VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A POKYNY PRO
ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Podlimitní veřejná zakázka na dodávky,
zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“),
s názvem:

„Pořízení stolních počítačů, PTZ kamer, mikrofonů a rozšíření operačních pamětí“

ČÁST 1
POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
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1. INFORMACE O ZADAVATELI
1.1. Základní identifikační údaje zadavatele
Název:
Zastoupen:
Sídlo:
IČO:
Kód státu:

Univerzita Karlova, Právnická fakulta
prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D., děkan
Nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1
00216208
CZ, Česká republika

1.2. Zástupce Zadavatele pověřený prováděním
souvisejících se zadávacím řízením dle § 43 ZZVZ
Název:
Zastoupen:
Sídlo:
IČO:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Tel:

úkonů

podle

zákona

KLATOVSKÝ & SVATOŇ advokátní kancelář, s.r.o.,
Mgr. Jakub Klatovský, LL.M., jednatel
Mgr. Michal Svatoň, jednatel
Vinohradská 2133/138, 130 00 Praha 3 - Vinohrady
06683941
Mgr. Jakub Klatovský, LL.M., advokát
office@klatovskysvaton.cz
+ 420 223 016 897

Zástupce zadavatele je ve smyslu ustanovení § 43 ZZVZ zmocněn k zastupování
zadavatele při provádění úkonů podle zákona souvisejících se zadávacím řízením s
výjimkou výběru dodavatele, vyloučení účastníka ze zadávacího řízení, zrušení
zadávacího řízení, nebo rozhodnutí o námitkách.
2. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
2.1.

Obecné informace o veřejné zakázce

Zadavatel stanovil zadávací podmínky pro zadání zakázky tak, aby určitým dodavatelům
bezdůvodně přímo nebo nepřímo nezaručovaly konkurenční výhodu nebo nevytvářely
bezdůvodné překážky hospodářské soutěže. Zadávací podmínky zpracoval v
podrobnostech nezbytných pro účast dodavatele v zadávacím řízení a při dodržení zásad
stanovených § 6 ZZVZ. Náležitosti zadávacího řízení, které nejsou specificky uvedeny v
zadávacích podmínkách, jsou dány ustanoveními ZZVZ a jeho prováděcími předpisy a
předpisy souvisejícími.
Zadavatel dále upozorňuje dodavatele, že zadávací podmínky jsou souhrnem požadavků
zadavatele, nikoliv však souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně
závazných předpisů a dalších norem, které se vztahují k předmětu zakázky a jeho
realizaci, kterými se dodavatel při zpracování nabídky musí rovněž řídit.
Dodavatel podá svou nabídku k celému rozsahu předmětu plnění, a to v souladu se
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zadávacími podmínkami.
2.2.

Název veřejné zakázky

Název veřejné zakázky „Pořízení stolních počítačů, PTZ kamer, mikrofonů a
rozšíření operačních pamětí“
2.3.

Předmět plnění veřejné zakázky

Předmětem plnění zakázky je pořízení níže uvedených položek:
-

Rozšíření operační paměti – 2 sady paměťových modulů po 16 kusech

-

Vnitřní PTZ kamera Full HD pro streamování - 6 kusů

-

Vnitřní PTZ kamera 4K UHD pro streamování - 3 kusy

-

Stolní počítače pro studenty do učebny v knihovně (All-In-One) - 19 kusů

-

Stolní počítače pro studenty do učebny 017 (All-In-One) - 27 kusů

-

Mikrofony pro PTZ kamery Full HD - 10 kusů

Plnění bude dodáno se zárukou v délce dle této zadávací dokumentace. Předmět plnění je
dále podrobněji zpracován v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu této zadávací
dokumentace.
Zadavatel pořizuje předmět plnění veřejné zakázky z důvodu potřeby zajistit potřebné
technické vybavení v souvislosti se zajištěním digitálních forem výuky.
2.4.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předpokládanou hodnotou zakázky je zadavatelem předpokládaná výše úplaty
za plnění zakázky vyjádřená v penězích; do předpokládané hodnoty se nezahrnuje daň z
přidané hodnoty. Do předpokládané hodnoty zakázky je zahrnuta hodnota všech plnění,
která mohou vyplývat ze smlouvy na zakázku, není-li dále stanoveno jinak.
Předpokládaná hodnota je stanovena v souladu s ustanovením § 16 a § 21 ZZVZ.
Zadavatel stanoví, že předpokládaná hodnota této zakázky činí 2 822 727 Kč
bez DPH. Předpokládaná hodnota byla stanovena na základě zkušenosti zadavatele
z minulých let.
2.5.

