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1. Předmět a klasifikace předmětu plnění veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je zajištění softwarových licencí kancelářského
programového vybavení a operačních systémů pro PC užívaných na Univerzitě Karlově
(dále jen „UK“) v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Veřejná zakázka bude realizována na základě rámcové smlouvy uzavřené s jedním
uchazečem na dobu 3 let počínaje uzavřením rámcové smlouvy (tj. podpisem rámcové
smlouvy poslední ze smluvních stran), nebo do vyčerpání předpokládané hodnoty
veřejné zakázky. Závazný vzor rámcové smlouvy o poskytování licencí je přílohou č. 2
této zadávací dokumentace.
Předmětem plnění rámcové smlouvy uzavřené na základě tohoto zadávacího řízení bude
poskytování licencí software dle specifikace určené tabulkou v příloze č. 3 této zadávací
dokumentace.
Jednoznačná specifikace jednotlivých poskytovaných licencí a služeb bude obsažena
v dílčích smlouvách nebo objednávkách.
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Předpokládaná hodnota a zároveň maximální celková nepřekročitelná cena za všechny
poskytnuté licence a služby uskutečněné na základě rámcové smlouvy byla zadavatelem
stanovena na částku 30.000.000,- Kč bez DPH (slovy: třicet miliónů korun českých).
Předmět plnění veřejné zakázky odpovídá následujícím kódům CPV:
 48620000-0 - Operační systémy
 48811000-6 - Systémy pro elektronickou poštu
 48311100-2 - Systémy pro správu dokumentů
 48610000-7 - Databázové systémy
 72266000-7 - Poradenství v oblasti programového vybavení

2. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů
Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je v souladu s § 50 odst. 1 zákona uchazeč,
který:
a) prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 zákona,
b) prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona,
c) předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit
veřejnou zakázku,
d) prokáže splnění technických kvalifikačních předpokladů podle § 56 zákona.
2.1. Doba prokazování splnění kvalifikace
Uchazeč je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídky uvedené
v čl. 9 této zadávací dokumentace.
2.2. Základní kvalifikační předpoklady
Uchazeč prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů uvedených v § 53
odst. 1 písm. a) až l) zákona předložením dokumentů uvedených v § 53 odst. 3 zákona,
tj.:
a) výpisu (resp. výpisů) z evidence Rejstříku trestů [předpoklady dle § 53 odst. 1
písm. a) a b)],
b) potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestného
prohlášení [předpoklad dle § 53 odst. 1 písm. f)],
c) potvrzení příslušného orgánu či instituce [předpoklad dle § 53 odst. 1 písm. h)],
d) čestného prohlášení [předpoklady dle § 53 odst. 1 písm. c) až e) a g), i) až l)].
Pro prokázání těch základních kvalifikačních předpokladů, které se prokazují čestným
prohlášením, zadavatel doporučuje využít přílohu č. 4 této zadávací dokumentace.
Čestné prohlášení bude podepsáno uchazečem, statutárním orgánem uchazeče nebo
osobou oprávněnou jednat za uchazeče. V případě zmocnění musí být v nabídce
předložena plná moc v originále nebo v úředně ověřené kopii.
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Dle § 53 odst. 1 zákona základní kvalifikační předpoklady splňuje ten uchazeč,
a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch
organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké
skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku,
podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně
případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném
činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jdeli o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba,
tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním
orgánem uchazeče či členem statutárního orgánu uchazeče právnická osoba,
musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán
nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či
žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační
složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob
rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad
musí uchazeč splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého
sídla, místa podnikání či bydliště,
b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata
souvisí s předmětem podnikání uchazeče podle zvláštních právních předpisů
nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o
právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její
statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním
orgánem uchazeče či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba,
musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán
nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či
žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační
složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob
rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad
musí uchazeč splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého
sídla, místa podnikání či bydliště,
c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže
formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,
d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční
řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl
zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,
nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo
zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
e) který není v likvidaci,
f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České
republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče,
g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a
to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče,
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h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi
sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče,
i) nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo
pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li
podle § 54 písm. d) zákona požadováno prokázání odborné způsobilosti podle
zvláštních právních předpisů; pokud uchazeč vykonává tuto činnost
prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost
uchazeče, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,
j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a
k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění
výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu,
l) vůči němuž nebyla v posledních 3 letech zavedena dočasná správa nebo
v posledních 3 letech uplatněno opatření k řešení krize podle zákona
upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu.
2.3. Profesní kvalifikační předpoklady
Zadavatel požaduje prokázání splnění kvalifikačních předpokladů uchazeče v rozsahu
§ 54 písm. a) a b) zákona předložením
-

