který nahrazuje doklad
prokazující profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 zákona v tom rozsahu, v jakém
údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií
profesní způsobilosti, a základní způsobilost podle § 74 zákona.

11.4. Pravost a stáří výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů předloží dodavatel v prosté
kopii ne starší než 3 měsíce k poslednímu dni, ke kterému má být prokázána
základní způsobilost nebo profesní způsobilost.

11.5. Prokázání kvalifikace certifikátem
Dodavatelé mohou prokázat splnění kvalifikace certifikátem vydaným v rámci
schváleného systému certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti
stanovené v § 239 zákona. Pokud dodavatel předloží takový certifikát, nahrazuje
tento certifikát splnění kvalifikace v rozsahu v něm uvedených údajů.

11.6. Požadavky na certifikát
Certifikát dodavatelé předloží ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace
a certifikát musí být platný ve smyslu § 239 odst. 3 zákona (tj. nesmí být starší než 1
rok od jeho vydání).

11.7. Kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů
Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně
a za tímto účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý
z dodavatelů povinen prokázat splnění základní způsobilosti a profesní způsobilosti
podle § 77 dost. 1 zákona samostatně.
Podává-li nabídku více dodavatelů společně, jsou v souladu s § 103 odst. 1
písm. f) zákona povinni současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikace doložit,
že odpovědnost za plnění veřejné zakázky nesou všichni dodavatelé podávající
společnou nabídku společně a nerozdílně.

11.8. Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob
Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části ekonomické
kvalifikace, technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti podle § 77 odst. 2
zákona v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu
prokázat 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 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.

11.9. 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.

12. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK
12.1. Kritérium hodnocení
Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická
výhodnost nabídek bude hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny.
Nabídková cena bude stanovena postupem uvedeným v čl. 8 této zadávací
dokumentace. Při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její výše bez daně
z přidané hodnoty.

12.2. Metoda vyhodnocení
Nabídky budou vyhodnoceny podle absolutní hodnoty nabídkové ceny
od nejnižší po nejvyšší. Nejvýhodnější je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

13. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
13.1. Obsah zadávací dokumentace
Zadávací dokumentaci tvoří souhrn údajů a dokumentů nezbytných
pro zpracování nabídky. Součástí zadávací dokumentace jsou:
Zadávací dokumentace
Příloha č. 1 – Specifikace předmětu plnění
Příloha č. 2 – Krycí list
Příloha č. 3 – Vzor čestného prohlášení dodavatele o splnění
kvalifikace
13.1.1.5. Příloha č. 4 – Čestné prohlášení dle § 74 odst. 1 písm. b)
13.1.1.6. Příloha č. 5 – Čestné prohlášení dle § 74 odst. 1 písm. c)
13.1.1.7. Příloha č. 6 – Čestné prohlášení dle § 74 odst. 1 písm. e)
13.1.1.1.
13.1.1.2.
13.1.1.3.
13.1.1.4.

13.1.1.8. Příloha č. 7 – Čestné prohlášení dodavatele dle čl. 14.4.
13.1.1.9. Příloha č. 8 – Seznam poskytnutých služeb dodavatelem za poslední 3
roky
13.1.1.10. Příloha č. 9 – Obchodní podmínky - návrh smlouvy o dílo.

13.2. Vysvětlení zadávací dokumentace
Zadavatel je oprávněn v souladu s ustanovením § 54 odst. 5 a § 98 zákona
poskytnout dodavatelům vysvětlení k zadávacím podmínkám. Vysvětlení zadávací
dokumentace zadavatel uveřejní na profilu zadavatele nejméně 4 pracovní dny před
skončením lhůty pro podání nabídek.

13.3. Vysvětlení zadávací dokumentace na žádost dodavatele
Dodavatel je oprávněn ve smyslu ustanovení § 98 odst. 3 zákona požadovat
po zadavateli vysvětlení zadávací dokumentace. Žádost musí být písemná, zaslaná
zadavateli v elektronické podobě. Zadavatel preferuje doručení žádosti
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK. Žádost musí být zadavateli doručena
nejpozději 2 pracovní dny před uplynutím lhůty uvedené v čl. 13.2. této zadávací
dokumentace.
Na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel uveřejní
vysvětlení, včetně přesného znění žádosti, na profilu zadavatele nejpozději do 2
pracovních dnů po doručení žádosti dodavatele a současně odešle vysvětlení
žadateli a všem dodavatelům osloveným výzvou k podání nabídek.

13.4. Změna nebo doplnění zadávací dokumentace
Zadavatel může ve smyslu ustanovení § 99 zákona změnit nebo doplnit
zadávací podmínky obsažené v zadávací dokumentaci. Změna nebo doplnění
zadávací dokumentace musí být uveřejněna, příp. odeslána, stejným způsobem jako
zadávací podmínka, která byla změněna nebo doplněna.

14. OSTATNÍ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ, PRÁVA
ZADAVATELE
14.1. Uveřejnění oznámení o výběru dodavatele
Zadavatel si vyhrazuje právo oznámit výběr dodavatele formou uveřejnění na
profilu zadavatele dle § 53 odst. 5 zákona, u této konkrétní zakázky v části Veřejné
dokumenty. Oznámení o výběru dodavatele bude považováno za doručené všem
účastníkům zadávacího řízení okamžikem jeho uveřejnění na profilu zadavatele.

14.2. Uveřejnění oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení
Zadavatel si vyhrazuje právo oznámit vyloučení účastníka zadávacího řízení
formou uveřejnění na profilu zadavatele dle § 53 odst. 5 zákona, u této konkrétní
zakázky v části Veřejné dokumenty. Oznámení o vyloučení účastníka zadávacího
řízení bude považováno za doručené všem účastníkům zadávacího řízení
okamžikem jeho uveřejnění na profilu zadavatele.

14.3. Zrušení zadávacího řízení
Zrušení zadávacího řízení je možné za podmínek stanovených v § 127
zákona. Pokud zadavatel zruší zadávací řízení, nevzniká dodavatelům vůči
zadavateli jakýkoliv nárok.

14.4. Čestné prohlášení dodavatele k mezinárodním sankcím
Dodavatel jako součást své nabídky předloží čestné prohlášení, že se na jeho
osobu nebo na plnění, které je jím nabízeno, nevztahují mezinárodní sankce (vzor je
Přílohou č. 7 této zadávací dokumentace).

15. PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ
NABÍDKY
15.1. Nabídka dodavatele
Pod pojmem nabídka se rozumí návrh smlouvy předložený dodavatelem
v zadávacím řízení včetně dokumentů a dokladů požadovaných zákonem nebo
zadavatelem v zadávacích podmínkách.
Součástí nabídky jsou i doklady a informace prokazující splnění kvalifikace.
Nabídka a veškeré ostatní doklady a údaje budou uvedeny v českém jazyce
(listiny v jiném, než českém jazyce budou doplněny překladem do českého jazyka, s
výjimkou dokladů ve slovenském jazyce, dokladů o vzdělání v latinském jazyce), v
písemné formě a nabídka bude podepsána osobou oprávněnou za účastníka jednat
a podepisovat podle výpisu z obchodního či obdobného rejstříku, popřípadě osobou
zmocněnou v souladu s právními předpisy, jejíž plná moc musí být součástí nabídky
(dále jen „zmocněnec“).
Účastník nese veškeré náklady spojené s účastí v zadávacím řízení.

15.2. Podání nabídky
Nabídka dodavatele musí být podána výhradně v elektronické podobě. Podání
nabídky v elektronické podobě bude realizováno prostřednictvím elektronického
nástroje E-ZAK na URL adrese veřejné zakázky.
Dodavatel nese odpovědnost za to, že předložené dokumenty jsou čitelné.
Pokud dodavatel předloží v elektronické podobě dokumenty, které čitelné nebudou,
zadavatel na ně bude pohlížet jako by v nabídce obsaženy nebyly.

15.3. Členění nabídky, obsah
Nabídka musí být členěna do samostatných částí, řazených za sebou a
označených shodně s následujícími pokyny.
Nabídka musí obsahovat:
15.3.1. Vyplněný formulář "KRYCÍ LIST" (viz Příloha č. 2 zadávací dokumentace)
obsahující identifikační údaje dodavatele, opatřený podpisem oprávněné
osoby (osob) dodavatele v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve

výpise z obchodního rejstříku či obdobného rejstříku, příp. jejím
zmocněncem (plná moc pak musí být součástí nabídky, uložená za krycím
listem nabídky).
15.3.2. Návrh smlouvy o dílo – návrh smlouvy musí být podepsán osobou
oprávněnou za dodavatele jednat a podepisovat v souladu se způsobem
podepisování uvedeným ve výpise z obchodního či obdobného rejstříku,
popřípadě zmocněncem účastníka (účastník doloží oprávnění výpisem z
obchodního rejstříku či obdobného rejstříku, příp. plnou mocí). Tento návrh
smlouvy musí být v souladu s obchodními podmínkami předloženými
zadavatelem v zadávací dokumentaci. Nedílnou přílohou návrhu smlouvy
bude specifikace předmětu plnění.
15.3.3. Příloha č. 1 Specifikace předmětu plnění této zadávací dokumentace
15.3.4. Doklady prokazující splnění kvalifikace
15.3.5. Čestné prohlášení dodavatele viz čl. 14.4. a Příloha č. 7
15.3.6. Tuto část nabídky předkládá pouze dodavatel prokazující část kvalifikace
prostřednictvím jiných osob a bude obsahovat:
15.3.6.1. Doklady prokazující splnění základní způsobilosti dle § 74 zákona jiné
osoby,
15.3.6.2. Doklady prokazující splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1
zákona jiné osoby,
15.3.6.3. Doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace jinou osobou,
15.3.6.4. Písemný závazek jiné osoby jiné osoby, že poskytne dodavateli věci či
práva potřebná k plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v
jakém tato osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

15.4. Členění nabídky podané společně více dodavateli
V případě, že nabídku podává společně více dodavatelů, pak nabídka musí
být členěna shodně s předchozími požadavky s tím, že za krycím listem nabídky
bude doloženo, že odpovědnost za plnění veřejné zakázky nesou všichni dodavatelé
podávající společnou nabídku společně a nerozdílně (viz čl. 11.7. této zadávací
dokumentace). Doklady, kterými účastníci společné nabídky prokazují kvalifikaci,
pak budou řazeny vždy kompletně pro prvního účastníka společné nabídky,
pak následně pro druhého účastníka společné nabídky až po posledního účastníka
společné nabídky.

16. PODÁNÍ NABÍDEK A LHŮTA PRO OTEVÍRÁNÍ
OBÁLEK
16.1. Lhůta pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek končí dne 27.09.2022 v 10:00 hod.

16.2. Adresa pro podávání nabídek a kontaktní osoby
Adresou pro podávání nabídek je URL adresa veřejné zakázky v
elektronickém nástroji E-ZAK.
Kontaktní osoby ve věci veřejné zakázky jsou:

Mgr. Renáta Holínková
Bc. Sára Konečná
Ing. Lucie Fialová

E-mail: renata.holinkova@osu.cz
E-mail: sara.konecna@osu.cz
E-mail: lucie.fialova@osu.cz

Tel. č.: 597 091 026
Tel. č.: 597 091 018
Tel. č.: 597 091 023

16.3. Otevírání nabídek
Jelikož nabídky musí být doručeny výhradně elektronickými prostředky,
zadavatel upozorňuje, že veřejné otevírání nabídek se nebude konat. Zadavatel
provede otevírání nabídek v souladu s § 109 zákona. O otevírání nabídek bude
zpracován písemný protokol, který bude účastníkům zpřístupněn u této konkrétní
zakázky v části Dokumenty vyhrazené jen pro účastníky.

17. DALŠÍ INFORMACE ZADAVATELE
17.1. Předložení dokladů odkazem
Povinnost předložit doklad může dodavatel v souladu s § 45 odst. 4 zákona
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. Odkaz musí obsahovat internetovou adresu a údaje pro
přihlášení a vyhledání požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné.

17.2. Požadavky na varianty nabídek podle § 102 zákona
Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

17.3. Poskytnutí jistoty
Zadavatel nepožaduje, aby účastník k zajištění svých povinností vyplývajících
z účasti v zadávacím řízení poskytl jistotu ve smyslu § 41 zákona.

17.4. Zadávání částí veřejných zakázek
Zadavatel nepřipouští rozdělení veřejné zakázky na části, neboť předmět
veřejné zakázky je jednotné povahy.