Klasifikace předmětu veřejné zakázky

Kódy CPV:
30230000-0
30236100-3
30237240-3
30213300-8
32341000-5

Zařízení související s počítači
Rozšíření paměti
Webová kamera
Stolní počítač
Mikrofony
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2.6.

Financování veřejné zakázky

Veřejná zakázka je financována v rámci komponenty 3.2 Adaptace kapacity a zaměření
školních programů Národního plánu obnovy pro oblast vysokých škol pro roky 20222024, financovaného Evropskou unií – Next Generation EU. Název a číslo projektu:
Transformace pro VŠ na UK reg. č. NPO_UK_MSMT-16602/2022.
Dodavatel je povinen umožnit v plném rozsahu kontrolním orgánům, provedení kontroly
svého účetnictví a realizace zakázky, jak vyplývá ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, a ze zákona č. 255/2012 Sb.
kontrolní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Dodavatel má povinnost po dobu 10 let od skončení plnění zakázky uschovávat doklady
související s plněním zakázky a umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly
realizace veřejné zakázky.
3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
3.1.

Doba plnění veřejné zakázky

Předpokládané zahájení plnění:

po podpisu smlouvy

Předpokládané dokončení plnění:

dodání plnění do 90 dnů ode dne podpisu
smlouvy

3.2.

Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění je na sídlo zadavatele.
4. KOMUNIKACE SE ZADAVATELEM
Tato veřejná zakázka je zadávána elektronicky pomocí elektronického nástroje pro
zadávání veřejných zakázek Zadavatele (dále jen „elektronický nástroj“) dostupného na
https://zakazky.cuni.cz/profile_display_6.html
Veškeré úkony v rámci tohoto zadávacího řízení se provádějí elektronicky
prostřednictvím elektronického nástroje, nestanoví-li zadavatel v zadávacích
podmínkách nebo v průběhu zadávacího řízení jinak.
Komunikace mezi zadavatelem a dodavateli bude probíhat v souladu s ustanovením § 211
ZZVZ. Zadavatel dodavatele upozorňuje, že pro plné využití všech možností
elektronického nástroje je třeba provést a dokončit tzv. registraci dodavatele.
Za řádné a včasné seznamování se s písemnostmi zasílanými zadavatelem
prostřednictvím elektronického nástroje jakož i za správnost kontaktních údajů
uvedených u dodavatele zodpovídá vždy dodavatel.
Podmínky a informace týkající se elektronického nástroje včetně informací o používání
elektronického podpisu jsou dostupné na: https://www.ezak.cz
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Zadavatel dodavatelům důrazně doporučuje využít možnosti otestovat nastavení
prohlížeče, aby tak předešli možný komplikacím při následném vkládání nabídek.
Zadavatel dodavatelům důrazně doporučuje využít možnosti otestovat nastavení
prohlížeče, aby tak předešli možný komplikacím při následném vkládání žádostí o účast
nebo nabídek.
5. ZPŘÍSTUPNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Zadávací dokumentace se skládá z těchto částí:
-

Svazek 1 - Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace a pokyny pro
zpracování nabídky (zpracoval Zadavatel společně se zástupcem Zadavatele
společností KLATOVSKÝ & SVATOŇ advokátní kancelář, s.r.o.)
Svazek 2 - Obchodní podmínky – Návrh kupní smlouvy (zpracoval Zadavatel
společně se zástupcem Zadavatele společností KLATOVSKÝ & SVATOŇ advokátní
kancelář, s.r.o.)
Svazek 3 - Technické podmínky (zpracoval Zadavatel)

