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Zadávací dokumentace
pro nadlimitní veřejnou zakázku
pod názvem
„FSV UK - IT vybavení (serverové a síťové prvky)“

Nadlimitní veřejná zakázka dle § 25 ve spojení s § 56 dle části čtvrté zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále „Zákon“) zadávaná v otevřeném zadávacím řízení a v
souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce – Obecná část – Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání.
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NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Název veřejné zakázky:
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FSV UK- IT vybavení (serverové a síťové prvky)

ZÁKLADNÍ INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

Druh zadávacího řízení
otevřené řízení
Režim veřejné zakázky
nadlimitní veřejná zakázka
Druh zakázky
dodávky
Předpokládaná hodnota zakázky
24.943.664 Kč bez DPH
Adresa profilu zadavatele
https://zakazky.cuni.cz/profile_display_17.html
Datum odeslání oznámení o zahájení zadávacího
4. 4. 2022, č.j.: F2022-012467
řízení do VVZ, číslo jednací

3

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Název
Sídlo
IČO
Osoba oprávněná jednat jménem
zadavatele
Kontaktní osoba zadavatele
E-mail
Telefon
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PhDr. JUDr. Tomáš Karásek, Ph.D., děkan
Dušan May, vedoucí IT oddělení FSV UK
dusan.may@fsv.cuni.cz
+ 420 770 199 707

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OSOBY ZASTUPUJÍCÍ ZADAVATELE

Smluvní zástupce zadavatele:
Sídlo:
IČ:
ev. ČAK:
telefon:
email:
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Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd
Smetanovo nábřeží 995/6, Praha 1, 110 01
00216208

JUDr. Jindra Pavlová, advokátka
Smetanovo nábř. 995/6, Praha 1, PSČ 110 00
66231183
07627
+ 420 602 311 335
Jindra.pavlova@fsv.cuni.cz

OSOBY PODÍLEJÍCÍ SE NA ZPRACOVÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadavatel uvádí dle § 36 odst. 4 Zákona, že na zpracování Technické specifikace se podílela tato osoba:
IDC-softwarehouse, s. r. o., U průhonu 773/12, Praha 7, PSČ 170 00, IČO: 26204576
Podíl na zpracování zadávací dokumentace: konzultace k Technické specifikaci s ohledem na řešení
požadované zadavatelem.
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VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

Úvodní ustanovení
Zadávací dokumentace je soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek zadavatele
vymezujících předmět veřejné zakázky, požadavky na prokázání splnění kvalifikace a údaje o hodnocení
nabídek v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky. Veřejná zakázka je zadávaná v rámci projektu
„Modernizace a rozšíření prostorového zázemí výuky v Areálu Jinonice", EFRR, reg. číslo
CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002336, spolufinancovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a
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vzdělávání (OP VVV). Podáním nabídky účastník přijímá plně a bez výhrad zadávací podmínky včetně
případných změn či doplnění zadávacích podmínek dle Zákona. Zadávací dokumentace obsahuje závazné
podmínky pro plnění veřejné zakázky včetně dalších informací zpřístupněných do uplynutí lhůty pro podání
nabídek. Účastníci jsou povinni seznámit se před podáním nabídky pečlivě s pokyny, specifikací a termíny
obsaženými v zadávací dokumentaci a řídit se jimi.
Účel a cíl veřejné zakázky
Zadavatel realizuje v letech 2019 – 2022 rekonstrukci stávající budovy a přístavbu polyfunkčního objektu v
Areálu UK Jinonice na adrese U Kříže 661/8, Praha 5, Jinonice, PSČ 158 00. Dokončení jinonického minikampusu patří mezi dlouhodobé rozvojové priority Univerzity Karlovy.
Účelem veřejné zakázky je zajištění dodávek a instalace HW a SW pro novou serverovnu s aplikacemi
vyžadujícími vybudování centrální serverové podpory zadavatele - Fakulty sociálních věd UK. Po kompletním
zprovoznění serverovny v Jinonicích se tato stane novou centrální lokalitou pro všechny pracoviště
zadavatele lokalizovaná v různých objektech v Praze. Účelem je zajištění posílení ICT zajištění serverovny
pro provoz prostředí a aplikací vyžadujících centrální serverovou podporu v rámci dalšího posílení kvality
výuky v rámci programů FSV UK.
Cílem veřejné zakázky je uzavřít smlouvu s vybraným dodavatelem za podmínek stanovených zadávací
dokumentací a Zákonem.

