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1. INFORMACE O ZADAVATELI
1.1 Základní údaje
název: Univerzita Karlova
sídlo: Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1
IČ: 00216208
kategorie: veřejný zadavatel § 4 odst. 1 písm. e) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění
1.2 Osoba oprávněná činit právní jednání v souvislosti s touto veřejnou zakázkou: doc. RNDr.
Mirko Rokyta, CSc., děkan Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy
1.3 Smluvní zastoupení zadavatele
Schmitz & Partner, advokátní kancelář, s.r.o.
sídlo: Malá Štěpánská 1932/3, 120 00 Praha 2
IČ: 02707926
1.4 Kontaktní osoba zadavatele ve věcech souvisejících s touto veřejnou zakázkou
JUDr. Marian Polický
tel.: +420 607469129
e-mail: mff-dns@post.cz

2. POJMY SOUVISEJÍCÍ S PRÁVNÍ ÚPRAVOU ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK
Pro účely zákona a této zadávací dokumentace se rozumí:
1) zkratkou "VZ" veřejná zakázka,
2) zkratkou "ZZVZ" zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,
3) veřejnou zakázkou veřejná zakázka zadávaná na základě zadávacího řízení upraveného touto
zadávací dokumentací a ZZVZ,
4) zadávacími podmínkami veškeré zadavatelem stanovené podmínky průběhu zadávacího
řízení, podmínky účasti v zadávacím řízení, pravidla pro snížení počtu účastníků zadávacího
řízení nebo snížení počtu předběžných nabídek nebo řešení, pravidla pro hodnocení nabídek,
další podmínky pro uzavření smlouvy na veřejnou zakázku podle § 104 ZZVZ,
5) zadávací dokumentací veškeré písemné dokumenty obsahující zadávací podmínky, sdělované
nebo zpřístupňované účastníkům zadávacího řízení při zahájení zadávacího řízení, včetně
formulářů podle § 212 ZZVZ a výzev uvedených v příloze č. 6 k ZZVZ,
6) žádostí o účast údaje nebo doklady prokazující kvalifikaci dodavatele, které dodavatel podal
písemně zadavateli na základě zadávací dokumentace,
7) dynamickým nákupním systémem (dále jako "DNS") plně elektronický, otevřený systém pro
zadávání veřejných zakázek, jejichž předmětem je pořízení běžného, obecně dostupného
zboží, služeb nebo stavebních prací,
8) identifikačními údaji obchodní firma nebo název, sídlo, právní forma, jde-li o právnickou
osobu, a obchodní firma nebo jméno nebo jména a příjmení, jde-li o fyzickou osobu,
9) vybraným dodavatelem účastník zadávacího řízení, kterého zadavatel vybral k uzavření
smlouvy,
10) zadáním veřejné zakázky uzavření úplatné smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, z níž
vyplývá povinnost dodavatele poskytnout dodávky, služby nebo stavební práce; za zadání
veřejné zakázky se nepovažuje uzavření smlouvy, kterou se zakládá pracovněprávní nebo
jiný obdobný vztah, nebo smlouvy upravující spolupráci zadavatele při zadávání veřejné
zakázky podle §§ 7 - 12, § 155, § 156, § 189 a § 190 ZZVZ,
11) dodavatelem osoba, která nabízí poskytnutí dodávek služeb nebo stavebních prací, nebo více
těchto osob společně; za dodavatele se považuje i pobočka závodu - v takovém případě se
za sídlo dodavatele považuje sídlo pobočky závodu,
12) veřejnou zakázkou dodávky je veřejná zakázka, jejímž předmětem je pořízení věcí, zvířat
nebo ovladatelných přírodních sil, pokud nejsou součástí veřejné zakázky na stavební práce;
pořízením se rozumí zejména koupě, nájem nebo pacht,
13) kvalifikací způsobilost a schopnost dodavatele plnit veřejnou zakázku,
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14) dokumentací o veřejné zakázce souhrn všech dokumentů v listinné či elektronické podobě,
jejichž pořízení v průběhu zadávacího řízení, popřípadě po jeho ukončení, vyžaduje ZZVZ,
včetně úplného znění originálů nabídek všech dodavatelů a uzavřených smluv,
15) profilem zadavatele elektronický nástroj, který umožňuje neomezený dálkový přístup a na
kterém zadavatel uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám, tj.:
https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/univerzita-karlova-v-praze-matematickofyzikalni-fakulta_2780/

3. SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A DNS
3.1 Předmět veřejné zakázky a předpokládaná hodnota
Jedná se o nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky ve smyslu § 14 odst. 1 a § 25 ZZVZ, zadávanou
v souladu s § 3 písm. c) a § 58 ZZVZ v užším řízení v nadlimitním režimu, jejímž účelem je zavedení
dynamického nákupního systému (dále také jako „DNS“) podle § 138 a násl. ZZVZ.
Předmětem této veřejné zakázky je zavedení DNS na dodávky výpočetní techniky a ICT vybavení
pro potřeby Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy.
Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky výpočetní techniky a ICT vybavení,
tj.: osobní počítače, tablety, notebooky, tiskárny, externí disky, monitory, zařízení související
s počítači, informační systémy, servery, switche, síťové routery, komunikační sítě, ethernetové sítě,
ISDN sítě, síťová zařízení, komunikační zařízení, datová zařízení, stroje na zpracování textu, zařízení
fotokopírování a termokopírování, programové vybavení a ostatní materiál související s dodávkami
výpočetní techniky a ICT vybavení.
Zadavatel stanoví, že celková předpokládaná hodnota veřejných zakázek zadávaných v DNS činí
30.000.000,- Kč bez DPH.
3.2 Zavedení a fungování DNS
Zavedení a fungování DNS na dodávky výpočetní techniky a ICT vybavení bude probíhat dle níže
uvedených pravidel podmínek:
1) Na základě zavedeného DNS budou zadávány veřejné zakázky na dodávky výpočetní
techniky a ICT vybavení na základě výzev k podání nabídek všem dodavatelům zařazeným
do DNS.
2) Veřejné zakázky zadávané v DNS budou veřejnými zakázkami na dodávky podle § 14 odst.
1 ZZVZ.
3) DNS není rozdělen do kategorií podle § 138 odst. 1 ZZVZ.
4) V souladu s § 140 ZZVZ zařadí zadavatel do DNS dodavatel, který podá žádost o účast v
souladu se ZZVZ a touto zadávací dokumentací a splní podmínky pro zařazení do DNS.
5) Zadávání jednotlivých veřejných zakázek v rámci DNS se řídí ustanovením § 141 ZZVZ.
6) Úmysl zadat veřejnou oznámí zadavatel všem dodavatelům zařazeným do DNS zasláním
výzvy k podání nabídek. Veřejné zakázky budou v DNS zadávány na základě jednotlivých
výzev k podání nabídek podle § 141 ZZVZ.
7) Pro zadávání veřejných zakázek v rámci DNS bude zadavatel používat výhradně elektronické
prostředky.
8) Zavedení DNS zadavatele nikterak nezavazuje k jeho využívání při zadávání veřejných
zakázek na předmětné dodávky. Samotné zařazení do DNS dodavatele neopravňuje k
jakémukoli plnění, veškerá plnění budou poskytnuta pouze na základě veřejné zakázky
zadané v průběhu trvání DNS.
9) Předmět jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v DNS a jeho technické podmínky
budou vždy podrobně vymezeny v jednotlivých výzvách k podání nabídek podle § 141 ZZVZ.
10) Zadavatel předpokládá zadávání veřejných zakázek v DNS v předem neurčených
nepravidelných intervalech závislých na svých provozních potřebách. Objemy jednotlivých
veřejných zakázek zadávaných v DNS jsou rovněž závislé na provozních potřebách
zadavatele a jejich počet může být od jednotek až po stovky jednotek v konkrétní veřejné
zakázce.
11) Součástí dodávek v rámci jednotlivých veřejných zakázek v DNS může být i montáž či
instalace, zprovoznění a zaškolení obsluhy zadavatele.
12) DNS je zaváděn na dobu 48 měsíců.
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3.3 Klasifikace předmětu veřejné zakázky
CPV kódy:

30200000-1
30110000-3
30121000-3
32413100-2
32412000-4
32415000-5
32416000-2
32420000-3
32570000-9
32580000-2
48000000-8

-

Počítače (vyjma 30220000-7 Digitální kartografická zařízení)
Stroje na zpracování textu
Zařízení fotokopírování a termokopírování
Síťové routery
Komunikační sítě
Ethernetové sítě
ISDN sítě
Síťová zařízení (vyjma 32429000-6 Zařízení pro telefonní sítě)
Komunikační zařízení
Datová zařízení (vyjma 32581200-1 Faxová zařízení)
Balíky programů a informační systémy