originálu nebo úředně ověřené kopie výpisu z obchodního rejstříku, pokud je
v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,
originálu nebo úředně ověřené kopie dokladu o oprávnění k podnikání podle
zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky,
zejména dokladu prokazujícího příslušné živnostenské oprávnění či licenci.

2.4. Ekonomická a finanční způsobilost splnit veřejnou zakázku
Uchazeč v souladu s § 50 odst. 1 písm. c) zákona předloží čestné prohlášení o své
ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku (zadavatel doporučuje
využít přílohu č. 5 této zadávací dokumentace). Čestné prohlášení bude podepsáno
uchazečem, statutárním orgánem uchazeče nebo osobou oprávněnou jednat za
uchazeče. V případě zmocnění musí být v nabídce předložena plná moc v originále nebo
v úředně ověřené kopii.
2.5. Technické kvalifikační předpoklady
Zadavatel požaduje prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů v rozsahu
§ 56 odst. 2 písm. a), a to způsobem uvedeným dále v tomto článku zadávací
dokumentace.
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A. Seznam významných služeb
Uchazeč prokáže splnění tohoto kvalifikačního předpokladu ve smyslu § 56 odst. 1 písm.
a) zákona předložením seznamu významných služeb poskytnutých uchazečem
v posledních 3 letech (dále jen „referenční služby“), přičemž přílohou tohoto seznamu
musí být:
a) osvědčení vystavené či podepsané veřejným zadavatelem, pokud byly referenční
služby poskytovány veřejnému zadavateli,
b) osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly referenční služby poskytovány jiné
osobě než veřejnému zadavateli, nebo
c) smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně
možné osvědčení dle předchozího písmene od této osoby získat z důvodů
spočívajících na její straně.
Zadavatel ke splnění kvalifikace požaduje, aby uchazeč prokázal realizaci alespoň dvou
referenčních služeb obdobného charakteru a rozsahu v posledních 3 letech. Službou
obdobného charakteru a rozsahu se rozumí služba, jejímž předmětem bylo zajištění
softwarových licencí uvedených CPV ve finančním rozsahu min. 5 mil. Kč bez DPH za
každou takovou službu.
Zadavatel doporučuje uchazečům, aby předkládané referenční dokumenty (osvědčení a
smlouvy) ke splnění referenčních služeb obsahovaly tyto náležitosti:
a) název nebo označení objednatele,
b) kontakt na objednatele,
c) specifikaci předmětu referenční služby, tj. specifikaci poskytnutých licencí a dalších
služeb, včetně jejich rozsahu (množství),
d) finanční objem služby vyjádřený v Kč (celkově a v jednotlivých letech),
e) místo a dobu (měsíc a rok) plnění.