7

KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

kód CPV:
32420000-3
32420000-3
32420000-3
30233141-1
32420000-3
32420000-3
JA15-3
32562100-1
32562300-3
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název:
síťová zařízení
switch
firewall
disková pole
server
KVM
licence SW
optické kabely pro přenos informací
optické kabely pro přenos dat

VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a instalace IT vybavení (serverové a síťové prvky) v objektu
zadavatele na adrese U Kříže 661/8, Praha 5, Jinonice, PSČ 158 00.
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TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

V příloze č. 1
- Technická specifikace - Mapa sítě (textový dokument)
- Soupis dodávek a prací – slepý; Technická specifikace (excelová tabulka s více listy)
V případě, že zadávací podmínky obsahují přímé nebo nepřímé odkazy na určité dodavatele nebo výrobky,
obchodní názvy, specifická označení výrobků, materiálů, patenty, vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory,
ochranné známky nebo označení původu, vlivem toho, že zadavatel nebyl schopen jinak specifikovat danou
část předmětu veřejné zakázky s použitím daných specifikací tak, aby byly dostatečně srozumitelné všem
4
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účastníkům, zadavatel výslovně prohlašuje, že se jedná o doporučená řešení a vymezení očekávaných
standardů použitých výrobků a materiálů. Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení obdobně dle
§ 89 odst. 6) Zákona, pokud splní požadavky zadavatele na jejich požadovanou kvalitu.
Technická specifikace je uvedena jako minimální (popř. dle její povahy jako maximální) a závazná.
Nedodržení technické specifikace je důvodem k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.
Technická specifikace excelová tabulka s více listy, příloha č. 1) uvádí přehled a popis nezbytných funkčních
požadavků k jednotlivým požadovaným parametrům poptávaného specializovaného IT vybavení serverovny
a nákup licencí pro softwarové zajištění serverovny včetně zálohování a požadavky na přeložení dokumentů
k poptávanému plnění. Zadavatel upozorňuje účastníky, že je důležité pečlivě se seznámit s požadavky
uvedenými v Technické specifikací, zejména požadavky zadavatele na předložení dokumentů
specifikovaných podrobněji na jednotlivých listech excelové tabulky.

10 PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předpokládaná hodnota celé veřejné zakázky včetně hodnoty vyhrazené změny závazku dle čl. 26 zadávací
dokumentace činí 24.943.664 Kč bez DPH.
Předpokládaná hodnota celé veřejné zakázky bez vyhrazené změny závazku činí 22.676.058 bez DPH.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez vyhrazené změny závazku je cenou maximální. Nabídková
cena účastníka za plnění předmětu veřejné zakázky nesmí překročit předpokládanou hodnotu veřejné
zakázky bez vyhrazené změny závazku. Taková nabídka nebude zadavatelem hodnocena a účastník bude
vyloučen ze zadávacího řízení pro nesplnění zadávacích podmínek.
Hodnota vyhrazené změny závazku dle čl. 26 zadávací dokumentace činí 10 % předpokládané hodnoty
veřejné zakázky bez vyhrazené změny závazku, tj. 2.267.606 Kč bez DPH.

11 VYUŽITÍ PODDODAVATELE
Zadavatel požaduje dle § 105 Zákona, aby účastník v nabídce určil ty části veřejné zakázky, které hodlá plnit
prostřednictvím jednoho nebo více poddodavatelů, předložil seznam poddodavatelů s identifikačními údaji
každého poddodavatele, tj. název, sídlo, IČO, DIČ s uvedením rozsahu očekávaného plnění každého
poddodavatele. Tím není dotčena výlučná odpovědnost účastníka za poskytování řádného plnění, jako by je
poskytl zadavateli sám. Účastník může použít vzorový seznam poddodavatelů v příloze č. 7 zadávací
dokumentace.

12 MÍSTO PLNĚNÍ
Veřejná zakázka bude plněna v objektu „C“ na adrese U Kříže 661/8, Praha 5, Jinonice, PSČ 158 00 místnost C.034.

13 PŘEDPOKLÁDANÁ DOBA PLNĚNÍ ZAKÁZKY
Předpokládané zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněno řádným ukončením tohoto zadávacího řízení
pro veřejnou zakázku a uzavřením smlouvy.
Konečná lhůta pro ukončení předmětu veřejné zakázky je nejpozději do 31. 12. 2022.
5
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14 HARMONOGRAM PLNĚNÍ
Podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem se zadavatel zaváže odebrat plnění (HW, SW) a řádně za ně
zaplatit. Tím může dodavatel zajistit s předstihem přípravu dodávky, výrobu, případně poddodávky.
Zadavatel předpokládá odeslání výzvy k dodání a instalaci po nabytí účinnosti smlouvy.
Veřejná zakázka bude realizována ve 5 etapách a níže uvedených termínech:
Etapa č. 1, tj. kompletní dodávka HW, SW a dalších komponent dle Technické specifikace - nejpozději do 5
měsíců ode dne uzavření, resp. účinnosti smlouvy
Etapa č. 2, tj. kontrola kompletní dodávky - nejpozději do 5 pracovních dnů od splnění etapy č. 1
Etapa č. 3, tj. instalace – nejpozději do 10 pracovních dnů od splnění etapy č. 2 a doručení písemné výzvy
zadavatele k zahájení plnění etapy č. 3
Etapa č. 4, tj. kontrola instalace - nejpozději do 5 pracovních dnů od splnění etapy č. 3
Etapa č. 5, tj. přejímající řízení – nejpozději do 2 pracovních dnů od splnění etapy č. 4
Etapa č. 6, tj. odborné konzultace – v rozsahu max 40MD, čerpání MD do půl roku od ukončení etapy č. 5 na
základě jednotlivých písemných výzev zadavatele.