Zadavatel uveřejnil zadávací dokumentaci v souladu s ust. § 96 odst. 1 ZZVZ na profilu
Zadavatele ode dne odeslání Výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace minimálně
do konce lhůty pro podání nabídek.
Profil Zadavatele: https://zakazky.cuni.cz/profile_display_6.html
6. VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK
Zadavatel může zadávací dokumentaci vysvětlit, pak takové vysvětlení, případně
související dokumenty, uveřejní Zadavatel na profilu Zadavatele, a to v souladu s ust. § 54
odst. 5 a § 98 ZZVZ.
Písemnou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace podle § 98 odst. 3 ZZVZ dodavatel
doručí
prostřednictvím
elektronického
nástroje
dostupného
na:
https://zakazky.cuni.cz/profile_display_6.html
7. ROZSAH POŽADAVKŮ ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE
7.1.

Společná ustanovení o kvalifikaci

7.1.1. Prokazování kvalifikace získané v zahraničí
V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle
právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném Zadavatelem.
7.1.2. Kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů
V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní
způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ každý dodavatel samostatně.
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7.1.3. Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob
Dle ust. § 83 odst. 1 ZZVZ dodavatel může prokázat určitou část ekonomické kvalifikace,
technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1
ZZVZ požadované Zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém
případě povinen Zadavateli předložit:
-

doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ jinou
osobou,

-

doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,

-

doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ jinou osobou a

-

písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné
zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn
disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná
osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

7.1.4. Společné prokazování kvalifikace
Zadavatel v souladu s ust. § 84 ZZVZ stanovuje viz níže bližší pravidla pro prokazování
profesní způsobilosti podle § 77 odst. 2 ZZVZ, nebo technické kvalifikace, pokud se
dodavatelé účastní zadávacího řízení společně nebo prokazují kvalifikaci
prostřednictvím jiných osob.
7.1.5. Doklady o kvalifikaci
Zadavatel stanovuje, že dodavatel je oprávněn předložit doklady o kvalifikaci v nabídkách
v kopiích nebo je může nahradit čestným prohlášením nebo jednotným evropským
osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 ZZVZ.
Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 ZZVZ a profesní způsobilost podle §
77 odst. 1 ZZVZ musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v
době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.
Před uzavřením smlouvy si Zadavatel od vybraného dodavatele vždy vyžádá
předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly
v zadávacím řízení předloženy.
7.1.6. Změny kvalifikace účastníka zadávacího řízení
Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího
řízení ke změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je účastník zadávacího řízení
povinen tuto změnu Zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od
oznámení této změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci; Zadavatel
může tyto lhůty prodloužit nebo prominout jejich zmeškání. Povinnost podle věty první
účastníku zadávacího řízení nevzniká, pokud je kvalifikace změněna takovým způsobem,
že
a) podmínky kvalifikace jsou nadále splněny,
b) nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo
nabídek a nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek.
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Dozví-li se Zadavatel, že dodavatel nesplnil povinnost uvedenou v §88 odst. 1 ZZVZ,
Zadavatel jej bezodkladně vyloučí ze zadávacího řízení.
7.1.7. Rozsah požadavků na kvalifikaci
Kvalifikovaným dodavatelem se rozumí dodavatel, který je způsobilý a schopný plnit
veřejnou zakázku tehdy, když prokáže:
- základní způsobilost dle § 74 ZZVZ
- profesní způsobilost dle § 77 odst. 1 ZZVZ
- technickou kvalifikaci dle § 79 odst. 2 písm. e) ZZVZ

7.2.

