ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA
Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (DÁLE JEN
„ZÁKONA“)
1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Název veřejné zakázky:
Druh řízení:
Evidenční číslo zakázky ve VVZ:

Laboratoř inteligentních systémů
Otevřené nadlimitní řízení
Z2019-016529

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE
Obchodní firma nebo název / obchodní firma
nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
pobytu (příp. doručovací adresa):
IČO:
Osoba zastupující zadavatele:

Ostravská univerzita
Dvořákova 7, 701 03 Ostrava
61988987
prof. MUDr. Janem Latou, CSc., rektorem

3. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OSOBY ZASTUPUJÍCÍ ZADAVATELE DLE § 43 ZÁKONA A OSOB
PODÍLEJÍCÍCH SE NA VYPRACOVÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (POVĚŘENÁ OSOBA)
Obchodní firma nebo název / obchodní firma
nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
pobytu (příp. doručovací adresa):
IČO:
Zastoupená:
Kontaktní osoba:
E-mail, tel:

SELLER MORAVIA s.r.o.
Česká 1108/18, Zábřeh, 700 30 Ostrava
619 88 987
Romanem Tylem, jednatelem
Blanka Dosedělová
blankadosedelova@seznam.cz

Seznam osob odlišných od zadavatele, které se podílely na vypracování zadávací
dokumentace a identifikace částí zadávací dokumentace, na kterých se tyto osoby podílely:
SELLER MORAVIA s.r.o., IČO 619 88 987: zadávací dokumentace (vyjma technických specifikací)
Profil zadavatele: https://zakazky.osu.cz/
Veřejná zakázka je financována v rámci projektu OP VVV - Laboratoř inteligentních systémů pod reg.
číslem č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002463.
4. KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
30200000-1

Počítače

30237000-9

Součásti, příslušenství a doplňky pro počítače

48900000-7

Různé balíky programů a počítačové systémy

38000000-5

Laboratorní, optické a přesné přístroje a zařízení (mimo skel)

5. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 4 877 502,00,- Kč bez DPH
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH rozdělená na části:
Část 1:
1 507 959,00 Kč
Část 2:
1 093 388,00 Kč
Část 3:
639 792,00 Kč
Část 4:
1 239 669,00 Kč
Část 5:
396 694,00 Kč

6. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na dodávky
Předmětem veřejné zakázky je dodávka přístrojů dle požadavků a podmínek uvedených v zadávací
dokumentaci.
Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen vzorem Kupní smlouvy (dále jen smlouva), který tvoří
přílohu zadávací dokumentace a je pro všechny části veřejné zakázky (viz níže) stejný.
Veřejná zakázka je rozdělena do 5 částí v souladu s § 35 zákona, a to následujícím způsobem:
1. Část: Robotická laboratoř
 Programovatelné robotická stavebnice
 Programovatelný humanoidní robot
 Programovatelný létající dron
 Terénní programovatelný wifibot
2. Část: Laboratoř průmyslové robotiky
 Programovatelné robotické rameno
3. Část: Studentská pracoviště
 Pc pracovní stanice
 Tablety pro výuku konstruktivistických metod
 Bezdrátové klávesnice a myši pro tablety
4. Část: Inteligentní místnost
 Řídící systém pro podporu domácí a průmyslové automatizace
5. Část: Software
 Software pro inteligentní výpočty a simulace
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Nabídku je možné podat pro více částí veřejné zakázky. Nabídka pro každou část však musí být
podána jako zcela samostatná. Nabídky jednotlivých částí veřejné zakázky budou posuzovány a
hodnoceny nezávisle na nabídkách podaných v jiných částech veřejné zakázky.
7. TECHNICKÉ PODMÍNKY DLE § 89 ZÁKONA, JE-LI TO ODŮVODNĚNO PŘEDMĚTEM
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Součástí zadávacích podmínek je technická specifikace dodávek, které jsou předmětem plnění
veřejné zakázky.
Pakliže by technická specifikace obsahovala požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo
jména a příjmení, specifické označení zboží, služeb, patenty a vynálezy, užitné či průmyslové vzory,
ochranné známky nebo jiná označení původu, má se za to, že jde pouze o typové vymezení
standardu a dodavatel je vždy oprávněn specifikované nahradit jiným řešením, které bude mít
minimálně shodné vlastnosti, funkcionalitu, technické a kvalitativní parametry, neovlivní funkčnost
navrhovaného a zajistí dodržení všech požadovaných technických a uživatelských standardů.
8. OBCHODNÍ PODMÍNKY, VČETNĚ PLATEBNÍCH PODMÍNEK
Závazné obchodní podmínky včetně platebních, dodacích a záručních jsou uvedeny ve vzoru
Smlouvy.
8.1 OBJEKTIVNÍ PODMÍNKY, ZA NICHŽ JE MOŽNO PŘEKROČIT VÝŠI NABÍDKOVÉ CENY
Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny.
8.2 POŽADAVKY NA OPATŘENÍ
UTAJOVANÝCH INFORMACÍ