15 PŘÍSTUP K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI
Veřejná zakázka je zadávána elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje EZAK dostupného na
adrese profilu zadavatele https://zakazky.cuni.cz/profile_display_17.html.
Úkony v zadávacím řízení se provádějí elektronicky a rovněž komunikace mezi zadavatelem a účastníkem
probíhá elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, případně emailem za zástupce
zadavatele (čl. 4 zadávací dokumentace).
Veškeré podmínky a informace týkající se elektronického nástroje jsou dostupné na:
https://zakazky.cuni.cz /data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf
https://zakazky.cuni.cz /data/manual/QCM.Podepisovaci_applet.pdf
Test nastavení internetového prohlížeče a test podání nabídky je k dispozici na https://zakazky.cuni.cz
/test_index.html.
Zadávací dokumentace k veřejné zakázce včetně jejích příloh a případných změn a doplňujících informací je
uveřejněna s neomezeným a přímým dálkovým přístupem na adrese profilu zadavatele.

16 OBCHODNÍ PODMÍNKY (PLATEBNÍ, DODACÍ, ZÁRUČNÍ, SANKČNÍ)
Zadavatel stanovil obchodní, platební a technické podmínky pro realizaci veřejné zakázky ve formě
závazného návrhu smlouvy, jejíž nedílnou součástí jsou uvedené podmínky. Návrh smlouvy tvoří přílohu č.
2 zadávací dokumentace.
Účastník vyplní a podá návrh smlouvy pro celý předmět plnění veřejné zakázky. Účastník do návrhu smlouvy
doplní pouze údaje, které budou v textu návrhu smlouvy označené pro vyplnění, tj. identifikační údaje
účastníka, údaje o nabídkové ceně a další jasně označené údaje pro doplnění. Účastník není oprávněn
v návrhu smlouvy činit žádné úpravy a změny, s výjimkou těch částí, které zadavatel pro doplnění určil a
označil. Porušení této podmínky povede k vyloučení účastníka z účasti v zadávacím řízení.
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Nabídkovou cenu je možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů týkajících se daně
z přidané hodnoty, a to maximálně o takovou legislativní změnu a/nebo pokud nastanou důvody pro
vyhrazenou změnu závazku dle § 100 odst. 1 Zákona, viz čl. 26 zadávací dokumentace.
Účastník je zodpovědný za stanovení výše nabídkové ceny. Zadavatel doporučuje účastníkům při zpracování
nabídkové ceny zohlednit též rizika plynoucí z inflace či hyperinflace, pohybu cen zboží, materiálů, služeb,
dopravy, osobních nákladů, odvodů na pojištění, pohybu kurzových rozdílů, dostupnosti zboží a služeb na
českém i světovém trhu, zejména s ohledem na vlivy pandemie covid-19 a aktuální společenské a
bezpečnostní situaci v Evropě a světě, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky. Vybraný dodavatel bude
zavázán splnit veřejnou zakázku za vysoutěženou nabídkovou cenu bez DPH po celou dobu trvání uzavřené
smlouvy do doby ukončení a převzetí plnění zadavatelem. Zadavatel bude trvat na plnění veřejné zakázky za
vysoutěženou nabídkovou cenu a sjednaných podmínek ve smlouvě a nebude po uzavření smlouvy jednat o
změně smluvních podmínek ve shora uvedených souvislostech s výjimkou vyhrazené změny závazku.
Účastník předloží smlouvu v editovatelném formátu (Word).

17 POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDEK
Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

18 PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE
Účastník je povinen prokázat kvalifikaci v rozsahu dále stanoveném zadavatelem:
splnění základní způsobilosti podle § 74 Zákona,
splnění profesní způsobilosti podle § 77 Zákona,
splnění technické kvalifikace podle § 79 Zákona.

ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST
1) Způsobilým dle § 74 Zákona není účastník, který
a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení pravomocně odsouzen
pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k tomuto zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu
země sídla účastníka; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na
veřejné zdravotní pojištění,
d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa
podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele,
2) Je-li účastníkem právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat tato právnická
osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu účastníka právnická
osoba, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat
a) tato právnická osoba,
b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu účastníka.
Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí podmínku základní
způsobilosti podle odst. 1) písm. a) splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu.
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Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu české právnické osoby, musí podmínku základní způsobilosti
podle odst. 1) písm. a) splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby,
osoba zastupující tuto právnickou osobu ve statutárním orgánu dodavatele a vedoucího pobočky.
Způsob prokázání základní způsobilosti:
Účastník prokazuje splnění základní způsobilosti ve vztahu k České republice ke dni podání nabídky
předložením prostých kopií dokladů :
a) výpisu z evidence Rejstříku trestů fyzických a právnických osob ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) Zákona,
b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) Zákona,
c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) Zákona,
d) písemného čestného prohlášení ve vztahu § 74 odst. 1 písm. c) Zákona,
e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d) Zákona,
f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není
v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) Zákona.
Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí podmínku základní
způsobilosti podle písm. a) splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu.
Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu české právnické osoby, musí podmínku základní způsobilosti
podle písm. a) splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby, osoba
zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu účastníka vedoucí pobočky závodu.
PROFESNÍ ZPŮSOBILOST
Účastník prokáže splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice dle § 77 Zákona:
a) předložením výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence,
pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje, a
b) předložením dokladů, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, např.
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.
Doklady podle písm. a), b) účastník nemusí předložit, pokud právní předpisy v zemi jeho sídla obdobnou
profesní způsobilost nevyžadují.
TECHNICKÁ KVALIFIKACE
K prokázání splnění technické kvalifikace zadavatel požaduje dle § 79 odst. 2 písm. b) Zákona předložení
seznamu významných dodávek poskytnutých a dokončených účastníkem v posledních třech letech před
zahájením zadávacího řízení. V seznamu uvede alespoň 2 významné dodávky obdobného charakteru, jako je
předmět plnění této zakázky v hodnotě min. 7.500.000 Kč bez DPH za každou takovou dodávku. Obdobnou
zakázkou se rozumí dodání, instalace IT vybavení (serverové a síťové prvky) v budovách občanské
vybavenosti.
Pro vyloučení pochybností zadavatel uvádí, že výše uvedená minimální hodnota musí být prokázána v rámci
jedné dodávky, a nelze jí tedy dosáhnout součtem hodnot více menších zakázek, nejedná-li se o plnění
rámcové dohody ve smyslu § 131 a násl. Zákona. Účastník doloží minimálně 2 významné dodávky.
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Způsob prokázání technické kvalifikace:
Účastník prokazuje splnění technické kvalifikace ke dni podání nabídky předložením seznamu významných
dodávek zpracovaného formou čestného prohlášení s následujícími údaji: předmět dodávky, uvedení ceny
bez DPH, doby plnění dodávky, identifikace objednatele (název, sídlo, IČO). Za dobu splnění významné
dodávky je považována doba, v jejímž průběhu byla významná dodávka dokončena. Zadavatel doporučuje
účastníkům použít vzor seznamu – Čestné prohlášení, který tvoří přílohu č. 3 zadávací dokumentace.
Vybraný dodavatel doloží tyto doklady ve smyslu § 104 písm. a) Zákona:
Doklad o splnění požadavků na bezpečnost výrobků (zboží) - prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997, o
technických požadavcích na výrobky a o změně doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
resp. zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, ve znění pozdějších předpisů.
ZPŮSOB PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE OBECNĚ
Účastník prokazuje splnění výše vymezené kvalifikace předložením kopií uvedených dokladů s ohledem na
§ 45 Zákona. V souladu s § 86 odst. 2 Zákona zadavatel uvádí, že nepřipouští v tomto otevřeném nadlimitním
řízení prokázání základní a profesní způsobilosti prostřednictvím čestného prohlášení mimo Zákonem
stanovené případy.
Pravost a stáří dokladů:
Doklady prokazující splnění základní způsobilosti a profesní způsobilosti výpisem z obchodního rejstříku
nesmějí být v souladu s § 86 odst. 5 Zákona starší 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.
Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiné osoby:
Pokud není účastník schopen prokázat splnění určité části profesní (mimo výpisu z obchodního rejstříku) či
technické kvalifikace požadované zadavatelem v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v
chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím jiné osoby. Účastník je v takovém případě povinen zadavateli
předložit:
a)

b)
c)
d)

doklady prokazující splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 Zákona (výpis z obchodního
rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje)
jinou osobou, lze prokázat čestným prohlášením,
doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
doklady o splnění základní způsobilosti jinou osobou, lze prokázat čestným prohlášením,
písemný závazek, z něhož vyplývá závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné
zakázky účastníkem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude účastník oprávněn disponovat v rámci
plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za účastníka.

