Zadávací Dokumentace pro
veřejnou zakázku na dodávky
v nadlimitním režimu zadávanou v otevřeném řízení v souladu s ust. § 56
Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění

„UPOL – rekonstrukce objektu Křížkovského 10, Olomouc –
AV a přenosová technika“

Identifikační údaje zadavatele
Univerzita Palackého v Olomouci
se sídlem: Křížkovského 511/8
771 47 Olomouc
IČO: 619 89 592
DIČ: CZ 619 89 592
Bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Olomouc
Rektor: prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.
Kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky: Mgr. Petra Jungová, LL.M.
tel.č.: +420 585 631 117, email: petra.jungova@upol.cz
dále jen „zadavatel“

Profil zadavatele:

https:// zakazky.upol.cz

Dostupnost zadávací Dokumentace
dle § 96 Zákona:

Zadávací Dokumentace je uveřejněna na profilu
zadavatele v plném rozsahu

Odkaz na veřejnou zakázku na profilu zadavatele:
https://zakazky.upol.cz/contract_display_2707.html
Tato zadávací Dokumentace (dále jen „Dokumentace“) je souborem zadávacích
podmínek v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídek Dodavatelů v rámci
otevřeného řízení na veřejnou zakázku na dodávky v nadlimitním režimu v souladu se
Zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen
„Zákon“), vyjma formulářů podle § 212 Zákona. Práva a povinnosti zadavatele a
Dodavatelů, resp. účastníků zadávacího řízení (dále jen „Dodavatel“), v rámci
zadávacího řízení, která nejsou výslovně uvedena v této Dokumentaci, se řídí
příslušnými ustanoveními Zákona.
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1 Klasifikace předmětu veřejné zakázky
Klasifikace předmětu veřejné zakázky na dodávky:
kód CPV
32321200-1
32322000-6
32340000-8
48520000-9
32270000-6
32420000-3
32562000-0
32580000-2
32424000-1
31224400-6

Název
Audiovizuální přístroje
Multimediální přístroje
Mikrofony a reproduktory
Balík multimediálních programů
Přístroje pro digitální přenos
Síťová zařízení
Optické kabely
Datová zařízení
Síťová infrastruktura
Spojovací kabely

2 Vymezení předmětu veřejné zakázky a technické podmínky
2.1.

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je:
a) dodávka a instalace kompletní AV techniky dle soupisu prvků s výkazem výměr
včetně programování, oživování a parametrizace (konfigurace) řídícího systému
včetně zadavatelem vyžadovaného propojení se systémem BMS (Building
Management Systém), kde je technickou zprávou a projektovou dokumentací
požadován;
b) zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem (pracovníky) a zajištění záručního
servisu této techniky včetně řídících systémů AVT;
c) dodávka veškerých optických i metalických propojení a kabeláže a ostatní instalační
materiál, tj. úplné, funkční a bezvadné provedení všech souvisejících instalačních
prací, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné
dokončení předmětu plnění a zajištění jeho provozuschopnosti
d) zpracování dokumentace skutečného provedení předmětu plnění a její předání
Zadavateli ve 2 vyhotoveních v listinné podobě a 1x v elektronické podobě na CD;
e) zajištění drobných zednických a přidružených prací, vyžádá-li si to realizace zakázky;
f) úklid a odvoz všech obalů a dalších materiálů používaných při vlastní instalaci v
souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších
předpisů z místa plnění, a to vše pro objekt Filozofické fakulty UP v Olomouci,
Křížkovského 10.
Předmět plnění veřejné zakázky je v souladu s § 18 Zákona na dvě části, přičemž Dodavatel
může podat svou nabídku na kteroukoliv z částí veřejné zakázky, může podat svou nabídku i
na všechny části.
Předmět plnění 1. Části veřejné zakázky s názvem „UPOL – SEKCE A: Místnosti s
kompletní AV technikou, řídícím systémem a on-line přenosem“:
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Předmět plnění 1. části veřejné zakázky se týká kompletní dodávky AV techniky pro ty
místnosti rekonstruovaného objektu, které jsou zároveň vybaveny technologií umožňující online přenos kompletního audio/video streamu. Jde o vysoce reprezentativní prostory (aula FF
UP (místnost š. 3.32), velký přednáškový sál (č. 3.05) a zasedací místnost děkanátu FF UP
(č. 2.25), snímané soustavou kamer a mikrofonů. Signál z těchto zařízení je zpracováván
v samostatné režii (vybavení této režie není předmětem zakázky) v 4NP budovy K10, kam je
transportován přes jednotnou optickou kabeláž za pomocí přenosového zařízení
umožňujícího oboustrannou komunikaci a interakci s koncovými zařízeními. Signál umožňuje
také přenos projekce v dané místnosti a vzájemný přenos dat mezi jednotlivými místnostmi
zapojenými do tohoto transportního systému.
Dále jsou tyto místnosti vybaveny kompletní AV technikou včetně řídícího systému, který
umožňuje jednoduché a intuitivní ovládání vybraných funkcí pomocí dotykových displayů
nebo tlačítkového rozhraní. Vybrané prvky AVT jsou propojeny se systémem BMS (Building
Management System), jehož dodávka je součástí probíhající rekonstrukce objektu. Nabízená
AVT musí být schopná komunikace s BMS v rozsahu specifikovaném projektovou
dokumentací.
Předmět plnění 2. Části veřejné zakázky s názvem „UPOL – SEKCE B: Místnosti s AV
technikou a řídícím systémem“:
Předmět plnění 2. části veřejné zakázky se týká kompletní dodávky AV techniky pro vybrané
místnosti rekonstruovaného objektu – učebny, studovny, seminární pracovny.
AV technika je ve většině těchto místností (detaily viz PD) vybavena řídícím systémem, který
umožňuje jednoduché a intuitivní ovládání vybraných funkcí pomocí dotykových displayů
nebo tlačítkového rozhraní. Vybrané prvky AVT jsou propojeny se systémem BMS, jehož
dodávka je součástí probíhající rekonstrukce objektu. Nabízená AVT musí být schopná
komunikace s BMS v rozsahu specifikovaném projektovou dokumentací.
Podrobné vymezení předmětu jednotlivých částí veřejné zakázky, technické podmínky a
specifikace jsou obsaženy v podkladové dokumentaci, se soupisem prvků s výkazem výměr,
které tvoří nedílnou součást této Dokumentace jako její příloha č. 6.
Dodavatel v rámci přílohy č. 6 taktéž vyplní přesné (konkrétní) označení nabízených výrobků,
a to u označených položek.
Zadavatel požaduje zboží nové, nerepasové.