K OCHRANĚ

DŮVĚRNÉ

POVAHY

INFORMACÍ

A

Zadavatel nepožaduje.
9. POŽADAVKY NA ZABEZPEČENÍ DODÁVEK
Zadavatel nepožaduje.
10. POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDEK
Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.
11. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny jsou stanoveny ve vzoru Smlouvy.
12. JINÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Zadavatel nemá jiné požadavky.
13. POŽADAVKY NA KVALIFIKACI
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Kvalifikovaným dle § 73 odst. 1 až 3 zákona pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který:
a) prokáže základní způsobilost podle § 74 zákona,
b) prokáže profesní způsobilost podle § 77 zákona,
c) prokáže ekonomickou kvalifikaci podle § 78 zákona,
d) prokáže technickou kvalifikaci podle § 79 zákona.
13.1

Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob

Dodavatel může prokázat určitou část ekonomické kvalifikace, technické kvalifikace nebo profesní
způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 zákona požadované zadavatelem prostřednictvím
jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:
a)
b)
c)
d)

doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 zákona jinou osobou,
doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 zákona jinou osobou a
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) odstavce předchozího je splněn, pokud obsahem
písemného závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné
zakázky společně s dodavatelem. Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a
předkládá doklady podle § 79 odst. 2 písm. a), b) nebo d) zákona vztahující se k takové osobě, musí
dokument podle písm. d) odstavce předchozího obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat
stavební práce či služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.
13.2

Společné prokazování kvalifikace

V případě společné účasti dodavatelů v zadávacím řízení prokazuje základní způsobilost podle § 74
zákona a profesní způsobilosti podle § 77, odst. 1 zákona každý dodavatel samostatně.
V případě společné účasti dodavatelů v zadávacím řízení prokazují profesní způsobilost podle § 77
odst. 2 zákona, ekonomickou kvalifikaci podle § 78 zákona nebo technickou kvalifikaci podle § 79
zákona společně nebo prokazují kvalifikaci prostřednictvím jiných osob.
13.3

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 v původním jazyce
s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, Povinnost připojit k dokladům
úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce a
v případě dokladů o vzdělání na doklady v latinském jazyce.
13.4

Seznam kvalifikovaných dodavatelů
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Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, tento výpis nahrazuje
doklad prokazující a) profesní způsobilost podle § 77 zákona v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu
ze seznamu kvalifikovaných
dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti, a b) základní způsobilost podle § 74
zákona.
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. Zadavatel nemusí přijmout výpis ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů, na kterém je vyznačeno zahájení řízení podle § 231 odst. 4 zákona.
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.
13.5

Systém certifikovaných dodavatelů

Platným certifikátem vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů dle § 233 a
násl. zákona 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) zákona.
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.
13.6