Má se za to, že požadavek dle výše uvedeného odstavce písm. d) je splněn, pokud obsahem písemného
závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za splnění veřejné zakázky společně
s účastníkem. Prokazuje-li účastník prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady dle § 79 odst.
2 písm. a) nebo d) Zákona vztahující se k takové osobě, musí dokument podle písm. d) obsahovat závazek,
že jiná osoba bude vykonávat dodávky, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.
Společná účast účastníků:
V případě společné účasti účastníků a dodání společné nabídky prokazuje splnění základní způsobilost a
profesní způsobilost dle § 77 odst. 1 Zákona každý účastník samostatně a v plném rozsahu.
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Prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných účastníků:
Dodavatel zapsaný v seznamu kvalifikovaných účastníků, vydaném v souladu s § 226 Zákona a následných
Zákona, může prokázat splnění základní způsobilosti nebo profesní způsobilosti v rozsahu ve výpisu
uvedeném, výpisem ze seznamu kvalifikovaných účastníků ne starším než 3 měsíce od posledního dne, ke
kterému má být prokázáno splnění kvalifikace.
Prokázání kvalifikace v případě zahraničních osob
Zahraniční účastník prokazuje splnění kvalifikace způsobem dle § 81 Zákona doklady vydanými podle
právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem.
Výpis z evidence Rejstříku trestů v ČR vydává Rejstřík trestů. Potvrzení pro daňové nedoplatky zahraničních
účastníků v ČR vydává Finanční úřad pro Prahu 1 a potvrzení pro nedoplatky zahraničních účastníků v ČR na
pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti vydává Pražská
správa sociálního zabezpečení.
Změny kvalifikace účastníka:
Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení ke změně
kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je účastník 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. Povinnost účastníka nevzniká, pokud je kvalifikace změněna tak, že podmínky kvalifikace jsou
nadále splněny, nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníku řízení nebo nabídek a nedošlo
k ovlivnění kritérií hodnocení.

19 ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
Zadavatel požaduje, aby v nabídce byla nabídková cena uvedena bez vyhrazené změny závazku za splnění
předmětu veřejné zakázky.
Účastník je povinen nabídkovou cenu za plnění veřejné zakázky zpracovat a ve své nabídce předložit ve
formě vyplněného formuláře pro zpracování nabídkové ceny – Soupis dodávek a prací (excelová tabulka),
ve kterém vyplní položkovou nabídkovou cenu v Kč bez DPH a výši DPH. Celková nabídková cena se
automaticky dopočítá. Neocenění jakékoliv položky a stejně tak zařazení či „rozpuštění“ určitého druhu
plnění pod jinou, než k tomu určenou položku může mít za následek vyřazení nabídky a vyloučení účastníka
ze zadávacího řízení. Ocenění jednotlivých položek nebude předmětem hodnocení veřejné zakázky.
Závazný formulář Soupis dodávek a prací (excelová tabulka) je zpracován pro předmět veřejné zakázky
v příloze č. 1 zadávací dokumentace. Účastník je oprávněn v závazném formuláři doplnit pouze označená
pole formuláře. Žádná jiná pole formuláře není účastník oprávněn doplňovat či jakkoli měnit a upravovat.
Jednotková cena doplněná účastníkem do formuláře je maximální a nejvýše přípustnou cenou a musí v ní
být zahrnuty veškeré náklady dodavatele vzniklé v souvislosti s plněním veřejné zakázky.
Celkovou nabídkovou cenu v Kč bez DPH, výši DPH, a cenu v Kč včetně DPH vyplní účastník do návrhu
smlouvy do určených polí.
Případ, kdy nabídka nebude obsahovat nabídkovou cenu zpracovanou podle zadávací dokumentace, je
nesplněním požadavku zadavatele.
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Mimořádně nízká nabídková cena
V souladu s § 113 odst. 2 Zákona stanoví zadavatel, že za mimořádně nízkou nabídkovou cenu bude
považovat nabídkovou cenu účastníka, která bude nižší o 30 % a více, než je průměr nabídkových cen všech
hodnocených nabídek.
Tím není dotčeno v souladu s § 113 odst. 3 Zákona právo zadavatele posuzovat nabídkovou cenu jako
mimořádně nízkou i v jiných případech. Pokud zadavatel posoudí nabídkovou cenu v nabídce účastníka řízení
jako mimořádně nízkou, požádá účastníka řízení o její vysvětlení postupem dle § 113 odst. 4 a násl. Zákona.

20 KRITÉRIA HODNOCENÍ NABÍDEK
Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti dle § 114 Zákona.
Základní hodnotící kritérium - nejnižší nabídková cena - váha 100 %. Celková nejnižší předložená cena se
vydělí nabídkovou cenou hodnoceného účastníka, následně se výsledek vynásobí koeficientem váhy 100 a
vyjde počet bodů nabídky podle vzorce:
celková nejnižší nabídková cena
______________________ …… x 100 = počet bodů hodnocené nabídky
hodnocená nabídková cena