2.6. Jazyk a stáří dokladů prokazujících splnění kvalifikace
Doklady prokazující splnění kvalifikace, které jsou v jiném než českém jazyce, musí být
předloženy v úředním překladu. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad
do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce. Doklady prokazující
splnění základních kvalifikačních předpokladů podle čl. 2.3 této zadávací dokumentace
a výpis z obchodního rejstříku podle čl. 2.4 této zadávací dokumentace nesmějí být ke
dni podání nabídky starší 90 dnů.
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2.7. Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
Uchazeč je oprávněn prokázat za podmínek stanovených zákonem splnění základních
kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 zákona předložením výpisu ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů.
Předložením výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů je uchazeč oprávněn
prokázat rovněž splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona, a to
v rozsahu, v jakém jejich splnění prokazuje příslušný výpis ze seznamu kvalifikovaných
dodavatelů.
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být k poslednímu dni lhůty
pro podání nabídek starší než 3 měsíce.
2.8. Certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů
Uchazeč je oprávněn prokázat za podmínek stanovených zákonem splnění kvalifikačních
předpokladů či některých z kvalifikačních předpokladů podle čl. 2 této zadávací
dokumentace předložením certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných
dodavatelů akreditovanou osobou podle § 133 zákona.
Údaje v certifikátu vydaném v rámci systému certifikovaných dodavatelů musí být
platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro podání nabídek.
Při splnění podmínek uvedených v § 134 zákona nahrazuje tento certifikát prokázání
splnění kvalifikačních předpokladů podle čl. 2 této zadávací dokumentace uchazečem, a
to v rozsahu údajů uvedených v tomto certifikátu.
2.9. Výpis ze zahraničního seznamu kvalifikovaných dodavatelů a zahraniční
certifikát
Uchazeč je oprávněn prokázat za podmínek stanovených § 143 zákona splnění
kvalifikačních předpokladů či některých z kvalifikačních předpokladů podle čl. 2 této
zadávací dokumentace předložením výpisu ze zahraničního seznamu kvalifikovaných
dodavatelů nebo příslušným zahraničním certifikátem.
Výpis ze zahraničního seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být k poslednímu dni
lhůty pro podání nabídek starší než 3 měsíce.
Zahraniční certifikát musí být platný k poslednímu dni lhůty pro podání nabídek.
Při splnění podmínek uvedených v § 143 zákona nahrazuje tento výpis či certifikát
prokázání splnění kvalifikačních předpokladů podle čl. 2 této zadávací dokumentace
uchazečem, a to v rozsahu údajů uvedených v tomto výpisu či certifikátu.

6

2.10. Společná nabídka
Předkládá-li nabídku více uchazečů společně, je v souladu s § 51 odst. 5 zákona splnění
základních kvalifikačních předpokladů dle § 50 odst. 1 písm. a) zákona (čl. 2.2 této
zadávací dokumentace), jakož i splnění profesního kvalifikačního předpokladu podle
§ 54 písm. a) zákona (čl. 2.3 této zadávací dokumentace) povinen prokázat každý
z těchto uchazečů samostatně. Splnění kvalifikačních předpokladů podle § 50 odst. 1
písm. b) a d) zákona (čl. 2.3 a 2.5 této zadávací dokumentace) musí prokázat všichni tito
uchazeči podávající společnou nabídku společně.
Dále musí být ve společné nabídce v souladu s § 51 odst. 6 zákona předložena smlouva,
ve které bude obsažen závazek, že všichni tito uchazeči budou vůči zadavateli a třetím
osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s touto veřejnou zakázkou
zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění této veřejné zakázky i po dobu
trvání jiných závazků vyplývajících z této veřejné zakázky.
2.11. Prokazování splnění kvalifikace prostřednictvím subdodavatele
Pokud není uchazeč schopen prokázat splnění kvalifikace požadované zadavatelem
podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona (čl. 2.3 a 2.5 této zadávací dokumentace) v plném
rozsahu, je oprávněn za podmínek stanovených v § 51 odst. 4 zákona prokázat splnění
kvalifikace v chybějícím rozsahu prostřednictvím subdodavatele. V takovém případě
musí uchazeč současně v nabídce předložit:
doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53
odst. 1 písm. j) zákona (čl. 2.2 této zadávací dokumentace) a profesního
kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) zákona (čl. 2.3 této zadávací
dokumentace) subdodavatelem a
- smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele
k poskytnutí plnění určeného k plnění této veřejné zakázky uchazečem či
k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude uchazeč oprávněn disponovat v rámci
plnění této veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel
prokázal splnění kvalifikace podle čl. 2.3 a 2.5 této zadávací dokumentace.
Uchazeč není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace
podle § 54 písm. a) zákona (tj. výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence, viz
čl. 2.3 této zadávací dokumentace).
-