2.2.

Technická specifikace

Předmět plnění veřejné zakázky bude prováděn dle platných právních předpisů České
republiky a obecně závazných vyhlášek platných v místě realizace veřejné zakázky, dle ČSN
EN a technických norem souvisejících s předmětem plnění.
Dokumentace obsahuje, v souladu se Zákonem, technické podmínky. Technickými
podmínkami se rozumí charakteristiky a požadavky na dodávky stanovené objektivně a
jednoznačně způsobem vyjadřujícím účel využití požadovaného plnění zamýšlený
zadavatelem.
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Zadavatel požaduje, aby Dodavatel ocenil a předložil v rámci své nabídky všechny položky
stanovené v soupisu prvků s výkazem výměr, který tvoří nedílnou součást této Dokumentace
v rámci její přílohy č. 6, a to kompletně všech položek, nejen rekapitulace – pro jednotlivé
části veřejné zakázky.
Dodavatel odpovídá za úplnost ocenění všech položek v soupisu prvků s výkazem výměr.
Dodavatel v oceňovaném soupisu prvků s výkazem výměr části veřejné zakázky, pro
kterou podává svou nabídku, žádné položky nevynechá, nepřidá, ani nesloučí.
Jednotkové ceny použité pro vytvoření nabídkové ceny budou označeny jako nejvýše
přípustné pro celou dobu výstavby (agregované položky nejsou přípustné).

2.3.

Ostatní podmínky

Pokud tato Dokumentace včetně všech jejích příloh obsahuje požadavky nebo odkazy na
obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení výrobků a služeb, které
platí pro určitého podnikatele nebo jeho organizační složku za příznačné, patenty na
vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu,
zadavatel umožňuje použití i jiných, avšak kvalitativně a technicky obdobných a
srovnatelných řešení. Zadavatel si tímto vyhrazuje právo na odsouhlasení použití takovýchto
řešení.
Dodavatel je povinen dodržet veškeré parametry plynoucí z přílohy č. 6, v opačném případě
bude ze zadávacího řízení příslušné části veřejné zakázky, pro kterou podává svou nabídku,
vyloučen.

2.4.

Části veřejné zakázky

Tato veřejná zakázka je rozdělena na dvě části.

2.5.

Záruka za jakost a servis

Dodavatel poskytne záruku za jakost plnění, která nesmí být kratší než 24 měsíců. Práva z
vadného plnění si smluvní strany ujednaly odchylně od § 2106 a násl. občanského zákoníku.
Prodávající garantuje rychlost servisního zásahu v době záruky (nástup na odstranění vad
nejpozději do 24 hodin od okamžiku ohlášení závady (e-mailem, faxem, písemně). Jednotlivé
vady v záruční době musí být odstraněny nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne
zahájení odstraňování vad, nedohodnou-li se osoby oprávněné ve věcech technických za
smluvní strany písemně jinak. Toto ustanovení se týká vad, které nebrání používání
předmětu smlouvy. Jestliže se vyskytne vada, která brání provozu, je prodávající povinen
odstranit překážku užívání zboží do 24 hodin od nahlášení. Prodávající je povinen
odstraňovat jednotlivé vady v "místě plnění", není-li to prokazatelně technicky možné,
"vadnou část" zboží prodávající protokolárně převezme do opravy po písemném
odsouhlasení navrženého postupu osobou oprávněnou jednat ve věcech technických za
kupujícího.
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2.4. Podmínky uživatelské podpory
V nabídkové ceně musí být zahrnuto základní školení obsluhy dodávaného zboží, které je
podmínkou pro řádné předání a převzetí zboží v rozsahu:
o zapnutí/vypnutí zařízení vč. příslušenství
o běžná kontrola provozních parametrů zařízení
o základní metodiky detekce chyb
o ovládání a nastavení řídícího systému učeben, možnosti parametrizace
o komplexní zaškolení do AVT a řídícího systému;
o zaškolení do nastavení a provozu systému pro on-line přenos (transportní
systém AV signálu) – pouze u 1. části veřejné zakázky;
o zaškolení v oblasti propojení systémů AVT se systémem BMS.
• Školení provede odborně kvalifikovaný servisní technik, popř. aplikační specialista, a
to v rozsahu minimálně 2x8 hodin pro min. 2 osoby ze strany kupujícího pro 1. část
veřejné zakázky a min. 1x8 hodin pro min. 2 osoby ze strany kupujícího pro 2. část
veřejné zakázky.
Veškeré náklady spojené s výše uvedenými školeními (vč. pobytu servisního technika
a aplikačního specialisty) hradí vybraný dodavatel.