21 POŽADAVEK NA POSKYTNUTÍ JISTOTY
Dle § 41 Zákona poskytne účastník jistotu 250.000 Kč.
Jistotu za předmět veřejné zakázky poskytne účastník formou složení peněžní částky na účet zadavatele,
formou bankovní záruky nebo pojištění záruky s platností po celou dobu běhu zadávací lhůty podle § 41
odst. 5 Zákona.
Pro poskytnutí jistoty formou složení peněžní částky je stanoven následující účet:
Číslo účtu zadavatele:
115-1961180287/0100
Kód banky:
0100
Název banky:
Komerční banka, a.s.
Účastník musí k platbě jistoty uvést následující platební symboly:
Variabilní symbol:
IČO účastníka
Prokázání poskytnutí jistoty :
a) sdělením údajů o provedené platbě zadavateli, jde-li o peněžní jistotu, a to např. kopií výpisu z účtu
účastníka, na kterém je uvedena celková částka odpovídající výši požadované jistoty prokazatelně
odečtena 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 účastník poskytne jistotu složením peněžní částky na účet zadavatele v
hotovosti.
b) V případě, že účastník poskytne zadavateli peněžní jistotu, doloží ve své nabídce prohlášení
účastníka podepsané osobou oprávněnou zastupovat účastníka, ve kterému účastník uvede
platební symboly pro vrácení peněžní jistoty v následujícím členění: číslo účtu, kód banky, název
banky, variabilní symbol.
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c) předložením originálu záruční listiny obsahující závazek vyplatit zadavateli za podmínek
stanovených v zákoně jistotu, jde-li o bankovní záruku. Originál záruční listiny bude do nabídky
vložen vyjímatelným způsobem. Součástí nabídky bude kopie bankovní záruky.
nebo
d) předložením písemného prohlášení pojistitele obsahující závazek vyplatit zadavateli za podmínek
stanovených v zákoně jistotu, jde-li o pojištění záruky.
Je-li jistota poskytnuta formou bankovní záruky nebo pojištění záruky, je účastník zadávacího řízení povinen
zajistit její platnost po celou dobu trvání zadávací lhůty.
Zadavatel vrátí bez zbytečného odkladu peněžní jistotu, originál záruční listiny nebo písemné prohlášení
pojistitele po uplynutí zadávací lhůty, nebo poté, co účastníku zadávacího řízení zanikne jeho účast v
zadávacím řízení před koncem zadávací lhůty.

22 ZADÁVACÍ LHŮTA
Účastníci jsou svými nabídkami vázáni po celou dobu zadávací lhůty. Zadávací lhůta je stanovena na 4
kalendářní měsíce. Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek.

23 PODMÍNKY A POŽADAVKY ZADAVATELE NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
Nabídka se podává písemně v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje EZAK
dostupného na https://zakazky.cuni.cz/profile_display_17_html. Účastník je povinen se řídit pravidly a
pokyny stanovenými provozovatelem elektronického nástroje.
Zadavatel nepožaduje, aby nabídka a jednotlivé dokumenty, které budou podávány, byly v originále anebo
aby byly opatřeny zaručeným elektronický podpisem. Zadavatel bude požadovat elektronické originály
dokumentů včetně zaručeného podpisu oprávněné osoby až u vybraného dodavatele. Postačí tedy jen skeny
dokumentů a podpisů oprávněných osob.
V českém jazyce musí být zpracovány části nabídky, tedy i ty, které účastník vkládá nad rámec stanovený
zadávací dokumentací. Doklad ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají
bez překladu do českého jazyka. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele
uvést v omyl.
Zadavatel doporučuje předložit nabídku v následujícím členění:
a) Krycí list nabídky
b) Doklady k prokázání splnění základní a profesní kvalifikace
c) Doklady k prokázání splnění technické kvalifikace
d) Návrh smlouvy včetně oceněného Soupis dodávek a prací
Účastník pouze doplní požadované chybějící údaje v barevně vyznačených polích a smlouvu
podepsanou osobou oprávněnou zastupovat účastníka učiní součástí nabídky. K návrhu smlouvy
účastník přiloží veškeré případné přílohy, především Soupis dodávek a prací. Smlouva musí po
obsahové stránce odpovídat obsahu nabídky účastníka. Nevyplývá-li oprávnění osoby podepisující
návrh smlouvy k zastupování účastník e z obchodního rejstříku, musí být součástí návrhu smlouvy
plná moc opravňující tuto osobu k zastupování účastníka. Tato plná moc musí být předložena v
originále nebo v úředně ověřené kopii.
e) Seznam subdodavatelů
f) Doklad o poskytnutí jistoty
12
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g) Čestné prohlášení účastníka o akceptaci zadávacích podmínek
h) Čestné prohlášení účastníka
i) Další doklady požadované v zadávací dokumentaci, především v Technické specifikaci (excelová
tabulka s více listy

24 VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK
Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace musí být zadavateli účastníkem doručena v písemné formě
nejpozději 8 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek dle ustanovení § 98 odst. 3 Zákona.
Vysvětlení zadávací dokumentace včetně přesného znění požadavku bez identifikace tazatele bude
odesláno a uveřejněno do 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti na profilu zadavatele.
Žádost je možno doručit písemně prostřednictvím profilu zadavatele v EZAK.