17.5. Zadávací lhůta
Zadávací lhůta (§ 40 zákona) začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro
podání nabídek. Délka zadávací lhůty činí 120 kalendářních dnů.
Digitálně podepsal Doc.
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Příloha č. 1 – Specifikace předmětu plnění
1. Fáze - Technická specifikace kabiny pro Magneton Sempra
RF Klec stíněná mědí, provedení: Rám: Dřevěná konstrukce s Cu potahem
•
Rozměry: D = max 6,7 m x Š = max 4,6 m x V = max 3 m podle následujícího
podrobného popisu:
•
RF-kabina v částečném modulárním provedení z masivního dřeva s měděným
stíněním. Stěnový otvor a upevňovací materiál pro filtrační desky, stěnové otvory a
zemnicí desky pro quench potrubí a síťový filtr, lékařské plyny, odsávaný vzduch a
přiváděný vzduch, přetlakový voštinový kouřovod a vložka otvoru pro MRI,
podlahové potrubí a ochranné zemnící svorky.
•
2 kusy odvzdušňovacích otvorů s RF stíněním, jakož i 1 otvor pro vyrovnávání
tlaku, náhradní díly a čisticí zařízení pro RF-dveře a přejímací měření podle
specifikace přístroje Magneton Sempra a IEE E299
•
podlaha kabiny s RF stíněním a přepážkou, t = min 1 mm, měděná fólie min 0,14
mm, RF-hustě pájená, tlumení zvuku podlahy min 5 mm. Dřevotřísková deska
V100, min t = 22 mm, položená v jedné rovině. Drážka a pero vodotěsně lepené,
bez formaldehydu, položená podle DIN 68771. Celková výška konstrukce: min 30
mm včetně podlahové krytiny
•
křídlové dveře s RF stíněním, zavěšené vpravo nebo vlevo, otevírané ven.
Dveřní křídlo oboustranné s povrchovou úpravou Resopal. Barva: bílá, RAL 9010.
Kruhové, elektrické připojení kontaktem pera, snadná demontáž při údržbě. Včetně
dveřního zámku, 3 klíčů a dveřního kontaktu. Přepínač k přenosu signálu pro
Siemens, vedený až do technické místnosti. světlá šířka min = 1,20 m, světlá
výška min = 2,10 m.
•
VF pozorovací okno s bezpečnostním sklem, volný výhled: min Š = 1,20 m x
min V = 0,90 m.
•
Hliníkový kabelový kanál dvoudílný pro systémovou kabeláž, přizpůsobený situaci
v kabině. Kanál vede od magnetu až po systémovou filtrační desku pro
systémovou kabeláž. Kompletně antimagnetický včetně všech závěsů a
upevňovacích materiálů.
•
Napájení elektrického obvodu přes filtrační moduly, nízké svodové proudy, 16
A/600 VDC, 440 AC při 50/60 Hz, certifikováno TÜV, tlumení podle tlumení VF
stínění kabina 2 samostatné elektrické obvody
•
Filtrační deska pro medicinální plyny se 2 přívody, Ø = 2 x 50 mm včetně měděné
základní desky
•
Vnitřní stěnová krytina potažená melaminovou pryskyřicí, max t = 19 mm, bílá
Bezpečné spojení, bez vibrací, ale kdykoli snadné demontovat
•
podlahová krytina z PVC uvnitř kabiny, podlahové desky min 608 mm x min 608
mm, nalepené na deskách V100. Mezery vyfrézovány, svařeny a nakonec
vyhlazeny. Elektrostaticky disipativní ≤ 109 Ω podle EN 14041. Lišta v barvě
podlahové krytiny
•
Zavěšený rastrový podhled, skládající se z materiálu tlumícího hluk: minerální
"OWA-Sternbild", 600 x 600 mm, zvukový útlum αs > 0,7 při 500 - 1000 Hz. S
instalovaným hliníkovým úhelníkem na stěně. Barva: bílá RAL 9010. Podstavec a
výškově nastavitelný závěs z antimagnetického materiálu. Instalační výška od
horní hrany podlahy v kabině 2,40 m. včetně všech specifikovaných uzemnění
stropu
•
Elektrická instalace včetně rozvodů 230 V - podle VDE 0107/část 1: 2 elektrické

obvody (2 x 5 světel). 2 zářivky (max 20 W), instalované nad magnetem (pro účely
údržby systému magnetu). Dvojitá zásuvka v oblasti vloženého stropu, umístěná
nad magnetem (pro účely údržby magnetu). 2x dvojitá zásuvka na boční stěně
kabiny, pravá a levá strana, 2x nastavitelná bodová světla pro pohodlí pacientů,
nouzové osvětlení s akumulátorem a piktogramem a nouzovým vypínačem, jakož i
kompletní elektroinstalace, 2 díly pro každou fázi
LED-osvětlení uvnitř RF-klece, skládající se z:
8 kusů LED-bodovek kompatibilních s MRI, s stíněním proti oslnění, jeden okruh
Stmívatelné / přepínatelné pouze z vnější strany RF klece
4 kusy nastavitelných LED-bodovek s kompatibilních s MRI, se stíněním proti
oslnění, pro osvětlení tabulek pacientů, instalováno jako samostatný světelný
okruh
Instalace do podhledu, vlevo a vpravo vpravo od pacientského stolu, vždy dva
kusy.
Elektrický příkon na jedno svítidlo: 20 W, neutrální bílá (Elektrický výkon
odpovídající přibližně 100 W žárovka)
Sada filtrů s filtrační deskou pro RF-utěsněný přívod-napájecích obvodů
Včetně řídicí jednotky a transformátoru napětí vně VF klece s připojením na
napájecího zdroje a VF-elektrických filtrů
Kryt systémové filtrační desky jako nástěnná skříňka, ve stejné barvě jako
obklad stěny se 2 dvířky pro údržbu s VA-rukojetí
Heliové výfukové potrubí uvnitř kabiny consisting of:
Průchodka quench potrubí, materiál V2A, Æ = 2000 mm, včetně přírub a elektrické
izolace uvnitř a vně kabiny. cca 2 m kalicího potrubí, materiál: V2A, Æ = 200 mm,
izolace podle specifikace Magneton Sempra s kombinací Armaflex a minerální vlny
(nebo podobná).
Uzavřený ventilační systém uvnitř kabiny pro - systém Magneton Sempra,
prostřednictvím hliníkových rozvodných skříní kroucené difuzory, připojovací
krabice a potrubí. instalace, všechny díly nemagnetické
Zvuková izolace kabiny RF
Magneton Sempra 1,5 T, který se skládá z:
RF-dveře, vysoká zvuková izolace,
hodnota zvukové izolace Rw 42 dB, s certifikátem o zkoušce
Zvukově izolované stěny a strop kabiny vyrobená z minerálních
vláken tlumících před a za stínicí linkou integrovaná v dutinách kabiny
DR 12 dB (Rw 40 dB)
Vzdálenost mezi stěnou kabiny a budovou min 80 mm

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

•
o
o
o
o

o
2.