Změna subdodavatele v průběhu plnění veřejné zakázky je možná pouze po předchozím
písemném souhlasu zadavatele.
Dodavatel odpovídá zadavateli za plnění poskytnuté subdodavatelem tak, jako by toto
plnění poskytoval zadavateli on sám.
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2.12. Zahraniční uchazeči
Zahraniční uchazeč (tj. právnická osoba se sídlem a fyzická osoba s místem podnikání
či bydlištěm mimo území České republiky) prokáže splnění kvalifikačních předpokladů
podle čl. 2 této zadávací dokumentace doklady a způsobem podle právního řádu
platného v zemi jeho sídla, místa podnikání či bydliště, případně v příslušném rozsahu
výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů či certifikátem nebo výpisem ze
zahraničního seznamu kvalifikovaných dodavatelů či zahraničním certifikátem.
Pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání či bydliště
zahraničního uchazeče určitý doklad nevydává, je zahraniční uchazeč povinen prokázat
splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením.
Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa
podnikání či bydliště zahraničního dodavatele stanovena, učiní o této skutečnosti čestné
prohlášení.

3. Ostatní technické požadavky
Dodavatel předloží kopii či originál dokumentu prokazujícího, že je držitelem certifikátu
Microsoft Licensing Solution Partner.

4. Požadavky na zpracování nabídky
Nabídku podá uchazeč písemně jako celek, včetně vyplněných a podepsaných příloh,
zpracovanou v českém jazyce v jednom originále. Jednotlivé listy nabídky musí být:
-

spolu pevně spojeny,

-

zabezpečeny proti neoprávněné manipulaci (např. proražením jednotlivých
listů a jejich spojením tkanicí s pečetí),

-

očíslovány nepřerušenou vzestupnou číselnou řadou.

Nabídku podá uchazeč v jednom listinném originále a v digitální podobě na CD nebo
DVD nosiči obsahujícím veškeré části nabídky ve formátu PDF. V případě nesouladu
mezi listinným originálem nabídky a digitální podobou nabídky na CD nebo DVD nosiči
je rozhodující listinný originál nabídky.
Nabídku (listinnou i digitální verzi společně) musí uchazeč podat v neprůhledném obalu
(obálce), zabezpečeném proti neoprávněné manipulaci přelepením, označeném názvem
„UK ÚVT – Zajištění softwarových licencí kancelářského programového vybavení a
operačních systémů pro PC“, opatřeném na uzavření razítkem a současně podpisem
uchazeče, statutárním orgánem uchazeče nebo osobou oprávněnou jednat za uchazeče.
V případě zmocnění musí být v nabídce předložena plná moc v originále nebo v úředně
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ověřené kopii. Na obálkách s nabídkami bude uvedena adresa uchazeče, na niž je možno
zaslat oznámení dle § 71 odst. 5 zákona.
Veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis uchazeče, musejí být
podepsány uchazečem, statuárním orgánem uchazeče nebo osobou oprávněnou jednat
za uchazeče. V případě zmocnění musí být v nabídce předložena plná moc v originále
nebo v úředně ověřené kopii.
Pokud podává nabídku více uchazečů společně (společná nabídka), uvedou v nabídce též
osobu, která bude zmocněna zastupovat tyto uchazeče při styku se zadavatelem
v průběhu zadávacího řízení.