3

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 14,620.000,- Kč bez DPH, v členění pro
jednotlivé části:
1.část VZ:
2.část VZ:

9,700.000,4,920.000,-

Kč bez DPH
Kč bez DPH

Zadavatel upozorňuje Dodavatele, že vzhledem k přiděleným finančním prostředkům,
v případě předložení nabídky s nabídkovou cenou vyšší než je předpokládaná hodnota
jednotlivých částí veřejné zakázky, si Zadavatel v souladu s § 48 odst. 2 písm. a) Zákona
vyhrazuje právo takového Dodavatele vyloučit ze zadávacího řízení dané části veřejné
zakázky pro nesplnění zadávacích podmínek.

4 Obchodní podmínky
4.1.

Obchodní a platební podmínky

Zadavatel jako součást této Dokumentace předkládá obchodní podmínky ve smyslu ust. § 28
odst. 1 písm. b) a § 36 odst. 2 Zákona.
Všechny obchodní podmínky, za nichž budou jednotlivé části veřejné zakázky realizovány,
jsou zakotveny v textu kupní smlouvy, který je přílohou č. 5 této Dokumentace (pro každou
Univerzita Palackého v Olomouci | Křížkovského 511/8 | 771 47 Olomouc
www.upol.cz

Stránka č. 5

část veřejné zakázky samostatně). Text kupní smlouvy je pro Dodavatele závazný,
Dodavatel doplní pouze své identifikační údaje a cenu.
Dodavatel v uvedené smlouvě pouze doplní chybějící údaje, které jsou zvýrazněny a
označeny komentářem [doplní Dodavatel]. Znění ostatních ustanovení smlouvy nesmí
Dodavatel měnit. V případě, že Dodavatel bude jakkoliv měnit ostatní ustanovení smlouvy,
bude toto zadavatelem považováno za porušení zadávacích podmínek s následkem
vyloučení Dodavatele z další účasti v zadávacím řízení.
V souladu se shora uvedenými požadavky doplněnou smlouvu Dodavatel označí jako návrh
smlouvy, vytiskne a vloží ho podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za Dodavatele
do nabídky.

4.2.

Termíny plnění veřejné zakázky

Termín plnění veřejné zakázky je podmíněn řádným ukončením zadávacího řízení
a podepsáním příslušné kupní smlouvy. Dodací lhůta je nejpozději do 70 dnů od nabytí
účinnosti příslušné kupní smlouvy.

4.3.

Místo plnění veřejné zakázky

Filozofická fakulta UP v Olomouci, Křížkovského 10, Olomouc, stavební parcela č. 208, kat.
území Olomouc-město.

5 Kritéria pro zadání veřejné zakázky
5.1.

Základní kritérium pro zadání veřejné zakázky

Hodnocení nabídek na jednotlivé části veřejné zakázky bude v souladu s § 114 odst. 1
Zákona provedeno podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídek
bude v souladu s § 114 odst. 2 Zákona hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny.
Hodnocení bude provedeno podle absolutní výše celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH za
celý předmět plnění veřejné zakázky. Nabídky budou seřazeny v pořadí od nejnižší po
nejvyšší nabídkovou cenu. Nejlépe bude hodnocena nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH.
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Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena na jednotlivé části veřejné zakázky bude cena úplná a nepřekročitelná,
předložená Dodavatelem na základě této Dokumentace vč. všech jejích příloh, kdy jednotlivé
dokumenty se vzájemně doplňují a tvoří komplexní zadání. Veškeré ceny budou uvedeny
v Kč bez DPH.
Kupní cena na jednotlivé části veřejné zakázky bude cenou nejvýše přípustnou a bude
stanovena na základě nabídky, bude platná po celou dobu realizace plnění a bude zahrnovat
veškeré náklady vzniklé Dodavateli v souvislosti s realizací zahrnující zejména, nikoliv však
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výlučně veškeré práce, činnosti, dodávky, pomocné náklady, rizika, zisk, finanční vlivy,
související služby (projednávání, konzultace apod.) atp. Výši nabídkové ceny je možné
překročit pouze v případě změny daňových předpisů. Jiné podmínky pro změnu nabídkové
ceny nejsou přípustné.
Celková nabídková cena na jednotlivé části veřejné zakázky bude uvedena i v krycím listu
nabídky – příloha č. 1 této Dokumentace a v návrhu smlouvy (příloha č. 5 této Dokumentace)
a bude doložena oceněním všech položek v soupisu prvků s výkazem výměr.
Zadavatel upozorňuje, že nabídková cena Dodavatele na jednotlivé části veřejné zakázky
uvedená v krycím listu a kupní smlouvě musí být shodná s cenou dle soupisu prvků
s výkazem výměr, a to i s haléři bez zaokrouhlování. V opačném případě se Dodavatel
vystavuje riziku vyloučení ze zadávacího řízení na veřejnou zakázku.

Překročení nabídkové ceny
Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná. Změna ceny je možná v těchto případech:
• v souvislosti se změnou sazeb DPH dle platných a účinných právních předpisů České
republiky;
• v odůvodněných případech dle Zákona.