Požadavek na prokázání kvalifikace poddodavatele

Zadavatel nepožaduje.
13.7

Doklady o kvalifikaci

Za účelem prokázání kvalifikace zadavatel přednostně vyžaduje doklady evidované v systému, který
identifikuje doklady k prokázání splnění kvalifikace (systém e-Certis).
Dodavatel nemůže v nabídce nahradit předložení dokladů čestným prohlášením, vyjma
dokladů, u nichž tato forma vyplývá ze zákona či této zadávací dokumentace.
Dodavatel může vždy nahradit požadované doklady jednotným evropským osvědčením pro veřejné
zakázky ve smyslu § 87 zákona.
Před uzavřením smlouvy si zadavatel od vybraného dodavatele vyžádá předložení originálů nebo
ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy.
Dodavatel není povinen předložit zadavateli doklady osvědčující skutečnosti obsažené v jednotném
evropském osvědčení pro veřejné zakázky, pokud zadavateli sdělí, že mu je již předložil v předchozím
zadávacím řízení.
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Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 zákona a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1
zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede
dnem zahájení zadávacího řízení.
V případě, kdy zákon nebo zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení čestného
prohlášení dodavatele o splnění kvalifikace, musí takové prohlášení obsahovat ze zákona
a zadavatelem požadované údaje o splnění kvalifikačních předpokladů a musí být současně
podepsáno osobou oprávněnou zastupovat dodavatele. Pokud dodavatele zastupuje osoba odlišná od
osoby oprávněné zastupovat dodavatele, musí být v nabídce předložena plná moc k takovému
zastupování v originále nebo v úředně ověřené kopii.
13.8

Změny v kvalifikaci dodavatele

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.

13.9

ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST

Způsobilým podle § 74, odst. 1 zákona 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 nebo obdobný
trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se
nepřihlíží,
K prokázání splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice prokáže
dodavatel dle § 75, odst. 1, písm. a) zákona předložením výpisu z evidence Rejstříku
trestů.

b)

má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek,
K prokázání splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice prokáže
dodavatel dle § 75, odst. 1, písm. b) a c) zákona předložením potvrzení příslušného
finančního úřadu a písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani.
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c)

má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na
penále na veřejné zdravotní pojištění,
K prokázání splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice prokáže
dodavatel dle § 75, odst. 1, písm. d) zákona předložením písemného čestného prohlášení.

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,
K prokázání splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice prokáže
dodavatel dle § 75, odst. 1, písm. e) zákona předložením potvrzení příslušné okresní
správy sociálního zabezpečení.

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.
K prokázání splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice prokáže
dodavatel dle § 75, odst. 1, písm. f) zákona předložením výpisu z obchodního rejstříku,
nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním
rejstříku zapsán.

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle §74, odst. 1 písm. a) zákona splňovat
tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního
orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle § 74, odst. 1 písm. a) zákona
splňovat
a) tato právnická osoba,
b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.
Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu
a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle § 74, odst. 1, písm. a) zákona
splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
b) české právnické osoby, musí podmínku podle odstavce § 74, odst. 1, písm. a) zákona
splňovat osoby uvedené v § 74, odst. 2 zákona a vedoucí pobočky závodu.
13.10

PROFESNÍ ZPŮSOBILOST

Dodavatel prokazuje dle § 77, odst. 1 zákona splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České
republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný
právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.
Dále dodavatel dle § 77, odst. 2 zákona prokáže splnění profesní způsobilosti předložením dokladu,
že je:
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-

oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní
předpisy takové oprávnění vyžadují,

Doklady k prokázání splnění profesní způsobilosti dodavatel nemusí předložit, pokud právní předpisy
v zemi jeho sídla obdobnou profesní způsobilost nevyžadují.
13.11