Požadované členění – pořadí obsahu nabídky
Nabídka uchazeče musí obsahovat:
a) úvodní stranu s názvem veřejné zakázky,
b) obsah nabídky s uvedením názvu jednotlivých kapitol s přiřazením čísel
příslušných stránek,
c) krycí list (zadavatel doporučuje využít přílohu č. 1 zadávací dokumentace)
obsahující identifikační údaje uchazeče v tomto členění – obchodní firma
uchazeče (v případě fyzické osoby jméno, příjmení, případně obchodní firma),
právní forma uchazeče (a.s., s.r.o., fyzická osoba apod.), u fyzické osoby musí být
uvedeno též rodné číslo nebo datum narození, sídlo uchazeče (v případě fyzické
osoby bydliště, případně místo podnikání, je-li odlišné od bydliště), identifikační
číslo a daňové identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jméno a příjmení statutárního
orgánu nebo jeho členů, případně jiné fyzické osoby oprávněné jednat za
uchazeče, číslo telefonu, emailové spojení uchazeče, celkovou nabídkovou cenu,
datum a podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče,
d) smlouvu ve smyslu ust. § 51 odst. 6 zákona, je-li uzavřena,
e) subdodavatelskou smlouvu, je-li uzavřena,
f) doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů podle čl. 2 zadávací
dokumentace (zadavatel doporučuje využít mimo jiné i přílohy č. 4 a 5 zadávací
dokumentace),
g) dokumenty vyžadované v souladu s § 68 odst. 3 zákona (zadavatel doporučuje
využít přílohu č. 6 zadávací dokumentace), a to
a. seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří
v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli
v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele,
b. má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž
souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu,
vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek,
9

c. prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu
podle zvláštního právního předpisu v souvislosti s touto veřejnou
zakázkou,
h) kopii či originál certifikátu Microsoft Licensing Solution Partner (viz čl. 3 této
zadávací dokumentace)
i) nabídkovou cenu ve struktuře dle čl. 5 zadávací dokumentace,
j) originál návrhu smlouvy o poskytování licencí – zpracovaný dle vzoru uvedeného
v příloze č. 2 zadávací dokumentace a podepsaný uchazečem, statutárním
orgánem uchazeče nebo osobou oprávněnou jednat za uchazeče,
k) čestné prohlášení uchazeče, že tuto veřejnou zakázku bude plnit bez
subdodavatelů, anebo seznam subdodavatelů, kteří se budou na plnění této
veřejné zakázky podílet (viz čl. 14 písm. a) této zadávací dokumentace),
l) ostatní dokumenty, jsou-li požadovány v této zadávací dokumentace,
m) prohlášení o počtu listů nabídky.
Pozn.: Elektronická verze nabídky bude obsahovat veškeré výše uvedené dokumenty.

5. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny
Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se
započtením veškerých licencí, prací, činností, ostatních nákladů, rizik, zisku, finančních
vlivů (např. inflace) po celou dobu realizace předmětu plnění veřejné zakázky v souladu
s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.
Nabídková cena bude rozčleněna následovně:
- nabídková cena (= celková cena licencí a služeb, tj. součet cen za celý předmět
plnění veřejné zakázky dle přílohy č. 3 této zadávací dokumentace) v EUR bez
DPH doplněná o nabídkovou cenu v Kč bez DPH získanou přepočtem dle kurzu
devizového trhu vyhlášeného Českou národní bankou platného ke dni 16. 6. 2016,
- samostatně sazba DPH,
- výše DPH v Kč a
- celková cena licencí a služeb včetně DPH.
Uchazeč je povinen pro získání celkové nabídkové ceny ocenit všechny položky v příloze
č. 3 této zadávací dokumentace – Tabulka pro zpracování nabídkové ceny. V případě, že
tak neučiní, bude uchazeč ze zadávacího řízení vyloučen. Nabídkovou cenou se rozumí
cena za předpokládané odebrané množství všech položek (uvedených v příloze č. 3 této
zadávací dokumentace - Tabulka pro zpracování nabídkové ceny) za 3 roky.
Daň z přidané hodnoty bude vypočtena dle příslušných právních předpisů ČR platných
k datu podání nabídky. V případě novelizace právních předpisů o DPH v době po podání
nabídky bude DPH k ceně za licence a služby poskytnuté po datu účinnosti případné
novely zákona o DPH přepočtena dle nově platných právních předpisů.
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6. Místo a doba plnění veřejné zakázky
Místo plnění je specifikováno v čl. III. přílohy č. 2 této zadávací dokumentace (Závazný
vzor rámcové smlouvy).
Doba plnění je specifikována v čl. XI. přílohy č. 2 této zadávací dokumentace (Závazný
vzor rámcové smlouvy).