7

Kvalifikace Dodavatele

Dodavatel je povinen prokázat svoji kvalifikaci. Kvalifikační předpoklady níže uvedené jsou
stanoveny pro všechny části veřejné zakázky společně.
Kvalifikaci prokáže Dodavatel, který prokáže splnění
a) základní způsobilosti podle § 74 Zákona,
b) profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 Zákona,
c) technické kvalifikace podle § 79 Zákona.

7.1.

Prokázání kvalifikace obecně, doklady k prokázání kvalifikace

Dodavatel v nabídce předkládá níže uvedené doklady pro prokázání kvalifikace v kopiích.
Zadavatel připouští, aby Dodavatel nahradil předložení dokladů čestným prohlášením.
Dodavatel může nahradit požadované doklady také jednotným evropským osvědčením pro
veřejné zakázky dle § 86 odst. 2 Zákona. Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení dle
§ 45 odst. 1 Zákona vyžádat předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci
Dodavatele.
Před uzavřením smlouvy si Zadavatel dle § 86 odst. 3 Zákona vždy od vybraného
Dodavatele vyžádá předložení originálů či ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud již
nebyly v zadávacím řízení předloženy.
Pokud Zákon nebo Zadavatel vyžaduje předložení dokladu podle právního řádu České
republiky, může Dodavatel předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, ve kterém se
tento doklad vydává; tento doklad se předkládá s překladem do českého jazyka. Má-li
Zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, může si vyžádat předložení úředně ověřeného
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překladu dokladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a
tlumočníků. Doklad ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se
předkládají bez překladu. Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad
nevydává, může být nahrazen čestným prohlášením.
Doklady prokazující splnění základní způsobilosti dle § 74 Zákona a profesní způsobilosti dle
§ 77 odst. 1 Zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději
v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.
7.1.1 Prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných Dodavatelů
Dodavatel může prokázat kvalifikaci v souladu s § 228 Zákona výpisem ze seznamu
kvalifikovaných Dodavatelů. Tento výpis nahrazuje prokázání splnění:
a) základní způsobilosti dle § 74 Zákona,
b) profesní způsobilosti podle § 77 Zákona v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze
seznamu kvalifikovaných Dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti.
Tento výpis nenahrazuje prokázání technické kvalifikace.
Výpis ze seznamu kvalifikovaných Dodavatelů nesmí být starší než 3 měsíce k poslednímu
dni k prokázání splnění kvalifikace (totožná se lhůtou pro podání nabídek) - § 228 odst. 2
Zákona.
7.1.2 Prokázání kvalifikace prostřednictvím certifikátu, který byl vydán v rámci
systému certifikovaných Dodavatelů
Dodavatel může prokázat v souladu s § 234 Zákona kvalifikaci certifikátem vydaným v rámci
systému certifikovaných Dodavatelů.
Předloží-li Dodavatel veřejnému zadavateli certifikát, který obsahuje náležitosti dle § 239
Zákona a údaje v certifikátu jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání
splnění kvalifikace (totožná se lhůtou pro podání nabídek), nahrazuje tento certifikát
v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace Dodavatelem.

7.2. Prokázání základní způsobilosti
7.2.1 Způsobilým je dle § 74 odst. 1 písm. a) – e) Zákona Dodavatel, který
a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení
pravomocně odsouzen pro
a)
b)
c)

trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny nebo trestný čin účasti na
organizované zločinecké skupině,
trestný čin obchodování s lidmi,
tyto trestné činy proti majetku
1.
podvod,
2.
úvěrový podvod,
3.
dotační podvod,
4.
podílnictví,
5.
podílnictví z nedbalosti,
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d)

e)
f)
g)

6.
legalizace výnosů z trestné činnosti,
7.
legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti,
tyto trestné činy hospodářské
1.
zneužití informace a postavení v obchodním styku,
2.
sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě,
3.
pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži,
4.
pletichy při veřejné dražbě,
5.
poškození finančních zájmů Evropské unie,
trestné činy obecně nebezpečné,
trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci,
tyto trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných
1.
trestné činy proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby,
2.
trestné činy úředních osob,
3.
úplatkářství,
4.
jiná rušení činnosti orgánu veřejné moci,

nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla Dodavatele; k zahlazeným
odsouzením se nepřihlíží,
b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný
daňový nedoplatek,
c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo
na penále na veřejné zdravotní pojištění,
d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo
na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
e) není v likvidaci, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla
nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle
právního řádu země sídla Dodavatele.
7.2.2 Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České
republice stanovených v § 74 odst. 1 písm. a) – e) Zákona formou dle § 75 odst. 1 písm. a) –
f) Zákona předložením:
a) výpisu z evidence Rejstříku trestů (ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a)),
b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k daňovému nedoplatku (ve
vztahu k § 74 odst. 1 písm. b)),
c) písemného čestného prohlášení ve vztahu k daňovému nedoplatku na
spotřební daň – příloha č. 3 této Dokumentace (ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b)),
d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k nedoplatku na pojistném a na
penále na veřejné zdravotní pojištění – příloha č. 4 této Dokumentace (ve vztahu k
§ 74 odst. 1 písm. c)),
e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu
k nedoplatku na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku
na státní politiku zaměstnanosti (ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d)),
f) výpisu z obchodního rejstříku nebo písemného čestného prohlášení v případě, že
není v obchodním rejstříku zapsán (ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e)).
7.2.3 Je-li Dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a)
Zákona – výpis z evidence Rejstříku trestů 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
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c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu Dodavatele.
7.2.4 Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu
a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) splňovat tato
právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
b) české právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) splňovat osoby
uvedené v odst. 2 a vedoucí pobočky závodu.