EKONOMICKÁ KVALIFIKACE

Zadavatel nepožaduje.
13.12

TECHNICKÁ KVALIFIKACE

Pokud zadavatel nestanoví u jednotlivého konkrétního požadavku na prokázání splnění kritéria
technické kvalifikace jinak, považují se doby podle § 79, odst. 2 písm. a) a b) zákona za splněné,
pokud byla dodávka, služba nebo stavební práce uvedená v příslušném seznamu v průběhu této doby
dokončena; to neplatí u zakázek pravidelné povahy, u nichž se pro účely prokázání technické
kvalifikace považuje za rozhodný rozsah zakázky realizovaný v průběhu doby podle § 79, odst. 2
písm. a) a b) zákona.
Nestanoví-li zadavatel u jednotlivého konkrétního požadavku na prokázání splnění kritéria technické
kvalifikace jinak, může dodavatel k prokázání splnění kritéria kvalifikace podle § 79, odst. 2 písm. a) a
b) zákona použít dodávky, služby nebo stavební práce, které poskytl
a)
b)

8.1.

společně s jinými dodavateli, a to v rozsahu, v jakém se na plnění zakázky podílel, nebo
jako poddodavatel, a to v rozsahu, v jakém se na plnění dodávky, služby nebo stavební
práce podílel.
Dle § 79, odst. 2, písm. b) zákona:

Rozsah požadovaných informací a dokladů dle § 79, odst. 2, písm. b) zákona:
Dodavatel předloží seznam významných dodávek nebo významných služeb poskytnutých za poslední
3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace
objednatele.
Způsob prokázání splnění tohoto kritéria technické kvalifikace dle § 79, odst. 2, písm. b)
zákona:
Dodavatel prokáže splnění tohoto kritéria technické kvalifikace předložením seznamu ve formě
čestného prohlášení, z něhož bude patrné splnění níže vymezené úrovně kritéria technické
kvalifikace.
Dodavatel může prokázat splnění tohoto kritéria technické kvalifikace rovněž předložením smlouvy
s objednatelem a doklad o uskutečnění plnění dodavatele.
Vymezení minimální úrovně tohoto kritéria technické kvalifikace dle § 79, odst. 2, písm. b)
zákona odpovídající druhu, rozsahu a složitosti předmětu plnění veřejné zakázky:
Pro část 1:
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Dodavatel splňuje toto kritérium technické kvalifikace, pokud v posledních 3 letech realizoval alespoň
3 dodávky níže specifikovaného charakteru a rozsahu.
Dodávkou obdobného charakteru a rozsahu se rozumí dodávka, jejímž předmětem byla dodávka
IT/AV zařízení nebo IT/AV specializovaných zařízení ve finančním rozsahu min. 1.500.000,- Kč bez
DPH.
Pro část 2:
Dodavatel splňuje toto kritérium technické kvalifikace, pokud v posledních 3 letech realizoval alespoň
1 dodávku níže specifikovaného charakteru a rozsahu.
Dodávkou obdobného charakteru a rozsahu se rozumí dodávka, jejímž předmětem byla dodávka
kolaborativních robotických ramen odpovídající požadavkům a vymezení předmětu této části veřejné
zakázky ve finančním rozsahu min. 1.000.000,- Kč bez DPH.
Pro část 3:
Dodavatel splňuje toto kritérium technické kvalifikace, pokud v posledních 3 letech realizoval alespoň
3 dodávky níže specifikovaného charakteru a rozsahu.
Dodávkou obdobného charakteru a rozsahu se rozumí dodávka, jejímž předmětem byla dodávka
IT/AV zařízení nebo IT/AV specializovaných zařízení odpovídajícímu požadavkům a vymezení
předmětu této části veřejné zakázky ve finančním rozsahu min. 800.000,- Kč bez DPH.
Pro část 4:
Dodavatel splňuje toto kritérium technické kvalifikace, pokud v posledních 5 letech realizoval alespoň
1 dodávku níže specifikovaného charakteru a rozsahu.
Dodávkou obdobného charakteru a rozsahu se rozumí dodávka, jejímž předmětem byla dodávka
řídícího systému v designově řešeném interiéru odpovídajícímu požadavkům a vymezení předmětu
této části veřejné zakázky ve finančním rozsahu min. 300.000,- Kč bez DPH.
Pro část 5:
Dodavatel splňuje toto kritérium technické kvalifikace, pokud v posledních 3 letech realizoval alespoň
1 dodávku níže specifikovaného charakteru a rozsahu.
Dodávkou obdobného charakteru a rozsahu se rozumí dodávka, jejímž předmětem byla dodávka
software pro inteligentní výpočty nebo simulace odpovídajícímu požadavkům a vymezení předmětu
této části veřejné zakázky ve finančním rozsahu min. 300.000,- Kč bez DPH.
14. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK
V rámci hodnocení nabídek dle § 119 zákona budou použity informace a údaje (které jsou předmětem
hodnocení), uvedené v návrhu smlouvy účastníka zadávacího řízení.
Hodnotícím kritériem ekonomické výhodnosti nabídek je nejnižší nabídková cena.
Hodnocení bude provedeno následujícím způsobem:
Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100 bodů. Každé
jednotlivé nabídce je dle hodnotícího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost
předmětné nabídky v rámci hodnotícího kritéria. Hodnocená nabídka získá bodovou hodnotu, která
vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce. Jako
nejvhodnější bude zadavatelem hodnocena nabídka, která získá na základě výše uvedeného vzorce
nejvyšší počet bodů.
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V rámci hodnotícího kritéria Nejnižší nabídková cena bude hodnocena nabídková cena za jednu část
v Kč bez DPH uvedená uchazečem v návrhu Smlouvy samostatně. Tato cena stanovená účastníkem
zadávacího řízení musí zahrnovat veškeré náklady spojené s dodávkou včetně všech nákladů
vyplývajících z požadavků zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
Účastník zadávacího řízení není oprávněn podmínit jím navrhované údaje, které jsou předmětem
hodnocení, další podmínkou. Podmínění nebo uvedení několika rozdílných hodnot je důvodem pro
vyloučení účastníka zadávacího řízení ze zadávacího řízení. Obdobně bude zadavatel postupovat
v případě, že dojde k uvedení hodnoty, která je předmětem hodnocení, v jiné veličině či formě než
zadavatel stanovil.
15. POŽADAVEK NA POSKYTNUTÍ JISTOTY
Zadavatel nestanovuje požadavek na jistotu.
16. PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
17.1. Nabídka bude předložena v českém nebo slovenském jazyce.
17.2. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