Základní způsobilost

Způsobilým není dodavatel, který:
a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení
pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k ZZVZ nebo obdobný
trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením
se nepřihlíží,
b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný
daňový nedoplatek,
c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném
nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném
nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti,
e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla
nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci
podle právního řádu země sídla dodavatele.
Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ
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) ZZVZ splňovat
- tato právnická osoba,
- každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
- osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.
Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu
a. zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ splňovat
tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
b. české právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ splňovat osoby
uvedené v § 74 odst. 2 ZZVZ a vedoucí pobočky závodu.
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Zadavatel stanovuje v souladu s ust. § 74 odst. 4 ZZVZ, že podmínku podle § 74 odst. 1
písm. a) ZZVZ musí splňovat i osoby, které mají v rámci struktury dodavatele práva
spojená se zastupováním, rozhodováním nebo kontrolou dodavatele.
Prokázání základní způsobilosti:
Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice
předložením čestného prohlášení.
7.3.

Profesní způsobilost

Dodavatel prokazuje podle § 77 odst. 1 ZZVZ splnění profesní způsobilosti ve vztahu k
České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.
Doklady podle § 77 odst. 1 ZZVZ dodavatel nemusí předložit, pokud právní předpisy v
zemi jeho sídla obdobnou profesní způsobilost nevyžadují.
7.4.

Technická kvalifikace

Kritéria technické kvalifikace stanovil Zadavatel za účelem prokázání lidských zdrojů,
technických zdrojů nebo odborných schopností a zkušeností nezbytných pro plnění
veřejné zakázky v odpovídající kvalitě.
K prokázání kritérií technické kvalifikace Zadavatel požaduje předložit:
-

dle ust. § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ seznam významných dodávek nebo
významných služeb poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením
zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace
objednatele;

Dodavatel prokáže splnění tohoto požadavku, když jako povinnou součást své nabídky
předloží technické seznam významných dodávek ve formě čestného prohlášení, ze
kterého bude vyplývat, že v posledních 3 letech před zahájením tohoto výběrového řízení
poskytl:

-

(i)

alespoň 2 dodávky, jejichž předmětem bylo dodání stolních počítačů ve
finančním rozsahu min. 300.000 Kč bez DPH v případě každé dodávky, a

(ii)

alespoň 2 dodávky, jejichž předmětem bylo dodání vnitřních PTZ kamer ve
finančním rozsahu min. 200.000 Kč bez DPH v případě každé dodávky.

dle ust. § 79 odst. 2 písm. k) ZZVZ vzorky, popisy nebo fotografie výrobků
určených k dodání

Dodavatel prokáže splnění tohoto požadavku, když jako povinnou součást své nabídky
předloží technické popisy nebo fotografie výrobků určených k dodání a splňující níže
uvedené podmínky.
Z předložených dokumentů musí být vyplývat:
(i)

zřejmý název výrobců a technická specifikace zboží určeného k dodání, tak aby
zadavatel mohl posoudit, zda nabízené zboží splňuje požadavky uvedené
8

v zadávací dokumentaci, zejména pak příloze č. 3 této zadávací dokumentace.
Za tímto účelem zadavatel žádá o předložení datasheetů, release notes,
nebo manuálů vydaných výrobcem zařízení.
Veškeré deklarované funkce a technické parametry nabízených výrobků musí být
dostupné ke dni podání nabídky. Technické popisy výrobků budou doloženy v prostých
kopiích a mohou být předloženy v anglickém jazyce.
8. OBCHODNÍ PODMÍNKY
Zadavatel předepisuje znění Kupní Smlouvy obsažené v zadávací dokumentaci jako
závazné a neměnné.
Vzorové znění kupní smlouvy nesmí účastník zadávacího řízení měnit, doplňovat ani jinak
upravovat, pokud v zadávacích podmínkách není výslovně stanoveno jinak (viz.
Nabídková cena, kterou dodavatel naopak doplnit musí, jméno kontaktní osoby
odpovědné za plnění a taktéž předepsané údaje o dodavateli jako smluvní straně.).
V případě, že účastník zadávacího řízení vypracuje návrh smlouvy v rozporu s tímto
ustanovením, bude účastník vyloučen pro rozpor se zadávacími podmínkami z další účasti
v zadávacím řízení.
V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy
s vybraným dodavatelem, je příslušný účastník zadávacího řízení (dodavatel) povinen o
této změně zadavatele bezodkladně písemně informovat.
9. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
9.1.