25 PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ
Prohlídka místa plnění se uskuteční: 20. dubna 2022 v 10.00 hod. na adrese U Kříže 661/8, Praha 5,
Jinonice. Sraz se zástupcem zadavatele je u vjezdu na staveniště.
Prohlídka místa plnění je dobrovolná.
V případě nejasností volat kontaktní osobu: Petr Balík, telefon: 606 746 930

26 VYHRAZENÉ ZMĚNY ZÁVAZKŮ PODLE § 100 ZÁKONA
Zadavatel si dle § 100 odst. 2) ZZVZ vyhrazuje změnu v osobě dodavatele v průběhu plnění veřejné zakázky
(smlouvy). V případě ukončení smlouvy dle odst. 10.3. písm. a) až g) smlouvy je zadavatel oprávněn vyzvat k
uzavření smlouvy účastníka původního zadávacího řízení, který se po provedeném hodnocení umístil druhý,
popřípadě třetí v pořadí.
Zadavatel nebude provádět nové hodnocení nabídek, ale bude vycházet z pořadí nabídek v původním
zadávacím řízení. Zadavatel však provede posouzení splnění podmínek účasti, pokud tak neučinil v zadávacím
řízení s ohledem na § 39 odst. 4 Zákona a posoudí, zda u nového dodavatele nejsou naplněny povinné důvody
pro vyloučení vybraného dodavatele dle § 48 Zákona. Pokud jsou naplněny důvody, pro které by nebylo
možno uzavřít smlouvu s druhým účastníkem v pořadí v původním zadávacím řízení, může zadavatel oslovit
dodavatele, který se umístil jako třetí v pořadí. Dodavatele na dalších pořadích nebude kupující oslovovat.
Pokud dojde k uzavření nové smlouvy ze strany druhého, popřípadě třetího účastníka původního
podlimitního zadávacího řízení, bude veřejná zakázka, resp. nová smlouva plněna od počátku. V případě, že
původní dodavatel předmět plnění částečně splnil a předčasné ukončení smlouvy nemá dopad na tuto část
poskytnutého plnění, může zadavatel s novým dodavatelem uzavřít novou smlouvu jen na zbývající
neplněnou část předmětu plnění veřejné zakázky.
Volba mezi možnostmi uvedenými v přechozím odstavci náleží výlučně zadavateli, který svou volbu oznámí
dodavateli ve lhůtě do 5 pracovních dnů od ukončení smlouvy.
Obsah smluvního vztahu s novým dodavatelem bude odpovídat smluvním podmínkám jako ve vzorové
smlouvě v zadávací dokumentaci, resp. smlouvě uzavřené s původním dodavatelem, s výjimkou níže
vyjmenovaných skutečností, které mohou být sjednány mezi kupujícím a novým dodavatelem jinak, a to
s přihlédnutím k aktuálním době, kdy bude nová smlouva uzavírána, kvantitativnímu a kvalitativnímu plnění
zrušené smlouvy, zda bude plněno od začátku nebo jen ve zbývající části, především:
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a)
b)
c)
d)

nové plnění od začátku, nebo
úprava rozsahu odpovídající nedokončenému plnění, odpovědnosti za provedené části plnění,
postup předání a převzetí dosavadních výsledků plnění od původního dodavatele,
úprava harmonogramu, termíny plnění.

Zadavatel si dle § 100 odst. 1 Zákona vyhrazuje tyto změny závazků:
Prodloužení doby plnění: Zadavatel může přiměřené prodloužit termíny plnění veřejné zakázky
sjednané ve smlouvě, které nebude možné z objektivních důvodů splnit a které nastaly po uzavření
smlouvy. Objektivními důvody se rozumí:
a) zpoždění v dokončení stavebních úprav prováděných jiným smluvním partnerem kupujícího a
zpoždění s připraveností v místě plnění pro tuto smlouvu,
b) změna dodavatele dle odst. 11.1. smlouvy a následující,
c) prokazatelná a dodavatelem prokázaná nedostupnost zboží a materiálu na trhu, prokazatelně
dlouhé dodací lhůty na trhu, např. v důsledku pandemie Covid -19, nebo jiných nepředvídatelných
společenských a politických skutečností.
Změna kupní ceny: Zvýšení kupní ceny je, za dodržení podmínek dle smlouvy a § 222 Zákona, možné
nejvýše o 10 % z předpokládané hodnoty veřejné zakázky, tj. maximálně o částku 2.267.606 Kč bez
DPH a pokud v průběhu trvání smlouvy nastanou některé z těchto skutečností:
a) bude zjištěna potřeba zvýšení počtu kusů výrobků, komponent nebo činností dodávaných v rámci
této smlouvy, nebo bude potřeba záměna výrobků či komponent například z důvodu
nedostupnosti na trhu či dlouhých dodacích lhůt, změna technického řešení z důvodu změny
dodavatele,
b) nárůstu cen na trhu v důsledku pandemie Covid-19, nebo nepředvídatelných společenských a
politických skutečností o více než 10 %, přičemž dodavatel je v takovém případě povinen prokázat
jednostranné navýšení ceny ze strany výrobce a nemožnost fixace ceny dodávky při podání
nabídky.
Vyhrazené změny závazků budou sjednány formou písemného dodatku k této smlouvě.