7. Návrh smlouvy, obchodní a platební podmínky
Zadavatel v příloze č. 2 této zadávací dokumentace (Závazný vzor rámcové smlouvy)
definoval základní požadavky na předmět, rozsah a lhůty plnění této veřejné zakázky.
Dále jsou v ustanoveních smlouvy jednoznačně definovány obchodní a platební
podmínky této veřejné zakázky. Uchazeč není oprávněn k jakýmkoli zásahům do textace
smlouvy kromě požadavků vyjmenovaných zadavatelem. Pokud tak učiní, bude ze
zadávacího řízení vyloučen.
Uchazeč je povinen ve smlouvě o poskytování služeb vyplnit pouze identifikační
údaje uchazeče v záhlaví smlouvy, zástupce poskytovatele v čl. V. odst. 5 a údaje
v podpisové části na konci smlouvy. Místa určená k vyplnění uchazečem jsou v příloze
č. 2 této zadávací dokumentace žlutě podbarvena.
Návrh rámcové smlouvy musí být podepsán uchazečem, statutárním orgánem
uchazeče nebo osobou oprávněnou jednat za uchazeče (originál či úředně ověřená
kopie zmocnění musí být v takovém případě součástí nabídky uchazeče). Předložení
nepodepsaného návrhu smlouvy, popřípadě nepředložení zmocnění dle předchozí věty,
není předložením řádného návrhu smlouvy ze strany uchazeče a nabídka uchazeče
v takovém případě nesplní zadávací podmínky a zadavatel takového uchazeče vyloučí
z další účasti v zadávacím řízení.

8. Prohlídka místa plnění
Prohlídka místa plnění nebude s ohledem na povahu plnění prováděna.

9. Místo a lhůta pro podávání nabídky
Nabídky se podávají v listinné podobě na adresu zadavatele Univerzita Karlova
v Praze, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1, a to doporučeně poštou nebo osobně do
podatelny rektorátu tamtéž, v pracovních dnech v úředních hodinách Po – Pá 7:30-12:00
a 12:30-14:00 h. Jiné doručení není považováno za řádné podání nabídky. V případě
11

podání nabídky doporučeně poštou je nezbytné podat nabídku tak, aby do konce lhůty
pro podání nabídek byla nabídka zadavateli doručena.
Nabídka bude doručena v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky „UK ÚVT –
Zajištění softwarových licencí kancelářského programového vybavení a
operačních systémů pro PC“, s adresou uchazeče a s nápisem „NEOTVÍRAT“.
Nabídku doručenou zadavateli po uplynutí lhůty pro podání nabídky zadavatel neotevře
a bezodkladně vyrozumí uchazeče o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty
pro podání nabídky.
Konec běhu lhůty pro podání nabídek: 17. 10. 2016 ve 14:00 hodin.

10. Hodnotící kritéria a způsob hodnocení nabídek
Základním hodnotícím kritériem pro zadání zakázky je nejnižší nabídková cena, a to za
celý předmět plnění (tj. za předpokládané odebrané množství všech položek za 3 roky
dle přílohy č. 3 této zadávací dokumentace - Tabulka pro zpracování nabídkové ceny)
v EUR bez DPH.
Zadavatel vybere jednoho nejvhodnějšího uchazeče, s nímž bude uzavřena rámcová
smlouva (příloha č. 2 této zadávací dokumentace).