7.3.

Prokázání profesní způsobilosti

Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti dle § 77 Zákona ve vztahu k České
republice předložením:
-

7.4.

podle § 77 odst. 1 Zákona - výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm
zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence pokud jiný právní předpis zápis do
takové evidence vyžaduje.

Prokázání technické kvalifikace

7.4.1. K prokázání technické kvalifikace dle § 79 Zákona zadavatel požaduje:
Seznam významných dodávek dle § 79 odst. 2 písm. b) Zákona
Seznam významných dodávek poskytnutých Dodavatelem za poslední 3 roky před
zahájením zadávacího řízení s uvedením ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace
objednatele.
Dodavatel splňuje tuto podmínku pro technickou kvalifikaci, pokud v seznamu
významných dodávek prokáže, že realizoval:
alespoň 2 dodávky, jejichž předmětem byla dodávka a instalace AV techniky
budovy pro účely školství nebo vědy a výzkumu nebo kultury nebo
administrativy, v celkovém objemu minimálně 3 miliony Kč bez DPH za
každou obdobnou zakázku.
Dodavatel může doložit pro obě části veřejné zakázky stejné referenční zakázky.
Ze seznamu musí jednoznačně vyplývat všechny rozhodné údaje pro posouzení, zda
příslušná významná dodávka splňuje požadavky vymezené v tomto kvalifikačním
předpokladu.
Zadavatel stanovuje požadavek, že u všech doložených referenčních zakázek, u
kterých nebude Dodavatel (subjekt prokazující kvalifikaci – člen sdružení,
poddodavatel) v pozici generálního Dodavatele zakázky, musí být součástí také
vyjádření jeho podílu na realizaci zakázky, přičemž jako referenci lze uznat pouze
samotnou hodnotu podílu na realizaci zakázky vztahující se k předmětu reference.
7.4.2. Protichůdnost zájmů
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V případě, že bude prokázáno, že Dodavatel má protichůdné zájmy, které by mohly
negativně ovlivnit plnění této veřejné zakázky, Zadavatel může ve smyslu § 79 odst. 1
Zákona považovat technickou kvalifikaci za neprokázanou.

7.5.

Zvláštní způsoby prokazování kvalifikace

7.5.1 Kvalifikace v případě společné účasti Dodavatelů
V případě společné účasti Dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost
podle § 77 odst. 1 Zákona každý Dodavatel samostatně – viz § 82 Zákona.
7.5.2 Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob
Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace požadované zadavatelem
prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:
a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 Zákona jinou osobou,
b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 Zákona jinou osobou a
d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo
k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude Dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění
veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za
Dodavatele.
Má se za to, že požadavek podle písm. d) je splněn, pokud obsahem písemného závazku
jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky
společně s Dodavatelem.
Prokazuje-li však Dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle
§ 79 odst. 2 písm. a), b) nebo d) Zákona vztahující se k takové osobě, musí dokument podle
odstavce d) obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat stavební práce či služby, ke
kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.

8

Další podmínky pro uzavření smlouvy

8.1.
Zadavatel v souladu s ustanovením § 104 odst. 1 písm. a) Zákona požaduje, aby
vybraný Dodavatel, se kterým bude uzavřena smlouva, předložil na základě výzvy
Zadavatele dle § 122 odst. 3 písm. a) Zákona před podpisem smlouvy originály nebo
ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace dle čl. 7 této Dokumentace.
8.2. V souladu s ustanovením § 104 odst. 2 Zákona předloží vybraný Dodavatel, který je
právnickou osobou, jako podmínku pro uzavření smlouvy:
a) identifikační údaje všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem podle Zákona o
některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování
terorismu,
b) doklady, z nichž vyplývá vztah těchto osob k Dodavateli; zejména výpis
z obchodního rejstříku či obdobné evidence, seznam akcionářů, rozhodnutí
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statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku, společenskou smlouvu,
zakladatelskou listinu nebo stanovy.

9

Prohlídka místa plnění veřejné zakázky

10

Podání nabídek, otevírání nabídek

S ohledem na charakter veřejné zakázky, zadavatel nebude organizovat prohlídku místa
plnění.

10.1. Lhůta pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek končí dne 10. srpna 2017 v 10:00 hod.
Nabídky je možno podávat v listinné podobě osobně nebo doporučeně na adresu:
Univerzita Palackého v Olomouci
Oddělení veřejných zakázek
Křížkovského 511/8
771 47 Olomouc
kontaktní osoba: Mgr. Petra Jungová, LL.M.,
a to v pracovních dnech vždy od 8.00 do 14.00 hod po celou dobu běhu lhůty pro podání
nabídek, a to tak, aby byly nabídky doručeny do konce výše uvedené lhůty pro podání
nabídek.