Požadavky na jednotné zpracování nabídkové ceny a její stanovení

Nabídková cena bude stanovena za kompletní splnění veřejné zakázky v souladu se
zadávací dokumentací jako nejvýše přípustná, kterou bude možno překročit pouze v
případě změny daňových předpisů. Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady,
jejichž vynaložení účastníci předpokládají při plnění veřejné zakázky.
Měnou zadávacího řízení je Kč (CZK).
Celková nabídková cena bude uvedena v členění specifikovaném v SVAZEK 2 ZD:
Obchodní podmínky – Návrh kupní smlouvy.
Daní z přidané hodnoty se pro účely této veřejné zakázky rozumí peněžní částka, jejíž výše
odpovídá výši daně z přidané hodnoty vypočtené dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
Požadovaný způsob stanovení nabídkové ceny dodavatel splní, jestliže uvede nabídkovou
cenu dle požadavků stanovených výše do návrhu kupní smlouvy. Dodavatel je povinen při
vyplňování (oceňování) rozpočtu dodržet úplnost a obsahovou náplň.
10. DALŠÍ POŽADAVKY ZADAVATELE NA OBSAH NABÍDKY
Tato zadávací dokumentace se poskytuje pouze pro účely zpracování nabídky v rámci
tohoto zadávacího řízení; účastník zadávacího řízení není oprávněn ji použít k jakýmkoli
jiným účelům. Podmínky zadávacího řízení uvedené a specifikované v zadávacích
podmínkách jsou pro účastníka zadávacího řízení závazné.
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Pokud se v zadávací dokumentaci vyskytnou požadavky nebo odkazy na obchodní firmy,
názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou
osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory,
průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, Zadavatel v takových
případech výslovně umožňuje dodavateli pro plnění veřejné zakázky použití i jiných,
kvalitativně a technicky obdobných řešení u každého takového odkazu.
11. VARIANTY
Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
12. POSOUZENÍ NABÍDEK
Zadavatel posoudí nabídky z hlediska splnění zadávacích podmínek, zejména splnění
povinných náležitostí nabídky a splnění podmínek pro účast v zadávacím řízení.
Zadavatel si vyhrazuje právo posoudit pouze nabídku toho účastníka, jehož nabídka se po
provedeném hodnocení umístí na prvním místě.
Nabídka musí být zpracována v českém jazyce, s výjimkou technických popisů výrobků,
které mohou být předloženy v českém nebo anglickém jazyce.
Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. Zadávací
lhůta činí 120 kalendářních dní. Účastník je svou nabídkou vázán do konce zadávací lhůty,
resp. do dne doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky.
Postupem dle § 122 ZZVZ zadavatel zjistí u vybraného dodavatele, je-li českou právnickou
osobou, údaje o jeho skutečném majiteli podle zákona upravujícího evidenci skutečných
majitelů z evidence skutečných majitelů podle téhož zákona. Vybraného dodavatele, je-li
zahraniční právnickou osobou, zadavatel bude postupovat dle § 122 odst. 5 a 7 písm. b)
ZZVZ. Zjištěné údaje zadavatel uvede v dokumentaci o zadávacím řízení.
Zadavatel upozorňuje, že postupem dle § 122 odst. 7 písm. a) ZZVZ vyloučí vybraného
dodavatele, je-li českou právnickou osobou, která má skutečného majitele, pokud nebylo
podle § 122 odst. 4 ZZVZ 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.
13. NÁKLADY ÚČASTNÍKA SPOJENÉ S PODÁNÍM NABÍDKY
Všechny náklady související s přípravou a podáním nabídky hradí výhradně příslušný
účastník.
Zadavatel nenese odpovědnost za žádné výdaje ani ztráty jakéhokoli druhu (a nebude je
tedy hradit), které případně utrpí účastník v souvislosti s účastí v zadávacím řízení.
14. VÝHRADY ZADAVATELE
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce účastníka u třetích
osob a účastník je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou
součinnost.
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Zadavatel má právo zrušit zadávací řízení v souladu s ust. § 127 ZZVZ.
Zadavatel může pro účely zajištění řádného průběhu zadávacího řízení požadovat,
aby účastník zadávacího řízení v přiměřené lhůtě objasnil předložené údaje nebo doklady
nebo doplnil další nebo chybějící údaje nebo doklady. Zadavatel může tuto žádost učinit
opakovaně a může rovněž stanovenou lhůtu prodloužit nebo prominout její zmeškání.
Zadavatel bude uchovávat dokumentaci o zadávacím řízení a záznamy o úkonech
učiněných elektronicky podle § 216 ZZVZ po dobu 10 let od ukončení zadávacího řízení
nebo od změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
15. STŘET ZÁJMU
Podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o střetu zájmů“) se nesmí účastnit veřejné zakázky jako účastník nebo
poddodavatel, prostřednictvím kterého dodavatel prokazuje kvalifikaci, takový dodavatel
– obchodní společnost, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona
o střetu zájmů, nebo jím ovládaná osoba, vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti
společníka v obchodní společnosti.
Dodavatel je povinen prokázat neexistenci střetu zájmů prostřednictvím čestného
prohlášení dodavatele ve vztahu k § 4b zákona o neexistenci střetu zájmů. Za tímto
účelem je dodavatel oprávněn využít vzor čestného prohlášení, který tvoří přílohu
č. 6 této zadávací dokumentace. Obdobně je povinen postupovat poddodavatel,
kterým dodavatel prokazuje kvalifikaci.
Pokud dodavatel nesplní povinnost uvedenou v tomto článku, zadavatel jej vyloučí ze
zadávacího řízení.
16. DALŠÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY V NÁVAZNOSTI NA SANKCE PROTI RUSKU A
BĚLORUSKU V SOUVISLOSTI SE SITUACÍ NA UKRAJINĚ
Dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících
opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění
pozdějších předpisů1 (dále jen „Nařízení č. 833/2014“) se zakazuje zadat nebo dále plnit
jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti
směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst.
8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článků 7 a 8, čl. 10 písm. b) až f) a
písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g až i), článků
29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/EC:
a) jakémukoli ruskému státnímu příslušníkovi, fyzické či právnické osobě nebo
subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,