11. Zadávací lhůta
Délku zadávací lhůty (tj. lhůty, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni dle § 43
zákona) zadavatel stanovil na 90 dnů.

12. Dodatečné informace k zadávací dokumentaci
Uchazeč je oprávněn požadovat dodatečné informace k jakékoliv části zadávacích
podmínek (tj. včetně příloh zadávací dokumentace) v souladu s § 49 zákona.
Žádost o dodatečné informace (dotazy) k zadávacím podmínkám je uchazeč povinen
doručit v písemné formě (v listinné nebo v elektronické podobě) v souladu s § 49 odst. 1
zákona na adresu kontaktní osoby zadavatele Ing. Jakuba Papírníka, adresa: Ovocný trh
560/5, 116 36, Praha 1 nebo na e-mail: jakub.papírník@ruk.cuni.cz nejpozději 6
pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel poskytne
dodatečné informace na řádně podané žádosti v písemné formě podle § 49 odst. 2 a
odst. 3 zákona.
Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám
i bez předchozí žádosti.
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13. Otevírání obálek s nabídkami
Otevření obálek s nabídkami provede hodnotící komise zadavatele ve smyslu § 71 odst.
3 zákona.
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční v souladu s ust. § 71 odst. 4 věta druhá
zákona, 17. 10. 2016 ve 14:00 hodin, v objektu sídla zadavatele: Univerzita Karlova
v Praze, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1.
Otevírání obálek se mohou účastnit všichni uchazeči, kteří podali ve stanovené lhůtě
nabídku v zadávacím řízení. Za každého z uchazečů je oprávněna se zúčastnit jedna
osoba. Při otevírání obálek se tyto osoby prokáží, že jsou uchazečem, statutárním
orgánem uchazeče nebo osobou oprávněnou jednat za uchazeče.

14. Další podmínky veřejné zakázky
a) Uchazeč je povinen ve své nabídce specifikovat části veřejné zakázky, které má
v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům a je povinen uvést identifikační
údaje všech těchto subdodavatelů.
b) Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si informace poskytnuté uchazečem u třetích
osob a uchazeč je povinen v této souvislosti poskytnout veškerou potřebnou
součinnost.
c) Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu či úpravu zadávacích podmínek, a to na
základě dodatečných informací či z vlastního podnětu.
d) Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky dle § 70 zákona.
e) Uchazeč nemá nárok
v tomto zadávacím řízení.

na

úhradu

nákladů

spojených

s jeho

účastí

f) Jednotliví uchazeči jsou povinni zdržet se jakýchkoli jednání, která by mohla
narušit transparentní a nediskriminační průběh zadávacího řízení, zejména pak
jednání, v jejichž důsledku by mohlo dojít k narušení soutěže mezi uchazeči
v rámci zadání veřejné zakázky.
g) Uchazeč nemá nárok na náhradu škody včetně ušlého zisku, jestliže zadavatel
využije svá práva uvedená výše v tomto článku.

15. Přílohy zadávací dokumentace
 příloha č. 1: Krycí list nabídky
 příloha č. 2: Závazný vzor rámcové smlouvy
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 příloha č. 3: Tabulka pro zpracování nabídkové ceny
 příloha č. 4: Vzor čestného prohlášení k prokázání základních kvalifikačních
předpokladů
 příloha č. 5: Vzor čestného prohlášení k prokázání ekonomické a finanční
způsobilosti
 příloha č. 6: Vzor čestného prohlášení k prokázání skutečností dle § 68 odst. 3
zákona o veřejných zakázkách

Ing.
Jakub
Papírník

V Praze dne 30. 8. 2016

Digitálně
podepsal Ing.
Jakub Papírník
Datum: 2016.08.30
15:58:27 +02'00'

…….………..………………….…………
Ing. Jakub Papírník
ředitel Ústavu výpočetní techniky
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