10.2. Místo a doba otevírání obálek s nabídkami
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 10. srpna 2017 v 10:00 hod., jednací
místnost č. 2 oddělení veřejných zakázek, Rektorát Univerzity Palackého v Olomouci, 1.
patro (ochoz), Křížkovského 8, 771 47 Olomouc.
Otevírání obálek jsou oprávněni se zúčastnit zadavatel nebo jeho pověřený zástupce,
členové komise zadavatele, statutární orgán Dodavatele nebo maximálně 1 zástupce
Dodavatele (tento pouze na základě písemného pověření k zastupování účasti při otevírání
obálek), který ve lhůtě pro podání nabídek podal svoji nabídku a který se při příchodu
prokáže průkazem totožnosti a zapíše se do listiny účastníků. O otevírání obálek
s nabídkami zadavatel vyhotoví písemný protokol dle ustanovení § 110 odst. 5 Zákona.
Zadavatel otevře obálky s nabídkami dle pořadového čísla přijaté nabídky a zkontroluje, zda
nabídka splňuje požadavky dle § 110 odst. 2 Zákona (tj. nabídka byla doručena ve
stanovené lhůtě a v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky). Po
provedení této kontroly zadavatel sdělí přítomným osobám následující informace:
• identifikační údaje Dodavatelů (tj. název, obchodní firmu nebo jméno a příjmení, adresu
sídla nebo místa podnikání),
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•

celkovou nabídkovou cenu Dodavatelů v Kč bez DPH na jednotlivé části veřejné
zakázky.

11 Obsah a forma nabídky, společná nabídka
11.1. Obsah nabídky
Nabídka Dodavatele bude obsahovat návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat
jménem či za Dodavatele ( pro každou část veřejné zakázky pro kterou podává Dodavatel
svou nabídku samostatně).
Součástí nabídky budou rovněž další dokumenty požadované Zákonem či zadavatelem a
dále doklady a informace prokazující splnění kvalifikace Dodavatele.
Nabídka bude podána v následující struktuře:
• krycí list nabídky s identifikačními údaji Dodavatele a s cenami (příloha č. 1 této
Dokumentace),
• doklady k prokázání kvalifikace Dodavatele,
• návrh smlouvy jednostranně podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za
Dodavatele zpracovaný v souladu se závazným návrhem smlouvy a s obchodními a
platebními podmínkami uvedenými v této zadávací dokumentaci (příloha č. 5 této
Dokumentace – pro jednotlivé části);
• cenová nabídka formou předložení vyplněného Soupisu prvků s výkazem výměr,
uvedeného v příloze č. 6 této Dokumentace – pro jednotlivé části;
• doklad o poskytnuté jistině ve smyslu čl. 12.2. této Dokumentace.

11.2. Forma nabídky

Dodavatel může podat pouze jednu nabídku na každou část veřejné zakázky;
• Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být dle ustanovení § 107 odst.
4 Zákona současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný Dodavatel v tomtéž zadávacím
řízení prokazuje kvalifikaci;
• pokud Dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s jinými Dodavateli, nebo
podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník zadávacího
řízení v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel na základě ustanovení §
107 odst. 5 Zákona takového Dodavatele ze zadávacího řízení vyloučí.
Nabídka bude podána:
• písemně, v českém nebo slovenském jazyce,
• podána 1x v listinné podobě v originále s označením „ORIGINÁL“, vše v řádně uzavřené
obálce opatřené na uzavřeních razítkem či podpisem Dodavatele.
Obálka bude označena heslem:

„UPOL – rekonstrukce objektu Křížkovského 10, Olomouc – AV a
přenosová technika – označení části, pro kterou Dodavatel podává
svou nabídku - NEOTEVÍRAT
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Na obálce by měla být uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení o tom, že nabídka
Dodavatele byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.
Všechny listy nabídky by měly být navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně
zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky. Všechny stránky nabídky, resp. jednotlivých
výtisků, by měly být očíslovány vzestupnou číselnou řadou.
Nabídka Dodavatele nesmí obsahovat přepisy nebo opravy, které by mohly uvést zadavatele
v omyl.
11.3. Společná nabídka
Společnou nabídkou se rozumí nabídka, kterou podalo více Dodavatelů společně.
V takovém případě se Dodavatelé podávající společnou nabídku považují za jednoho
Dodavatele.
Podání společné nabídky se považuje za společný závazek všech Dodavatelů, přičemž
Dodavatelé odpovídají ve smyslu § 1874 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník,
společně a nerozdílně.
Zadavatel požaduje, aby Dodavatelé předkládající společnou nabídku doložili, že
odpovědnost nesou všichni Dodavatelé podávající společnou nabídku společně a
nerozdílně.

12
Zadávací lhůta a požadavek na poskytnutí jistoty,
varianty nabídek
12.1. Zadávací lhůta

Zadávací lhůta dle ustanovení § 40 Zákona začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro
podání nabídek a její délka činí 2 měsíce. Po tuto dobu je Dodavatel vázán svou nabídkou a
nesmí ze zadávacího řízení odstoupit.

12.2.

Poskytnutí jistoty

Zadavatel požaduje, aby Dodavatel k zajištění svých povinností vyplývajících z účasti
v zadávacím řízení poskytl jistotu ve smyslu § 41 Zákona.
1.
část veřejné zakázky:
Výše
jistoty
je
stanovena
stopadesáttisíckorunčeských).

na

částku

150.000,-

Kč

(slovy:

Jistotu poskytne Dodavatel:
• složením peněžní částky na účet zadavatele (dále jen „peněžní jistota)“
Číslo účtu zadavatele: 19-1096330227
Specifický symbol: IČ Dodavatele

Kód banky: 0100
Variabilní symbol: 201715.