3.4 Odpovědné zadávání
V rámci dodržování zásad sociálně odpovědného zadávání a environmentálně odpovědného zadávání
zadavatel požaduje, aby dodavatel při realizaci předmětu veřejné zakázky dodržoval pracovněprávní
předpisy a předpisy o zaměstnanosti včetně zákazu nelegálního zaměstnávání, předpisy vztahující
se k pobytu cizinců v České republice, předpisy stanovící podmínky zdravotní způsobilosti
zaměstnanců, hygienické předpisy a předpisy k ochraně životního prostředí.
Zadavatel dále požaduje, aby dodavatel řádně a včas hradil své závazky vůči poddodavatelům a
umožnil zadavateli kontrolovat u zaměstnanců dodavatele, podílejících se na realizaci předmětu
veřejné zakázky, zda jsou odměňování v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že
dodavatel bude v prodlení s úhradou řádně provedených a vyfakturovaných poddodávek
poddodavateli, je zadavatel oprávněn provést předmětnou úhradu dotčenému poddodavateli přímo;
v takovém případě již předmětná platba nebude ze strany zadavatele uhrazena dodavateli.
Zadavatel dále požaduje, aby dodavatel při realizaci předmětu veřejné zakázky přednostně využíval
malé či střední podniky jako poddodavatele a aby zajistil, že jak dodavatel, tak jeho poddodavatelé
budou při realizaci předmětu veřejné zakázky minimalizovat negativní dopady na životní prostředí.
Bude-li to možné a účelné, využije dodavatel při realizaci předmětu veřejné zakázky osoby
znevýhodněné na trhu práce a/nebo osoby s trestní minulostí; možnost a účelnost posoudí dodavatel
zejména s ohledem na charakter, rozsah a náročnost činností, které by toto osoby měly vykonávat,
a rovněž s ohledem na kvalifikovanost a dostupnost této pracovní síly na pracovním trhu.
3.5 Další podmínky realizace předmětu zakázky
Dodavatel je povinen se před podáním žádosti o účast seznámit se všemi obecně závaznými právními
předpisy a platnými normami, které se vztahují k předmětu veřejné zakázky. Dodavatel je
odpovědný za to, že veřejná zakázka bude plněna v souladu se všemi obecně závaznými právními
předpisy a platnými normami, které se vztahují k předmětu veřejné zakázky.
3.6 Závaznost požadavků zadavatele
Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této zadávací dokumentace vymezují závazné
požadavky zadavatele. Tyto požadavky je každý účastník zadávacího řízení povinen plně a
bezvýhradně respektovat při zpracování žádosti o účast. Neakceptování požadavků zadavatele
uvedených v této zadávací dokumentaci bude považováno za nesplnění podmínek účasti s možným
následkem vyloučení účastníka zadávacího řízení z účasti v zadávacím řízení.
V případě, že zadávací podmínky veřejné zakázky obsahují 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, ochranné známky nebo označení původu,
je tím definován minimální požadovaný standard a zadavatel umožňuje pro plnění veřejné zakázky
použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných (ekvivalentních) řešení.
Zadavatel připouští ve smyslu § 89 odst. 6 ZZVZ a § 90 odst. 3 ZZVZ doložení rovnocenných řešení.

4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ
4.1 Doba plnění
Doba plnění pro jednotlivé veřejné zakázky v rámci DNS bude stanovena pro jednotlivé veřejné
zakázky ve smyslu § 141 ZZVZ.
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4.2 Místo plnění
Místem plnění se rozumí Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy a její jednotlivá pracoviště.
Přesná adresa místa plnění bude stanovena zadavatelem v rámci jednotlivých veřejných zakázek
zadávaných v DNS.

5. VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA ČI DOPLNĚNÍ A DOSTUPNOST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
5.1 Vysvětlení zadávací dokumentace
Zadavatel může zadávací dokumentaci vysvětlit, pokud takové vysvětlení, případně související
dokumenty, uveřejní na profilu zadavatele, a to nejméně 5 pracovních dní před uplynutím lhůty pro
podání nabídek.
Pokud o vysvětlení zadávací dokumentace písemně požádá dodavatel, zadavatel vysvětlení uveřejní,
odešle nebo předá včetně přesného znění žádosti bez identifikace tohoto dodavatele. Zadavatel není
povinen vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení doručena včas, a to alespoň 3
pracovní dny před uplynutím lhůty podle předchozího odstavce.
Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace se podávají v českém jazyce, písemná žádost bude
podána v elektronické podobě prostřednictvím kontaktní e-mailové adresy mff-dns@post.cz.
5.2 Dostupnost zadávací dokumentace
Zadavatel uveřejnil kompletní zadávací dokumentaci na profilu zadavatele ode dne uveřejnění
oznámení o zahájení zadávacího řízení.
5.3 Změna nebo doplnění zadávací dokumentace
Zadávací podmínky obsažené v této zadávací dokumentaci může zadavatel změnit nebo doplnit před
uplynutím lhůty pro podání žádostí o účast. Změna nebo doplnění zadávací dokumentace musí být
uveřejněna nebo oznámena dodavatelům stejným způsobem jako zadávací podmínka, která byla
změněna nebo doplněna.
Pokud to povaha doplnění nebo změny zadávací dokumentace vyžaduje, zadavatel současně
přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání žádostí o účast. V případě takové změny nebo doplnění
zadávací dokumentace, která může rozšířit okruh možných účastníků zadávacího řízení, prodlouží
zadavatel lhůtu tak, aby od odeslání změny nebo doplnění zadávací dokumentace činila nejméně
celou svou původní délku.

6. ROZSAH POŽADAVKŮ ZADAVATELE NA KVALIFIKACI
6.1 Vymezení a rozsah kvalifikace
Splnění kvalifikace prokáže dodavatel, který splní požadavky vymezené zadavatelem ve smyslu
ZZVZ, uvedené dále v této zadávací dokumentaci.
Kvalifikovaným pro plnění této veřejné zakázky se rozumí dodavatel, který:
1) splní základní způsobilost podle § 74 ZZVZ (v podrobnostech viz kap. 6 čl. 6.1.1 této zadávací
dokumentace),
2) splní profesní způsobilost podle § 77 ZZVZ (v podrobnostech viz kap. 6 čl. 6.1.2 této zadávací
dokumentace),
3) splní technickou kvalifikaci podle § 79 ZZVZ (v podrobnostech viz kap. 6 čl. 6.1.3 této
zadávací dokumentace).
Dodavatel prokáže splnění kvalifikace doklady požadovanými zadavatelem v této zadávací
dokumentaci.
6.1.1

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,
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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 předchozího odstavce písmene a) splňovat:
a) tato právnická osoba,
b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.
Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu:
a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) 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.
Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice
předložením:
a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ,
b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ,
c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm.
b) ZZVZ,
d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ,
e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d)
ZZVZ,
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) ZZVZ.
6.1.2

Profesní způsobilost

Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ ve vztahu k České
republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní
předpis zápis do takové evidence vyžaduje.
Doklad podle předchozího odstavce dodavatel nemusí předložit, pokud právní předpisy v zemi jeho
sídla obdobnou profesní způsobilost nevyžadují.
6.1.3