17.3. Součástí zadávacích podmínek je vzor Kupní smlouvy, která je shodná pro všechny části.
Účastník zadávacího řízení pouze doplní požadované chybějící údaje a Smlouvu podepsanou
osobou oprávněnou zastupovat účastníka zadávacího řízení učiní součástí nabídky jako návrh
Smlouvy, jehož součástí bude i podepsaná příloha č. 2 zadávací dokumentace (technická
specifikace příslušná pro danou část veřejné zakázky, na kterou dodavatel podává
nabídku). Dodavatel ke kupní smlouvě dále přiloží svůj nabídkový list/y zboží, které
je/jsou předmět koupě dané části veřejné zakázky Smlouva musí po obsahové stránce
odpovídat obsahu nabídky účastníka zadávacího řízení. Pokud Smlouva nebude odpovídat
ostatním částem nabídky účastníka zadávacího řízení, bude tato skutečnost důvodem pro
vyloučení účastníka zadávacího řízení ze zadávacího řízení. Pokud zastupuje účastníka
zadávacího řízení jiná osoba odlišná od osoby oprávněné k zastupování, musí být součástí
návrhu Smlouvy plná moc opravňující tuto osobu k zastupování. Tato plná moc musí být
předložena v originále nebo v úředně ověřené kopii.
17.4. Zadavatel dále požaduje, aby v případě společné účasti dodavatelů tito v nabídce doložili, jaké
bude rozdělení odpovědnosti za plnění veřejné zakázky.
17.5. Zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení ve své nabídce předložil seznam
poddodavatelů, pokud jsou účastníkovi zadávacího řízení známi a uvedl, kterou část veřejné
zakázky bude každý z poddodavatelů plnit.
17.6. Zadavatel požaduje, aby součástí nabídky byl též popis nabízených přístrojů.
17.7. Účastníku zadávacího řízení se doporučuje použít pořadí dokumentů specifikované
v následujících bodech těchto pokynů pro zpracování nabídky:
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Obsah nabídky. Nabídka bude opatřena obsahem
u jednotlivých oddílů (kapitol).
Podepsaný návrh Smlouvy.
Doklady a dokumenty k prokázání splnění kvalifikace.
Ostatní doklady a dokumenty požadované zadavatelem