Zejm. Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o
omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině
1
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b) právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jsou z více než 50 % přímo či
nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce,
nebo
c) fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jednají jménem nebo
na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce,
včetně subdodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve
smyslu směrnic o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty
zakázky, nebo společně s nimi.
Zadavatel požaduje, aby účastník sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho
rámci sdružení za účelem účasti ve výběrovém řízení, ani žádný z jeho poddodavatelů
nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic o zadávání veřejných
zakázek, nebyli osobami dle odst. 1 tohoto článku a Nařízení č. 833/2014.
Dle čl. 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních
vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a
nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Nařízení č. 269/2014“), a
dalších prováděcích předpisů k tomuto Nařízení č. 269/2014 (tzv. sankční seznamy) 2 ,
nesmějí být žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje přímo ani nepřímo
zpřístupněny fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům nebo fyzickým
nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v příloze I
Nařízení nebo v jejich prospěch (dále jen „Osoby vedené na sankčních seznamech“).
Zadavatel dále požaduje, aby účastník sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho
rámci sdružení za účelem účasti ve výběrovém řízení, ani žádný z jeho poddodavatelů
nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic o zadávání veřejných
zakázek, nebyli Osobami vedenými na sankčních seznamech.
Splnění zadávacích podmínek stanovených zadavatelem dle tohoto článku prokáže
účastník předložením čestného prohlášení, jehož vzorové znění je přílohou této zadávací
dokumentace, ve své nabídce.
Zadavatel je oprávněn ověřovat si splnění zadávacích podmínek dle tohoto článku.
Vybraný dodavatel je povinen předložit k výzvě zadavatele analogicky dle § 122 odst. 3
písm. b) ZZVZ doklady a informace, z nichž nepochybně vyplyne, že vybraný dodavatel i
všichni poddodavatelé nebo jiné osoby, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu
směrnic o zadávání veřejných zakázek, splňují podmínky uvedené v tomto článku.