Fáze - Rozsah prací při stěhování MR Magneton Sempra

Rozsah prací:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Sjetí pole před demontáží
Příprava transportní trasy
Demontáž, naložení přístroje
Demontáž rozváděče
Převoz na místo instalace, nastěhování
Mechanická montáž, dodávka hadic k chlazení, glykol
Montáž rozváděče, připojení přístroje
Instalace, připojení
Plnění helia při instalaci (práce)

10. Obnovení do provozu, kalibrace dle předpisu výrobce
11. Elektrická kontrola, předání do provozu
12. Projekt management pro nabízené práce, technologický projekt
13. Doplnění helia do plného stavu max. 450l – při instalaci

Nabídková cena
Cena bez DPH
1. Fáze
2. Fáze
Cena celkem

DPH

Cena včetně DPH

Příloha č. 2

KRYCÍ LIST
Veřejná zakázka:

Stěhování magnetické rezonance MAGNETOM SEMPRA
včetně dodávky a montáže kabiny pro danou
magnetickou rezonanci
Dodavatel
(obchodní firma nebo název)

Jedná se o malý a střední podnik

ano

ne

Sídlo
(celá adresa včetně PSČ)
Adresa pro doručování
(celá adresa včetně PSČ)
Identifikační číslo
Daňové identifikační číslo
Kontaktní osoba v průběhu
zadávacího řízení
Tel.

Email
Oprávněná osoba
(titul, jméno, příjmení)

Nabídková cena:
Cena bez DPH

DPH

Cena včetně DPH

1. Fáze
2. Fáze
Cena celkem

V……………………. dne …………………

Podpis
oprávněné osoby dodavatele

Příloha č. 3

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE
podle § 53 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů
Veřejná zakázka:

Stěhování magnetické rezonance MAGNETOM SEMPRA
včetně dodávky a montáže kabiny pro danou magnetickou
rezonanci

Dodavatel:

........................................................................

se sídlem

.........................................................................

IČ:

.........................................................................

Já (my) níže podepsaný(í)
čestně prohlašuji(eme), že:
kvalifikaci požadovanou zadavatelem v zadávacích podmínkách pro výše uvedenou veřejnou
zakázku splňuji(eme).
V ...........…......... dne ...….........

Podpis
oprávněné osoby dodavatele

Příloha č. 4
Upozornění: Není součástí nabídky, pokud účastník využil možnosti prokázat kvalifikaci
čestným prohlášením dle § 53 odst. 4 zákona (příloha č. 3 této zadávací dokumentace)

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE
o splnění základní způsobilosti podle § 74 odst. 1
písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Veřejná zakázka:

Stěhování magnetické rezonance MAGNETOM SEMPRA
včetně dodávky a montáže kabiny pro danou magnetickou
rezonanci
Dodavatel:

........................................................................

se sídlem

.........................................................................

IČ:

.........................................................................

Já (my) níže podepsaný(í)

čestně prohlašuji(eme), že:
dodavatel nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen
splatný daňový nedoplatek ve vztahu ke spotřební daní.

V ...........…......... dne ...….........

Podpis
oprávněné osoby dodavatele

Příloha č. 5
Upozornění: Není součástí nabídky, pokud účastník využil možnosti prokázat kvalifikaci
čestným prohlášením dle § 53 odst. 4 zákona (příloha č. 3 této zadávací dokumentace)

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE
o splnění základní způsobilosti podle § 74 odst. 1
písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Veřejná zakázka:

Stěhování magnetické rezonance MAGNETOM SEMPRA
včetně dodávky a montáže kabiny pro danou magnetickou
rezonanci

Dodavatel:

........................................................................

se sídlem

.........................................................................

IČ:

.........................................................................

Já (my) níže podepsaný(í)

čestně prohlašuji(eme), že
dodavatel nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na
pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění.

V ...........…......... dne ...….........

Podpis
oprávněné osoby dodavatele

Příloha č. 6
Upozornění: Není součástí nabídky, pokud účastník využil možnosti prokázat kvalifikaci
čestným prohlášením dle § 53 odst. 4 zákona (příloha č. 3 této zadávací dokumentace)
Předkládá pouze dodavatel nezapsaný v obchodním rejstříku!

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE
o splnění základní způsobilosti podle § 74 odst. 1
písm. e) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Veřejná zakázka:

Stěhování magnetické rezonance MAGNETOM SEMPRA
včetně dodávky a montáže kabiny pro danou magnetickou
rezonanci
Dodavatel:

........................................................................

se sídlem

.........................................................................

IČ:

.........................................................................

Já (my) níže podepsaný(í)

čestně prohlašuji(eme), že
dodavatel 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.

V ...........…......... dne ...….........

Podpis
oprávněné osoby dodavatele

Příloha č. 7

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE
k mezinárodním sankcím
dle čl. 14.4. zadávací dokumentace

Veřejná zakázka:

Stěhování magnetické rezonance MAGNETOM SEMPRA
včetně dodávky a montáže kabiny pro danou
magnetickou rezonanci

Já (my) níže podepsaný(í) čestně prohlašuji(eme), že dodavatel …………..… (obchodní
firma) respektuje nařízení Rady (EU) č. 2022/576 ze dne 8. dubna 2022 (dále jen
„změnové nařízení“), prostřednictvím kterého došlo ke změně „základního“ nařízení (EU)
č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím
situaci na Ukrajině.
Zejména prohlašuji(eme), že:
a) dodavatel není ruským státním příslušníkem ani fyzická či právnická osoba, subjekt
nebo orgán se sídlem v Rusku;
b) dodavatel není právnická osoba, subjekt nebo orgán, jehož vlastnická práva jsou
přímo nebo nepřímo vlastněna z více než 50 % některým ze subjektů uvedených v
bodě a) tohoto odstavce;
c) dodavatel není fyzická ani právnická osoba, subjekt nebo orgán jednající jménem
nebo na pokyn některého ze subjektů uvedeného v bodě a) nebo b) tohoto
odstavce;
d) dodavatel si není vědom, že by subdodavatelé, dodavatelé nebo subjekty
poskytující mu plnění přesahující 10 % hodnoty zakázky byli jedním ze subjektů
uvedených v bodě a) až c) tohoto odstavce.