s uvedením

čísel

stránek

17. POŽADAVKY NA PODÁNÍ NABÍDKY V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ PROSTŘEDNICTVÍM
ELEKTRONICKÉHO NÁSTROJE
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.
Podáním nabídky v zadávacím řízení přijímá dodavatel 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.
18. KOMUNIKACE MEZI ZADAVATELEM A DODAVATELI
Při zadávání veřejné zakázky jsou zadavatel i dodavatelé povinni používat primárně elektronický
nástroj dle ust. § 213 zákona.
Veškeré písemnosti v rámci zadávacího řízení budou zadavatelem odesílány prostřednictvím účtů
zadavatele a účastníka zadávacího řízení v elektronickém nástroji E-ZAK.
Dodavatel bere na vědomí, že pro komunikaci se zadavatelem a pro využití všech funkcí nástroje EZAK 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 EZAK, nastavení potřebných oprávnění kompetentním osobám a včasné přebírání doručených
dokumentů souvisejících s účastí v zadávacím řízení.

19. VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace je možno doručit písemně v elektronické podobě výhradně
prostřednictvím elektronického nástroje nejpozději 8 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání
nabídek.
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Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel uveřejní na profilu zadavatele nejméně 5 pracovních dnů
před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel může provést vysvětlení zadávací dokumentace i
bez předchozí žádosti dodavatele.
Zadávací podmínky obsažené v zadávací dokumentaci může zadavatel změnit nebo doplnit před
uplynutím lhůty pro podání nabídek. Změna nebo doplnění zadávací dokumentace 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.
Zadavatel užije obdobně dle § 54 odst. 5 ZZVZ při doručení žádosti o vysvětlení zadávací
dokumentace.
20. PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ
Prohlídka místa plnění veřejné zakázky nebude vzhledem k povaze předmětu plnění veřejné zakázky
uskutečněna.
21. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK
Lhůta pro podání nabídek:

Datum: 17.6.2019

Hodina: 12:00

URL adresa veřejné zakázky v elektronickém nástroji E-ZAK: https://zakazky.osu.cz/vz00001203.
Nabídka dodavatele může být podána výhradně v elektronické podobě. Podání nabídky v
elektronické podobě bude realizováno prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na URL adrese
veřejné zakázky.
Zadavatel preferuje, aby nabídka obsahovala jediný soubor (např. komprimovaný soubor nebo formát
pdf).
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.
Účastník nese veškeré náklady spojené s účastí v zadávacím řízení.
22. OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK
Otevírání nabídek se z důvodu příjmu nabídek pouze v elektronické podobě koná v souladu s ust. §
109 zákona bez přítomnosti účastníků zadávacího řízení.
23. DÉLKA ZADÁVACÍ LHŮTY
Zadavatel zadávací lhůtu nestanovuje.
24. DALŠÍ ČÁSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - PŘÍLOHY
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Příloha č. 1 – Kupní smlouva – vzor – (shodná pro část 1-5)
Příloha č. 2 – Technická specifikace část 1 (Předmět koupě)
Technická specifikace část 2 (Předmět koupě)
Technická specifikace část 3 (Předmět koupě)
Technická specifikace část 4 (Předmět koupě)
Technická specifikace část 5 (Předmět koupě)

V Ostravě dne
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