Technická kvalifikace

K prokázání kritérií technické kvalifikace zadavatel požaduje předložení podle § 79 odst. 2 písm. b)
ZZVZ seznamu významných dodávek poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího
řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele.
Minimální zadavatelem požadovanou úrovní seznamu významných dodávek je realizace
alespoň 4 (čtyř) významných dodávek obdobného charakteru v rozsahu minimálně 200
tisíc Kč bez DPH za každou z těchto významných dodávek.
Významnými dodávkami obdobného charakteru zadavatel míní dodávky výpočetní techniky a ICT
vybavení vymezené podle slovního popisu v kap. 3 čl. 3.1 a CPV kódů v kap. 3 čl. 3.3 této zadávací
dokumentace. (Nejedná se pouze o zde přímo uvedené CPV kódy, ale i o CPV kódy podřazené pod
CPV kódy explicitně uvedené v kap. 3 čl. 3.3 zadávací dokumentace, např. pod CPV kód 302000001 - Počítače je podřazen CPV kód 30210000-4 Stroje na zpracování dat (technické vybavení), kam
se řadí osobní počítače, magnetická nebo optická čtecí zařízení apod.; dále je podřazen CPV kód
30230000-0 Zařízení související s počítači, kam se řadí počítačové monitory a konzoly či média pro
ukládání dat. Podobně např. pod CPV kód 48000000-8 - Balíky programů a informační systémy je
podřazen CPV kód 48820000-2 Servery, anebo CPV kód 48620000-0 Operační systémy).
Dodavatel je povinen seznam významných dodávek předložit ve formě čestného prohlášení v
přehledné v tabulce, kde strukturovaně uvede u každé z těchto významných dodávek tyto údaje:
identifikace objednatele, stručný popis předmětu zakázky, cenu bez DPH, dobu poskytnutí
dodávky, kontaktní osobu objednatele včetně e-mailu a/nebo telefonu na tuto osobu (pro
účely ověření pravdivosti údajů uvedených v seznamu významných dodávek).
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6.2 Forma a způsob prokázání kvalifikace
Doklady prokazující základní způsobilost a výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje, musí prokazovat splnění požadovaného
kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.
Pokud ZZVZ nebo zadavatel vyžaduje předložení dokladu podle právního řádu České republiky, může
dodavatel předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, ve kterém se tento doklad vydává;
tento doklad musí být předložen spolu s jeho překladem do českého jazyka. Bude-li mít zadavatel
pochybnosti o správnosti předkladu, je oprávněn si vyžádat předložení úředně ověřeného překladu
dokladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků podle zákona č.
36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 37/1967 Sb., k
provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů. Povinnost připojit k
dokladům překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce. Doklady o
vzdělání lze předkládat v latinském jazyce.
Dodavatel, který prokazuje část kvalifikace prostřednictvím jiné osoby, musí předložením smlouvy s
touto jinou osobou zaručit, že ta odbornost či zkušenosti nebo doklady, které dodavateli chybí, budou
nahrazeny zkušenostmi nebo odborností či doklady této jiné osoby, která následně v tomto rozsahu
poskytne dodavateli i odpovídající plnění. Prokazování kvalifikace prostřednictvím jiné osoby, aniž by
se tato jiná osoba jednoznačně zavázala k poskytnutí plnění, a to alespoň v takovém rozsahu,
v jakém tato jiná osoba prokazuje splnění kvalifikace, je chybné.
Pokud za dodavatele jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být v žádosti o účast předložena
předmětná plná moc alespoň v prosté kopii.
Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání žádostí o účast. Doklady
prokazující splnění kvalifikace musí být předkládány jako součást žádosti o účast.
Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v žádostech o účast v kopiích a mohou je nahradit
jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 ZZVZ. Doklady prokazující
základní způsobilost podle §§ 74 a 75 ZZVZ a doklad k prokázání profesní způsobilosti podle § 77
odst. 1 ZZVZ musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců
přede dnem zahájení zadávacího řízení. Zadavatel není oprávněn provést snížení počtu účastníků
zadávacího řízení podle § 111 ZZVZ.
Prokázání splnění kvalifikace podle požadavků zadavatele stanovených v této zadávací dokumentaci
je předpokladem vyzvání účastníka zadávacího řízení k podání nabídky.
6.3

Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob

Dodavatel může prokázat určitou část 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:
a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ jinou osobou,
b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 jinou osobou a
d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k
poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění
veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za
dodavatele.
Má se za to, že požadavek podle § 83 odst. 1 písm. d) ZZVZ je splněn, pokud obsahem písemného
závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky
společně s dodavatelem.
6.4

Jednotné evropské osvědčení pro veřejné zakázky

Jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky se pro účely ZZVZ rozumí písemné čestné
prohlášení účastníka zadávacího řízení o prokázání jeho kvalifikace, a to i prostřednictvím jiné osoby,
nahrazující doklady vydané orgánem veřejné správy nebo třetími stranami na formuláři
zpřístupněném v informačním systému e-Certis.
6.5

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.
6.6

Společné prokazování kvalifikace

Dodavatelé a jiné osoby prokazují technickou kvalifikaci dle této zadávací dokumentace společně.
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6.7

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.
6.8

Seznam kvalifikovaných dodavatelů

Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, tento výpis nahrazuje
doklad prokazující:
a) profesní způsobilost podle § 77 ZZVZ v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti, a
b) základní způsobilost podle § 74 ZZVZ.
Zadavatel je povinen přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, pokud k poslednímu
dni, ke kterému má být prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost, není výpis ze
seznamu kvalifikovaných dodavatelů starší než 3 měsíce. Zadavatel nemusí přijmout výpis ze
seznamu kvalifikovaných dodavatelů, na kterém je vyznačené zahájení řízení podle § 231 odst. 4
ZZVZ - tj. zahájení řízení o změněn údajů nebo o vyřazení dodavatele ze seznamu kvalifikovaných
dodavatelů. Stejně jako výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů může dodavatel prokázat
kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které
je obdobou výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.
6.9