V……………………. dne ………………

Podpis
oprávněné osoby dodavatele

Příloha č. 8

SEZNAM VÝZNAMNÝCH SLUŽEB
POSKYTNUTÝCH DODAVATELEM ZA POSLEDNÍ 3 ROKY
Veřejná zakázka:

Stěhování magnetické rezonance MAGNETOM SEMPRA
včetně dodávky a montáže kabiny pro danou
magnetickou rezonanci

Tento formulář slouží k prokázání splnění technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. b)
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Obchodní firma __________________________________________________
Minimální úroveň pro splnění kvalifikace je stanovena na:
- nejméně 1 služba, jejímž předmětem bylo poskytnutí služby obdobného
charakteru této veřejné zakázky za poslední 3 roky před zahájením zadávacího
řízení s hodnotou této služby nejméně 1 500 000 Kč bez DPH.
REFERENČNÍ ZAKÁZKA
Požadovaný údaj

Hodnota požadovaného údaje

Název zakázky
Místo plnění
Objednatel
(název a sídlo)
Měsíc a rok poskytnutí služby
Finanční objem zakázky
(v Kč bez DPH)
Stručný popis zakázky prokazující
splnění vymezeného parametru

V .................... dne .............
Podpis
oprávněné osoby dodavatele
Poznámka:
1. Dodavatel předloží tento formulář tolikrát, kolikrát je třeba.

Příloha č. 9 – Obchodní podmínky – návrh smlouvy o dílo

Smlouva o dílo
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Smlouva“)
1. Smluvní strany
Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta
Dvořákova 7, 701 03 Ostrava
doc. Mgr. Danielem Jandačkou, Ph.D., děkanem Pedagogické
fakulty Ostravské univerzity
IČ:
61988987
DIČ:
CZ61988987
bankovní spojení:
ČNB Ostrava
č. účtu:
931761/0710
(dále jen „Objednatel“ nebo „OU“ nebo „Zadavatel“)
Objednatel:
sídlo:
zastoupená:

Zhotovitel:
………………………………………………….
sídlo:
......................................................................
zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v ……………………..
zastoupená:
...................................
IČ:
...................................
DIČ:
...................................
bankovní spojení:
...................................
č. účtu:
...................................
(dále jen „Zhotovitel“)
(pozn. dodavatel doplní nezbytné údaje)
2. Základní ustanovení
2.1.
Tato Smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku
na „Stěhování magnetické rezonance MAGNETOM SEMPRA včetně dodávky a
montáže kabiny pro danou magnetickou rezonanci".
2.2.
Smluvní strany prohlašují, že údaje v článku 1. této Smlouvy a taktéž
oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření Smlouvy.
Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé
straně. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto Smlouvu jsou k tomuto úkonu
oprávněny.
3. Předmět smlouvy
3.1.
Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí
provést pro Objednatele komplexní stěhování magnetické rezonance Magnetom
Sempra, výrobce SIEMENS včetně dodávky a montáže kabiny pro danou
magnetickou rezonanci pro Pedagogickou fakultu Ostravské univerzity (dále jen
„Dílo“).
3.2.
Stěhování je Zhotovitel povinen zajistit (provést) z výchozího místa, kterým je
budova Pedagogické fakulty Ostravské univerzity nacházející se na adrese Varenská
40a, 702 00 Ostrava do cílového místa, kterým je budova nově budovaného
Kampusu Černá louka nacházející se na pozemku p. č. 213/26 v k. ú. Moravská
Ostrava. Výchozí a cílovou místnost pro provedení stěhování určí Objednatel svým
pokynem vůči Zhotoviteli.

3.3.
Rozsah Díla, přesná specifikace a další podrobnosti Díla jsou uvedeny
v Příloze č. 1 této Smlouvy.
3.4.
Dílo bude probíhat ve dvou fázích. Členění a rozsah jednotlivých fází je blíže
specifikován v Příloze č. 1 této Smlouvy.
3.5.
Součástí Díla jsou veškeré související práce nutné ke splnění Díla vč.
zajištění ochrany stěhovaných věcí při převozu, dodávek, montáží, znovuzprovoznění
magnetické rezonance a veškeré další požadavky, které jsou součástí specifikace
Díla uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy.
3.6.
Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli sjednanou
cenu ve výši a za podmínek uvedených v této Smlouvy.
3.7. Zhotovitel je při realizaci předmětu plnění povinen dodržet platné technické normy
a ekologické požadavky, používat vhodné materiály, efektivní postupy a dobrou
organizaci práce, dále upřednostňovat materiály a postupy šetrné k životnímu
prostředí, hospodárné nakládání s vodou a energiemi a minimalizaci vzniku
odpadů.
4. Doba a místo plnění
4.1.
Zhotovitel je povinen zahájit 1. fázi Díla nejpozději do 15 dnů ode dne
účinnosti této Smlouvy, přičemž dokončena bude nejpozději do 6.11.2022 a 2. fáze
Díla bude dokončena do 30 dnů ode dne výzvy ze strany Objednatele.
4.2.
Místem plnění 1. fáze Díla je budova nově budovaného Kampusu Černá louka
nacházející se na pozemku p. č. 213/26 v k. ú. Moravská Ostrava a místem plnění 2.
fáze Díla výchozí místo, kterým je budova Pedagogické fakulty Ostravské univerzity
nacházející se na adrese Varenská 40a, 702 00 Ostrava a cílové místo, kterým je
budova nově budovaného Kampusu Černá louka nacházející se na pozemku p. č.
213/26 v k. ú. Moravská Ostrava.
4.3.

Osobou oprávněnou za Zhotovitele je ..............................
(pozn. bude doplněno účastníkem s uvedením kontaktního e-mailu a tel.)

4.4.
Osobou oprávněnou za Objednatele je Mgr. Roman Minárik., e-mail:
roman.minarik@osu.cz, tel.: 736 673 521.
5. Cena a platební podmínky
5.1.
Celková cena Díla dle čl. 3 této Smlouvy byla dohodou smluvních stran
stanovena ve výši:
Cena bez DPH

DPH

1. Fáze
2. Fáze
Cena celkem
(pozn. bude doplněno účastníkem)

Cena včetně DPH

5.2.
Sjednaná cena Díla je konečná a není možné ji překročit. Zhotovitel
prohlašuje, že cena Díla obsahuje jeho veškeré nutné náklady spojené s řádným a
včasným splněním závazků dle této Smlouvy, zejm. s řádným provedením Díla
Objednateli a souvisejícím plněním dle specifikace v Příloze č. 1 této Smlouvy, včetně
všech souvisejících nákladů (doprava zařízení na místo plnění, předání dokladů,
které se k Dílu vztahují, poplatky, cla apod).
5.3.
Platba bude uskutečněna na základě daňového dokladu vystaveného
Zhotovitelem po předání konkrétní části (fáze) Díla Objednateli se splatností do 30
dnů ode dne doručení daňového dokladu Objednateli. Daňový doklad (faktura) bude
obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Daňový doklad nesplňující předepsané
náležitosti bude Objednatelem vrácen do dne splatnosti daňového dokladu k opravě,
lhůta splatnosti počíná běžet znovu ode dne doručení opraveného či nově
vystaveného daňového dokladu.
5.4.
Zhotovitel je povinen zasílat faktury Objednateli elektronickými prostředky na
adresu financni.uctarna@osu.cz
5.5.
Povinnost Objednatele uhradit fakturu je splněna dnem připsání příslušné
částky na účet Zhotovitele.
5.6.
Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„občanský zákoník“).
5.7.