Zejm, Prováděcí nařízení Rady (EU) 2022/581 ze dne 8. dubna 2022, kterým se provádí nařízení (EU) č.
269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost,
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a prováděcí nařízení Rady (EU) 2022/658 ze dne 21. dubna 2022, kterým se
provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.
2
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V případě postupu účastníka v rozporu s tímto článkem bude účastník vyloučen z
výběrového řízení.

17. VYUŽITÍ PODDODAVATELE
Zadavatel dle § 105 ZZVZ požaduje, aby účastník zadávacího řízení ve své nabídce
předložil seznam poddodavatelů, pokud jsou účastníkovi zadávacího řízení známi a uvedl,
kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit.
Za tímto účelem je dodavatel oprávněn využít vzor čestného prohlášení, který tvoří
přílohu č. 7 této zadávací dokumentace.
18. KRITÉRIA SPOLEČNÉ ODPOVĚDNOSTI
Zadavatel bude vyžadovat, aby vybraný dodavatel zajistil, že do průběhu realizace
předmětu veřejné zakázky budou zapojené pouze osoby splňující veškeré podmínky dle
právních předpisů ČR a disponující se všemi potřebnými povoleními. Zadavatel
v zadávacích podmínkách stanovil zvláště požadavky na zajištění důstojných pracovních
podmínek a podporu férových dodavatelských vztahů.
Dodavatel se zavazuje dodržovat podmínky důstojných a férových pracovních podmínek
blíže vymezených v memorandu, které tvoří přílohu č. 5 zadávací dokumentace.
Tato kritéria společenské odpovědnosti shrnuta stručně výše jsou blíže specifikována ve
SVAZKU 2 – Obchodní podmínky.
Součástí zadávací dokumentace jsou přílohy, které je účastník oprávněn využít při
přípravě nabídky. Přílohy zadávací dokumentace zadavatel účastníkům poskytuje zvláště
za účelem snížení administrativní zátěže při přípravě nabídky.
19. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK
Hodnocení nabídek bude prováděno podle ekonomické výhodnosti nabídek, která bude
hodnocena na základě nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH.
KRITÉRIUM