2.
část veřejné zakázky:
Výše jistoty je stanovena na částku 80.000,- Kč (slovy: osmdesáttisíckorunčeských).
Jistotu poskytne Dodavatel:
• složením peněžní částky na účet zadavatele (dále jen „peněžní jistota)“
Číslo účtu zadavatele: 19-1096330227
Specifický symbol: IČ Dodavatele

Kód banky: 0100
Variabilní symbol: 201716.
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Společné ustanovení pro poskytnutí jistoty pro obě části veřejné zakázky:
V případě poskytnutí jistoty formou peněžní částky, musí být jistota připsána na účet
zadavatele nejpozději v poslední den lhůty pro podání nabídek. Tato lhůta je rozhodná
pro posouzení správnosti a řádnosti poskytnuté jistoty. Dodavatel předloží jako součást
nabídky fotokopii dokladu o poskytnutí peněžní jistoty (pro každou část veřejné
zakázky samostatně).
Dokladem o poskytnutí peněžní jistoty se rozumí kopie výpisu z účtu Dodavatele, na kterém
je uvedena celková částka odpovídající výši požadované jistoty prokazatelně odečtená
ve prospěch účtu zadavatele nebo originál potvrzení banky, že příslušný převod uskutečnila
nebo originál potvrzení banky, že přijala příslušný převodní příkaz, že uskuteční převod
v příslušném termínu a že převodní příkaz je neodvolatelný (tímto potvrzením není pouhé
orazítkování převodního bankovního příkazu razítkem banky), případně kopie hotovostní
pokladní stvrzenky o složení finančních prostředků v hotovosti na pokladně některé z
poboček stanoveného peněžního ústavu, pokud Dodavatel poskytne jistotu složením
peněžní částky na účet zadavatele v hotovosti.
V případě, že Dodavatel poskytne zadavateli peněžní jistotu, doloží ve své nabídce
prohlášení Dodavatele podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za Dodavatele,
ve kterém Dodavatel uvede platební symboly pro vrácení peněžní jistoty v následujícím
členění: číslo účtu, kód banky, název banky, adresa pobočky, variabilní symbol.
nebo
•

formou bankovní záruky

Dokladem o poskytnutí jistoty formou bankovní záruky je originál záruční listiny (pro každou
část veřejné zakázky samostatně), obsahující závazek vyplatit zadavateli za podmínek
stanovených v § 41 odst. 8 Zákona jistotu, který bude do nabídky vložen vyjímatelným
způsobem. Součástí nabídky bude i kopie bankovní záruky.
nebo
•

formou pojištění záruky

Dokladem o poskytnutí jistoty formou pojištění záruky (pro každou část veřejné zakázky
samostatně) je písemné prohlášení pojistitele obsahující závazek vyplatit zadavateli za
podmínek uvedených v § 41 odst. 8 Zákona jistotu.
Má-li být jistota poskytnuta formou bankovní záruky nebo pojištění záruky, je
Dodavatel povinen dle ustanovení § 41 odst. 5 Zákona zajistit její platnost po
celou dobu zadávací lhůty.

12.3. Požadavky na varianty nabídky
Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

13 Dostupnost Dokumentace, vysvětlení Dokumentace a změna
nebo doplnění zadávací Dokumentace
Zadavatel uveřejní zadávací dokumentaci dle ustanovení § 96 odst. 1 Zákona neomezeným
dálkovým způsobem, a to prostřednictvím „Profilu zadavatele“: https://zakazky.upol.cz/.
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Podle § 98 odst. 1 Zákona může zadavatel vysvětlit zadávací dokumentaci, pokud takové
vysvětlení uveřejní na profilu zadavatele nejméně 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro
podání nabídek.
Pokud o vysvětlení Dokumentace dle § 98 odst. 3 Zákona požádá Dodavatel, zadavatel
vysvětlení uveřejní na profilu zadavatele včetně přesného znění žádosti bez identifikace
tazatele. Žádost musí být doručená kontaktní osobě předmětné veřejné zakázky nebo
zaslaná prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK a musí být zadavateli doručena
v souladu se Zákonem alespoň 8 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
Zadavatel poskytne Dodavateli vysvětlení Dokumentace v Zákonné lhůtě, a to
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK i písemně.
Vysvětlení zadávací Dokumentace (bez identifikace tazatele) zadavatel zároveň poskytne i
všem Dodavatelům prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.
V souladu s ustanovením § 99 odst. 1 Zákona může zadavatel změnit nebo doplnit zadávací
podmínky obsažené v Dokumentaci před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Takovou
změnu či doplnění zadavatel uveřejním stejným způsobem jako tuto Dokumentaci.

14 Zpracování zadávacích podmínek
Na zpracování zadávacích podmínek se nepodílela žádná osoba odlišná od zadavatele,
vyjma přílohy č. 6 této Dokumentace, kterou zpracovala společnost MusicData s.r.o., se
sídlem Štefánikova 131/61, 612 00 Brno, IČO: 26227142 v 03/2017.
Dokumentace neobsahuje informace, které by byly výsledkem předběžné tržní konzultace ve
smyslu § 33 Zákona.

15 Ostatní podmínky
15.1. Práva zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje právo:
• zrušit zadávací řízení (celé nebo jednotlivé části veřejné zakázky) v souladu se
Zákonem,
• zrušit zadávací řízení (celé nebo jednotlivé části) v souladu s § 127 odst. 2 písm. e)
Zákona v případě, že zadavatel neobdrží dotaci, z níž měla být veřejná zakázka hrazena,
• ověřit a prověřit údaje uvedené jednotlivými Dodavateli v nabídkách.