Objednatel neposkytne Zhotoviteli žádnou zálohu.

5.8.
V případě využití poddodavatelů zajistí Zhotovitel řádné a včasné plnění
finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje
plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá Zhotovitelem
k provedení závazků vyplývajících ze Smlouvy, a to vždy nejpozději do 15 dnů od
obdržení platby ze strany Objednávajícího za konkrétní plnění (pokud již splatnost
poddodavatelem vystavené faktury nenastala dříve).
Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní
dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti
též do nižších úrovní dodavatelského řetězce.
Objednatel je oprávněn požadovat předložení dokladů o provedených
platbách poddodavatelům a Smlouvy uzavřené mezi Zhotovitelem a poddodavateli.
Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto ujednání Smlouvy se považuje za
podstatné porušení Smlouvy s možností odstoupení Objednatele od této Smlouvy.
Odstoupení od této Smlouvy je v takovém případě účinné doručením písemného
oznámení o odstoupení od Smlouvy druhé smluvní straně.
6. Převzetí a předání díla
6.1.
Dílo ve své 1. fázi je provedeno teprve tehdy, pokud je dokončeno a předáno
(převzato). Objednatel je povinen tuto část (fázi) Díla převít tehdy, pokud je tato část
(fáze) Díla provedena bez nedodělků a pouze s drobnými vadami, jež nebrání užívání
této části (fáze) Díla podle specifických potřeb Objednatele. Určení drobné vady Díla
je ponecháno na vůli Objednatele. O předání (převzetí) je Zhotovitel i Objednatel
povinen sepsat a podepsat předávací protokol.

6.2.
Dílo ve své 2. fázi je provedeno teprve tehdy, pokud je dokončeno a předáno
(převzato). Dokončení této části (fáze) Díla obnáší povinnost Zhotovitele úspěšně
provést funkční zkoušku. Funkční zkouška obnáší sled procedur předepsaných
výrobcem stěhovaného přístroje a dále uvedení přístroje do rutinního provozu. Cílem
funkční zkoušky i této části (fáze) Díla je uvést stěhovaný stroj do takového provozu,
který umožní Objednateli jeho využití podle objednatelových specifických potřeb.
Objednatel je povinen tuto část (fázi) Díla převít tehdy, pokud je tato část (fáze) Díla
provedena s úspěšnou funkční zkouškou a uvedením do rutinního provozu, který
umožňuje Objednateli užívání této části (fáze) Díla dle objednatelových specifických
potřeb. O předání (převzetí) je Zhotovitel i Objednatel povinen sepsat a podepsat
předávací protokol.
6.3.
Objednatel po odevzdání konkrétní části (fáze) Díla provede kontrolu zjevných
vad. Zjistí-li Objednatel, že konkrétní část (fáze) Díla má vady, oznámí to Zhotoviteli
nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne odevzdání konkrétní části (fáze) Díla. Má se
za to, že dnem následujícím po uplynutí 5 pracovních dnů ode dne odevzdání
konkrétní části (fáze) Díla, aniž by Objednatel oznámil Zhotoviteli existenci vad,
Objednatel konkrétní část (fázi) Díla převzal.
6.4.
Případné vady budou specifikovány v protokolu o předání (převzetí) konkrétní
části (fáze) Díla a bude dohodnuta lhůta pro jejich odstranění.
6.5.
V rámci předání konkrétní části (fáze) Díla Zhotovitel předá Objednateli
dokumentaci vztahující se k provedené konkrétní části (fázi) Díla s ohledem na
požadavky a doporučení výrobce a platné předpisy.
7. Nebezpečí škody na díle a přechod vlastnictví
7.1.
Nebezpečí škody na konkrétní části (fázi) Díla přechází na Objednatele
v okamžiku převzetí konkrétní části (fáze) Díla Objednatelem.
7.2.
Zhotovitel nese nebezpečí škody na konkrétní části (fázi) Díla od jeho
zahájení až do jeho protokolárního předání, rovněž tak na majetku Objednatele,
zejména na stěhovaném přístroji a všech jeho částech, a právech třetích osob
vzniklých v souvislosti s prováděním konkrétní části (fáze) Díla.
7.3.
Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem 1. části (fáze) Díla a jeho
oddělitelných částí i součástí je po celou dobu plnění této Smlouvy Objednatel, stejně
to platí pro stěhovaný přístroj během 2. části (fáze) Díla.
8. Odpovědnost za vady díla
8.1.
Zhotovitel odpovídá za bezvadné provedení každé části (fáze) Díla v souladu
s touto Smlouvou a všemi jejími součástmi. Odpovědnost za vady se řídí
ustanovením Občanského zákoníku o díle, pokud tato smlouva výslovně nestanoví
jinak.
8.2.
Zhotovitel poskytuje záruku na 1. fázi Díla v délce 24 měsíců a na 2. fázi Díla
v délce 12 měsíců ode dne řádného předání díla. Záruka (záruční doba) začíná
plynout dnem následujícím po dni podepsání protokolu o předání (převzetí) konkrétní
části (fáze) Díla. Pokud byla konkrétní část (fáze) Díla převzata s drobnými vadami,
potom záruční doba začíná plynout teprve ode dne odstranění poslední z těchto
drobných vad.