VÁHA

Nabídková cena v Kč bez DPH

100%

19.1. Odůvodnění stanovení kritérií hodnocení:
Kritéria hodnocení zadavatel stanovil obdobně dle ust. § 114 odst. 2 ZZVZ s tím, že takto
nastavené hodnotící kritérium je vzhledem k typu zakázky nejvýhodnější. Zároveň je
kritérium objektivní a matematicky vyjádřitelné. Nabídková cena díla je pro zadavatele
faktorem nejvýznamnějším a rozhodujícím. Ekonomický přínos takto nastaveného
kritéria hodnocení pro zadavatele souvisí s potřebami zadavatele ve vztahu k předmětu
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plnění zakázky, neboť zadavatel má zájem realizovat předmět zakázky v co nejvýhodnější
cenové relaci.
19.2. Kritérium hodnocení „Nabídková cena v Kč bez DPH“
Účastník zadávacího řízení předloží nabídkovou cenu za plnění předmětu této veřejné
zakázky v Kč bez DPH.
Jako výhodnější bude zadavatel hodnotit nabídku toho účastníka zadávacího řízení, jehož
nabízená nabídková cena bude nižší oproti nabídkovým cenám nabízeným ostatními
účastníky zadávacího řízení. Nejlépe bude hodnocena nejnižší nabídková cena v Kč bez
DPH.
Způsob hodnocení:
Pořadí nabídek bude stanoveno podle výše nabídkové ceny v Kč bez DPH, přičemž jako
první nabídka v pořadí bude stanovena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez
DPH.
Dodavatel uvede hodnoty rozhodné pro hodnocení do kupní smlouvy.
Zadavatel v souladu s ust. § 115 odst. 3 ZZVZ stanoví, že při hodnocení rozhoduje cena bez
daně z přidané hodnoty.
19.3. Mimořádně nízká nabídková cena
Posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny zadavatel provede před odesláním
oznámení o výběru dodavatele obdobně dle ust. § 113 ZZVZ.
20. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK
Dodavatel podá nabídku ve lhůtě pro podání nabídek prostřednictvím elektronického
nástroje https://zakazky.cuni.cz/profile_display_6.htm
Nabídka musí být zpracována elektronicky a podána v českém jazyce.
Konec běhu lhůty pro podání nabídek je 3. 10. 2022 v 10:00 hod.
21. OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK
Zadavatel provede otevírání nabídek, které podali účastníci zadávacího řízení. Z důvodu
podání nabídek pouze v elektronické podobě nebude provedeno otevírání nabídek za
účasti účastníků zadávacího řízení.
Zadavatel nesmí otevřít nabídku před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
Zadavatel při otevírání nabídek kontroluje v souladu s ust. § 109 odst. 2 ZZVZ, zda nabídky
byly doručeny ve stanovené lhůtě a zda je autentická a zda s datovou zprávou obsahující
nabídku nebylo před jejím otevřením manipulováno.
O otevírání nabídek zadavatel vyhotoví písemný protokol, který bude obsahovat seznam
nabídek, které byly otevřeny, spolu s údaji podle § 110 odst. 3 ZZVZ.
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22. OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE, OZNÁMENÍ O VYLOUČENÍ ÚČASTNÍKA
Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit Oznámení o výběru dodavatele na profilu
Zadavatele https://zakazky.cuni.cz/profile_display_6.html. V takovém případě se
Oznámení o výběru dodavatele považuje za doručené všem účastníkům zadávacího řízení
okamžikem jeho uveřejněním na profilu Zadavatele.
Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit Oznámení o vyloučení účastníka na profilu
Zadavatele https://zakazky.cuni.cz/profile_display_6.html. V takovém případě se
Oznámení o vyloučení účastníka považuje za doručené účastníku zadávacího řízení
okamžikem jeho uveřejněním na profilu Zadavatele.

23. INFORMACE O PŘEDBĚŽNÉ TRŽNÍ KONZULTACI
Předběžná tržní konzultace byla zahájena zveřejněním pozvánky k účasti v předběžné
tržní konzultaci dne 25. 7. 2022, na profilu zadavatele https://zakazky.cuni.cz/, pod
spisovou značkou: UKRUK/412104/2022.
Informace o zahájení předběžné tržní konzultace byla odeslána dne 25. 7. 2022 a
zveřejněna dne 28. 7. 2022 rovněž ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem
F2022-029591, číslo oznámení TED: 2022/S 145-411806.
Zadavatel na základě rozeslaného dotazníku obdržel zpětnou vazbu od 1 účastníka
předběžné tržní konzultace, a to společnosti C SYSTEM CZ a.s., IČO: 27675645, se sídlem
Otakara Ševčíka 840/10, Židenice, 636 00 Brno.
Na základě zpětné vazby zadavatel prodloužil termín dodání na 90 kalendářních dnů a
upravil podmínky záruky operačních pamětí ve vztahu k serveru. Ostatní informace
poskytnuté účastníkem předběžné tržní konzultace zadavatel nevyužil.
Přílohy:
- příloha č. 1 Vzor Krycí list nabídky
- příloha č. 2 Vzor Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti
- příloha č. 3 Technická specifikace
- příloha č. 4 Návrh kupní smlouvy
- příloha č. 5 Memorandum o férových podmínkách v dodavatelském řetězci
- příloha č. 6 Vzor Čestné prohlášení dodavatele dle zákona o střetu zájmů
- příloha č. 7 Seznam poddodavatelů
- příloha č. 8 Čestné prohlášení o splnění podmínek v souvislosti se situací na
Ukrajině
- příloha č. 9 Test PassMark – CPU ke dni 7. 9. 2022
v z. KLATOVSKÝ & SVATOŇ advokátní kancelář, s.r.o.
Mgr. Jakub Klatovský, LL.M., jednatel
Univerzita Karlova Právnická fakulta
prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D., děkan
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