27 Další podmínky související s výběrem účastníka
Originály dokladů či jejich ověřené kopie předkládá dodavatel prostřednictvím elektronického nástroje EZAK
a v souladu s § 22 a násl. zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi
dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.
Evidence skutečných majitelů:
Zadavatel u vybraného dodavatele, je-li českou právnickou osobou, zjistí údaje o jeho skutečném majiteli z
evidence skutečných majitelů, tzn. úplný výpis platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady
nebo s nahrazením novými údaji (zákon upravující evidenci skutečných majitelů).
Zadavatel vyzve vybraného dodavatele, je-li zahraniční právnickou osobou, k předložení výpisu ze zahraniční
evidence obdobné evidenci skutečných majitelů nebo, není-li takové evidence,
ke sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem, a
k předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; těmito doklady jsou
zejména
1. výpis ze zahraniční evidence obdobné veřejnému rejstříku,
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2. seznam akcionářů,
3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.
Zadavatel vyloučí vybraného dodavatele,
je-li českou právnickou osobou, která má skutečného majitele, pokud nebylo možné zjistit údaje o jeho
skutečném majiteli z evidence skutečných majitelů; k zápisu zpřístupněnému v evidenci skutečných majitelů
po odeslání oznámení o vyloučení dodavatele se nepřihlíží, je-li zahraniční právnickou osobou, která má
skutečného majitele nedoloží k výzvě zadavatele požadované údaje a doklady.

28 LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK
Lhůta pro podání nabídek pro části předmětu veřejné zakázky jsou uvedeny na profilu zadavatele
https://zakazky.cuni.cz/profile_display_17.html

29 OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK
V souladu s ustanovením § 108 a § 110 Zákona zadavatel provede otevírání nabídek, které podali účastníci
tohoto zadávacího řízení po uplynutí lhůty k podání nabídek.

30 VYHRAZENÁ PRÁVA ZADAVATELE
Zadavatel si vyhrazuje právo:
a) změnit, upřesnit či doplnit zadávací podmínky,
b) neposkytnout účastníkům náhradu nákladů, které vynaloží v souvislosti se svou účastí v zadávacím
řízení
c) nevracet nabídky,
d) předat nabídky nezávislým odborníkům za účelem vypracování podpůrných posudků či zpráv pro
hodnotící komisi. Ostatní podmínky zadávacího řízení v této zadávací dokumentaci výslovně
neupravené (např. možnost a způsob podání námitek proti postupu zadavatele) se řídí příslušnými
ustanoveními Zákona,
e) zrušit zadávací řízení za podmínek stanovených Zákonem.

31 ODPOVĚDNÉ ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Zadavatel má zájem zadat veřejnou zakázku v souladu se zásadami sociálně odpovědného a
environmentálně odpovědného veřejného zadávání. Sociálně odpovědné a environmentálně odpovědné
veřejné zadávání kromě důrazu na čistě ekonomické parametry zohledňuje také související dopady zakázky
zejména v oblasti zaměstnanosti, sociálních a pracovních práv a životního prostředí. Zadavatel od
dodavatele vyžaduje, aby při plnění předmětu veřejné zakázky zajistil legální zaměstnávání, férové a
důstojné pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na
plnění předmětu veřejné zakázky podílet. Zadavatel od dodavatele vyžaduje, aby při plnění předmětu
veřejné zakázky zajistil nakládání s odpady a likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti s plněním předmětu
veřejné zakázky v souladu s právními předpisy.
Vybraný dodavatel je povinen zajistit splnění těchto požadavků zadavatele i u svých poddodavatelů. Aspekty
společensky odpovědného zadávání a environmentálně odpovědného zadávání veřejných zakázek jsou
zohledněny v textu obchodních podmínek.

15

Zadávací dokumentace: FSV UK – IT vybavení (serverové a síťové prvky)
Reg. č.: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002336

32 PŘÍLOHY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Příloha č. 1:
- Technická specifikace - Mapa sítě (textový soubor)
- Soupis dodávek a prací – slepý; Technická specifikace (excelová tabulka s více listy)
Příloha č. 2 – Návrh smlouvy
Příloha č. 3 - Čestné prohlášení - seznam významných dodávek
Příloha č. 4 - Čestné prohlášení o splnění základní kvalifikace
Příloha č. 5 - Krycí list nabídky
Příloha č. 6 – Čestné prohlášení účastníka o akceptaci zadávacích podmínek
Příloha č. 7 - Seznam poddodavatelů

V Praze, dne
Digitálně podepsal

PhDr. JUDr. PhDr. JUDr. Tomáš
Karásek, Ph.D.
Tomáš
2022.04.04
Karásek, Ph.D. Datum:
15:56:16 +02'00'

…………………………………
PhDr. JUDr. Tomáš Karásek, Ph.D.
děkan
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