8.3.
Záruční doba dle předchozího odstavce neběží po dobu, po kterou Objednatel
nemůže konkrétní část (fázi) Díla užívat pro vady, za které odpovídá Zhotovitel,
tedy i z důvodu jejich řešení.
8.4.
Požadavek na odstranění vad Objednatel uplatní u Zhotovitele nejpozději
poslední den záruční doby, a to oznámením kontaktní osobě Zhotovitele v písemné
podobě nebo elektronicky na e-mail kontaktní osoby (dále také jen „reklamace“). I
reklamace odeslaná Objednatelem poslední den záruční doby se považuje za včas
uplatněnou. V reklamaci Objednatel uvede alespoň popis vady a/nebo informaci o
tom, jak se vada projevuje, a způsob, jakým požaduje vadu odstranit.
8.5.
Zhotovitel se zavazuje prověřit reklamaci a do 3 pracovních dnů ode dne
jejího doručení oznámit Objednateli, zda reklamaci uznává. Pokud tak Zhotovitel
v uvedené lhůtě neučiní, má se za to, že reklamaci uznává a že vadu odstraní
v souladu s touto Smlouvou.
8.6.
I v případech, kdy Zhotovitel reklamaci neuzná, je povinen vadu odstranit. V
takovém případě Zhotovitel Objednatele písemně upozorní, že se vzhledem k
neuznání reklamace bude domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od
Objednatele.
8.7.
Pokud Zhotovitel reklamaci neuzná, může být její oprávněnost ověřena
znaleckým posudkem, který obstará Objednatel. V případě, že reklamace bude tímto
znaleckým posudkem označena jako oprávněná, ponese Zhotovitel i náklady na
vyhotovení znaleckého posudku. Právo Objednatele na bezplatné odstranění vady i
v tomto případě vzniká dnem doručení reklamace Zhotoviteli. Prokáže-li se, že
Objednatel reklamoval neoprávněně, je povinen uhradit Zhotoviteli prokazatelně a
účelně vynaložené náklady na odstranění vady.
8.8.
Reklamované vady se Zhotovitel zavazuje odstranit v souladu s uplatněným
právem Objednatele bezodkladně, nejpozději však do 15 dnů ode dne doručení
reklamace, a to i v případě, že odstraňování vady provede Zhotovitel třetí osobou,
pokud nebude smluvními stranami písemně dohodnuto jinak. V případě opravy
proběhne její zahájení nejpozději do 10 pracovních dní od nahlášení závady.
8.9.
O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém
potvrdí odstranění vady. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou Objednatel
nemůže Dílo užívat pro vady, za které odpovídá Zhotovitel, tedy i z důvodu jejich
řešení.
8.10. V případě, že Zhotovitel neodstraní vadu ve lhůtě dle čl. 8.9. Smlouvy, nebo
pokud Zhotovitel odmítne vadu odstranit, je Objednatel oprávněn vadu odstranit na
své náklady a Zhotovitel je povinen Objednateli uhradit náklady vynaložené na
odstranění vady, a to do 10 dnů ode dne jejich písemného uplatnění u Zhotovitele.
V případech, kdy ze záručních podmínek vyplývá, že záruční opravy může provádět
pouze autorizovaná osoba nebo kdy neautorizovaný zásah je spojen se ztrátou práv
ze záruky, smí Objednatel vadu odstranit pouze využitím služeb autorizované osoby.
8.11. Uplatnění práv z vadného plnění Objednatelem, jakož i plnění jim
odpovídajících povinností Zhotovitele není podmíněno ani jinak spojeno
s poskytnutím jakékoli další úplaty Objednatele Zhotoviteli, příp. jiné osobě.
9. Smluvní pokuty
9.1.
V případě prodlení Zhotovitele s provedením kterékoliv části (fáze) Díla pro
Objednatele oproti kterékoliv lhůtě (termínu) stanovené v čl. 4.1 je Objednatel

oprávněn požadovat na Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny Díla
(včetně DPH) za každý i započatý den prodlení. Objednatel je oprávněn požadovat
smluvní pokuty za prodlení s dodržením jednotlivých lhůt (termínů) stanovených v čl.
4.1 vedle sebe.
9.2.
V případě prodlení Zhotovitele s plněním povinností stanovených v čl. 8.9.
této Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,-Kč za každý i započatý den prodlení.
9.3.
V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury proti sjednanému termínu je
Zhotovitel oprávněn požadovat na Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné
částky (včetně DPH) za každý i započatý den prodlení.
9.4.
Uplatněním nároku na smluvní pokutu není dotčeno oprávnění Objednatele
požadovat náhradu škody způsobenou porušením povinnosti ze strany Zhotovitele,
které je zajištěno smluvní pokutou. To platí i tehdy, bude-li smluvní pokuta snížena
rozhodnutím soudu.
9.5.
Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů od data, kdy byla povinné straně
doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné, a to na účet
oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.
10.

Odstoupení od smlouvy
10.1. Tato Smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran anebo
odstoupením od Smlouvy z důvodů stanovených v této Smlouvě nebo v zákoně.
10.2. Od této smlouvy může smluvní strana odstoupit pro podstatné porušení
smluvní povinnosti druhou smluvní stranou. Za podstatné porušení smluvní
povinnosti se považuje zejména:
a) na straně Objednatele nezaplacení ceny Díla podle této smlouvy ve lhůtě delší
než 30 dní po dni splatnosti příslušné faktury,
b) na straně Zhotovitele, jestliže Dílo (nebo kterákoliv jeho část (fáze)), nebude
řádně dodáno v dohodnutém termínu,

c) na straně Zhotovitele, jestliže kterákoliv jeho část (fáze) Díla nebude mít
vlastnosti deklarované Zhotovitelem v této Smlouvě či vlastnosti z této
Smlouvy vyplývající,
d) na straně Zhotovitele, jestliže je Zhotovitel v prodlení s odstraněním vad dle čl.
8. této smlouvy.
10.3. Odstoupení od této Smlouvy musí být učiněno písemně. Účinky
odstoupení od této Smlouvy nastanou dnem, kdy bude písemné odstoupení
smluvní strany odstupující doručeno druhé smluvní straně.
11.

Ochrana informací
11.1. Smluvní strany se vzájemně zavazují, že budou chránit a utajovat před třetími
osobami chráněné informace, dokumenty a skutečnosti, tvořící obchodní tajemství,
které byly vzájemně stranami poskytnuty v rámci tohoto obchodního případu.
Obchodní tajemství tvoří konkurenčně významné, určitelné, ocenitelné a v
příslušných obchodních kruzích běžně nedostupné skutečnosti, které souvisejí se
smluvní stranou a jejichž vlastník zajišťuje ve svém zájmu odpovídajícím způsobem
jejich utajení.

12.