15.2. Přílohy

Nedílnou součástí této Dokumentace jsou přílohy:
• Příloha č. 1
Krycí list nabídky,
• Příloha č. 2
Vzor čestného prohlášení o splnění technické kvalifikace,
• Příloha č. 3
Vzor čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani,
• Příloha č. 4
Vzor čestného prohlášení ve vztahu k pojistnému a penále na veřejné
zdravotní pojištění,
• Příloha č. 5A
Obchodní a platební podmínky – kupní smlouva pro 1.část veřejné
zakázky,
• Příloha č. 5B
Obchodní a platební podmínky – kupní smlouva pro 2.část veřejné
zakázky,
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•

Příloha č. 6A
Podkladová dokumentace, včetně soupisu prvků s výkazem výměr pro
1. část veřejné zakázky.

•

Příloha č. 6B
Podkladová dokumentace, včetně soupisu prvků s výkazem výměr pro
2. část veřejné zakázky.

Veškeré podklady jsou dostupné v elektronické podobě.
V Olomouci, dne 29.06.2017

Prof.Mgr.
Jaroslav Miller,
Ph.D. MA

Digitálně podepsal Prof.Mgr.
Jaroslav Miller, Ph.D. MA
DN: c=CZ,
2.5.4.97=NTRCZ-61989592,
o=Univerzita Palackého v Olomouci
[IČ 61989592], ou=1903,
cn=Prof.Mgr. Jaroslav Miller, Ph.D.
MA, sn=Miller, givenName=Jaroslav,
serialNumber=P440207
Datum: 2017.06.29 14:38:24 +02'00'

…………………………………………..
prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.
rektor Univerzity Palackého v Olomouci
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Příloha č. 1 Dokumentace
KRYCÍ LIST NABÍDKY
veřejná zakázka na dodávky v nadlimitním režimu zadávaná dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v účinném znění

„UPOL – rekonstrukce objektu Křížkovského 10, Olomouc –
AV a přenosová technika“

Název:
Zadavatel

Univerzita Palackého v Olomouci

Název:

Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc
prof. Mgr. Jaroslav Miller, M. A., Ph.D.

Sídlo:
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
Dodavatel
Název:
Sídlo/místo podnikání:
Tel./fax:
E-mail:
IČ:
Osoba oprávněná jednat za Dodavatele:

DIČ:
Nabídková cena v CZK

Cena celkem bez DPH:

Samostatně DPH

Cena celkem včetně DPH:

1. část VZ:
2. část VZ:
Osoba oprávněná jednat jménem či za Dodavatele
Podpis oprávněné osoby
jednat za Dodavatele

…………………………………………..

razítko

Titul, jméno, příjmení
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Příloha č. 2 zadávací Dokumentace
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE O SPLNĚNÍ TECHNICKÉ
KVALIFIKACE
UPOL – rekonstrukce objektu Křížkovského 10, Olomouc – AV a
přenosová technika
Já (my) níže podepsaný(í) čestně prohlašuji(eme), že jsem (jsme) Dodavatelem, který
splňuje technickou kvalifikaci, kterou zadavatel požadoval v zadávací dokumentaci a
předkládá následující seznam významných dodávek:
Poř.
číslo

Objednatel

Dodávka

Rozsah
dodávky

Cena
dodávky
v Kč bez
DPH

Termín
realizace
od - do

1

2

Podpisem tohoto prohlášení potvrzuje pravdivost a správnost veškerých údajů uvedených
v tomto čestném prohlášení, a že splňuje kvalifikační předpoklady definované Zákonem a
zadávacími podmínkami v plném rozsahu.

V……………………………… dne………………………

____________________________
razítko a podpis oprávněné osoby za Dodavatele
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Příloha č. 3 zadávací Dokumentace
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE
(ve vztahu k daňovému nedoplatku na spotřební daň)
Já (my) níže podepsaný(í) čestně prohlašuji(eme), že:
V souladu s § 74 odst. 1 písm. b) Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v účinném znění, tímto čestně prohlašuji(eme), že nemám(e) v České republice nebo v zemi
mého(svého) sídla v evidenci daní zachycen splatný nedoplatek na spotřební daň a
splňuji(eme) tak tuto podmínku pro základní způsobilost pro účast v zadávacím řízení na
veřejnou zakázku s názvem:

„UPOL – rekonstrukce objektu Křížkovského 10, Olomouc - AV a
přenosová technika“

V……………………., dne ……………………..

____________________________
razítko a podpis oprávněné osoby Dodavatele
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Příloha č. 4 zadávací Dokumentace
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE
(ve vztahu k nedoplatku na pojistném nebo na penále na veřejné
zdravotní pojištění)
Já (my) níže podepsaný(í) čestně prohlašuji(eme), že:
V souladu s § 74 odst. 1 písm. c) Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v účinném znění, tímto čestně prohlašuji(eme), že nemám(e) v České republice nebo v zemi
mého(svého) sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní
pojištění a splňuji(eme) tak tuto podmínku pro základní způsobilost pro účast v zadávacím
řízení na veřejnou zakázku s názvem:

„UPOL – rekonstrukce objektu Křížkovského 10, Olomouc - AV a
přenosová technika“

V……………………., dne ……………………..

____________________________
razítko a podpis oprávněné osoby Dodavatele
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