Závěrečná ustanovení
12.1. Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru
smluv (dále jen “zákon o registru smluv“). Zhotovitel bere na vědomí a výslovně
souhlasí s tím, že tato Smlouva včetně všech jejích změn a dodatků podléhá
uveřejnění v Registru smluv (informační systém veřejné správy, jehož správcem je
Ministerstvo vnitra). Objednatel se zavazuje, že provede uveřejnění této Smlouvy dle
příslušného zákona o registru smluv.
12.2. V souladu s ustanovením § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, Objednatel uveřejní na svém profilu zadavatele v případě, že
celková smluvní cena je vyšší než 500 000 Kč, smlouvu včetně všech jejích změn a
dodatků a výši skutečně uhrazené ceny za plnění této Smlouvy.
12.3. Objednatel zveřejní Smlouvu dle odstavce 1. a 2. tohoto článku v plném
znění. V případě, že Smlouva obsahuje utajované informace, obchodní tajemství dle
§ 504 obč. zákoníku, osobní/citlivé údaje, práva duševního vlastnictví či jiné
informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný
přístup k informacím (dále jen „chráněné informace“), je Zhotovitel povinen nejpozději
v den uzavření smlouvy tuto skutečnost sdělit Objednateli, tyto informace přesně
identifikovat a kvalifikovat právní důvod jejich ochrany. Tyto části Smlouvy (chráněné
informace) pak Objednatelem nebudou uveřejněny. V opačném případě je Zhotovitel
seznámen se skutečností, že zveřejnění smlouvy v plném znění dle citovaných
zákonů se nepovažuje za porušení obchodního tajemství a že Smlouva neobsahuje
ani jiné chráněné informace a Zhotovitel s jejím zveřejněním výslovně souhlasí.
12.4. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem
uveřejnění Smlouvy v Registru smluv. O této skutečnosti Objednatel Zhotovitele
uvědomí.
12.5. Zhotovitel je dle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při
výkonu finanční kontroly.
12.6. Zhotovitel je povinen umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly
projektu, z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů
souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich
archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z
přidané hodnoty). Tyto doklady budou uchovávány způsobem stanoveným platnými
právními předpisy. Subjekty oprávněné k výkonu kontroly mají právo přístupu i k těm
částem nabídek, smluv a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle
zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní tajemství, utajované skutečnosti)
za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např.
zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění). Oprávnění
kontroly dle předchozí věty se vztahuje i na případné subdodavatele Zhotovitele.
12.7. Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci plnění této Smlouvy legální
zaměstnávání osob a zajistí pracovníkům podílejícím se na plnění Smlouvy férové a
důstojné pracovní podmínky. Férovými a důstojnými pracovními podmínkami se
rozumí takové pracovní podmínky, které splňují alespoň minimální standardy
stanovené pracovněprávními a mzdovými předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit
splnění požadavků tohoto ustanovení Smlouvy i u svých poddodavatelů. Nesplnění
povinností Zhotovitele dle tohoto ujednání Smlouvy se považuje za podstatné
porušení Smlouvy s možností odstoupení Objednatele od této Smlouvy. Odstoupení
od této Smlouvy je v takovém případě účinné doručením písemného oznámení o
odstoupení od Smlouvy druhé smluvní straně.

12.8. Ve věcech touto Smlouvou výslovně neupravených se bude tento smluvní
vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména občanským
zákoníkem a předpisy souvisejícími.
12.9. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu a každá
ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu jedno vyhotovení, pokud je uzavřena
v listinné podobě.
12.10. Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými
číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran; to
neplatí pro čl. 4.3 a čl. 4.4 této Smlouvy, ve kterých lze jednostranně měnit nebo
doplňovat kontaktní osoby, a to na základě písemného oznámení příslušné smluvní
strany doručeného druhé smluvní straně na adresu sídla nebo datovou schránkou.
12.11. Objednatel je vůči Zhotoviteli oprávněn odstoupit od Smlouvy, nebo jakékoliv
její části, pokud Objednatel jakýmkoli způsobem pozbude svého práva vynakládat
finanční prostředky na úhradu ceny za předmět plnění, nebo toto právo bude jakkoliv
omezeno, či zkráceno. Zejména půjde o případy, kdy poskytovatel příspěvku (MŠMT)
buďto příslušný příspěvek vůči Objednateli neposkytne vůbec, nebo ho jakkoliv sníží
(zkrátí), nebo prohlásí příspěvek, či jeho část za neuznatelný (nebo nezpůsobilý) k
hrazení ceny za předmět plnění. Jestliže nastane kterýkoli z uvedených případů,
právo Zhotovitele na náhradu případné škody, nebo újmy je zcela a od počátku
vyloučeno.
12.12. Zhotovitel se zavazuje, že na fakturu uvede vždy takové bankovní spojení,
které bude do tuzemské banky, a které bude mít v době vystavení a splatnosti faktury
zveřejněno finančním úřadem na internetu, tak, jak to vyžaduje zákon č. 235/2004
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o DPH“), aby se Objednatel nedostal do pozice ručitele za odvod DPH za Zhotovitele
z důvodu platby na nezveřejněný či na zahraniční bankovní účet.
12.13. Pokud se Zhotovitel do data splatnosti faktury stane tzv. nespolehlivým
plátcem DPH ve smyslu ustanoven § 106a zákona o DPH a Objednatel se tak
dostane do pozice, kdy dle zákona o DPH ručí za odvod DPH ze strany Zhotovitele,
je Zhotovitel povinen o této skutečnosti Objednatele bezodkladně informovat.
12.14. Pokud se Objednatel dostane do pozice, kdy ze zákona ručí za odvod DPH
za Zhotovitele (např. z důvodů popsaných v bodě 13.12. nebo 13.13. tohoto článku),
je Objednatel oprávněn uhradit Zhotoviteli hodnotu faktury pouze ve výši bez DPH a
DPH odvést na účet místně příslušného finančního úřadu Zhotovitele a Zhotovitele
s tímto postupem souhlasí. Dále v případě, že nastanou skutečnosti uvedené v bodě
13.12. tohoto článku, má Objednatel také právo pozastavit platbu celé částky
závazku, a to do doby, než mu Zhotovitel sdělí číslo takového bankovního účtu, který
je veden v české bance a je zveřejněn finančním úřadem. Závazek se tím v obou
případech považuje za splněný řádně a včas a Objednatel se nedostává do prodlení
s úhradou. Zhotovitel pro tento případ prohlašuje, že jeho místně příslušným
finančním úřadem pro DPH je ………………….., (pozn. účastník doplní celý název
FÚ) a že v případě změny místně příslušného finančního úřadu bude Objednatele o
této skutečnosti neprodleně informovat, jinak Zhotovitel ponese případné náklady
plynoucí ze skutečnosti, že částka DPH nebyla včas poukázána správnému
finančnímu úřadu.
12.15. Ustanovení 12.12. až 12.14. se týkají Zhotovitele, kterému je přiděleno české
DIČ.

12.16. Zhotovitel je povinen Objednateli uhradit veškerou škodu, která mu vznikne
nedodržením povinností uvedených výše v tomto článku, a navíc je Objednatel
oprávněn odstoupit od této Smlouvy. Odstoupení se stává účinným dnem jeho
doručení Zhotoviteli.
12.17. Smluvní strany po přečtení Smlouvy potvrzují, že obsahu Smlouvy
porozuměly, že Smlouva vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyla
uzavřena v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti ji
podepisují.
Přílohy:
Příloha č. 1 – Specifikace předmětu plnění
Za Objednatele dne ……….….

Daniel
Jandačka

Za Zhotovitele dne ……………..
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