Systém certifikovaných dodavatelů

V systému certifikovaných dodavatelů se vydávají certifikáty, kterými je možné prokázat splnění
kvalifikace nebo její části. Platným certifikátem vydaným v rámci schváleného systému
certifikovaných dodavatelů lze prokázat kvalifikaci v zadávacím řízení. Má se za to, že dodavatel je
kvalifikovaný v rozsahu uvedeném v certifikátu. Zadavatel bez zvláštních důvodů nezpochybňuje
údaje uvedené v certifikátu.
Stejně jako certifikátem může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného
členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou certifikátu vydaného v rámci systému
certifikovaných dodavatelů.
6.10

Změny kvalifikace účastníka zadávacího řízení

Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení ke
změně, 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 shora podle věty
první tohoto článku zadávací dokumentace účastníkovi zadávacího řízení nevzniká, pokud je
kvalifikace změněna takovým způsobem, že:
a) podmínky kvalifikace jsou nadále splněny,
b) nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo nabídek a
c) nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek.
Dozví-li se zadavatel, že dodavatel nesplnil povinnost uvedenou shora ve větě první tohoto článku
zadávací dokumentace, zadavatel jej bezodkladně vyloučí ze zadávacího řízení.

7. ŽÁDOST O ÚČAST
1) Součástí žádosti o účast budou veškeré doklady prokazující splnění kvalifikace dle požadavků
zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci.
2) Součástí žádosti o účast bude krycí list žádosti o účast, na němž bude uveden celý název
veřejné zakázky; dále zde musejí být uvedeny identifikační údaje účastníka zadávacího
řízení, tj. obchodní firma či název, sídlo, identifikační číslo.
3) Dodavatel může podat pouze jednu žádost o účast; jednu žádost o účast může podat i více
dodavatelů společně. Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který podal více žádostí
o účast samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal žádost o účast a současně
je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník zadávacího řízení v tomtéž zadávacím řízení
prokazuje kvalifikaci.
4) Žádost o účast musí být zpracována ve všech částech v českém jazyce a podepsána osobou
oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. Tímto ustanovením není dotčena možnost
předložit doklady ve slovenském jazyce nebo doklady o vzdělání v latinském jazyce.
5) Všechny stránky žádosti o účast budou očíslovány vzestupnou kontinuální řadou.
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6) Tam, kde je v zadávacích podmínkách nebo v ZZVZ uvedeno, že konkrétní listinu podepisuje
osoba oprávněná jednat jménem účastníka zadávacího řízení, bude příslušná listina
podepsána v souladu se způsobem jednání jménem účastníka zadávacího řízení zapsaným
v obchodním rejstříku, pokud je v tomto rejstříku zapsán.
7) Bude-li žádost o účast podepisovat nebo jiné úkony v zadávacím řízení za účastníka
zadávacího řízení činit zástupce, musí být doložena plná moc podepsaná osobou oprávněnou
jednat jménem účastníka zadávacího řízení způsobem zapsaným v obchodním rejstříku, jeli v něm zapsán.
8) Bude-li společnou žádost o účast podepisovat za některého z dodavatelů podávajících tuto
společnou žádost o účast zástupce, musí být doložena plná moc, podepsaná osobou
oprávněnou jednat jménem tohoto dodavatele, a to způsobem zapsaným v obchodním
rejstříku, je-li v něm zapsán.
9) Jestliže za účastníka zadávacího řízení bude podepisovat žádost o účast zaměstnanec (člen)
právnické osoby, musí být vždy doloženo pověření ad hoc, udělené statutárním orgánem
právnické osoby.
10) Listina obsahující plnou moc nebo pověření pro všechny úkony, k nimž je účastník zadávacího
řízení oprávněn či povinen v zadávacím řízení, bude vždy připojen a ke krycímu listu žádosti
o účast; v případě, že zmocněnec bude oprávněn jen k některému či některým úkonům
v zadávacím řízení, bude připojena k listině obsahující příslušný úkon.
11) Požadavky zadavatele na formální podobu žádosti o účast mají toliko doporučující charakter.
12) Účastník zadávacího řízení v žádosti o účast rovněž uvede kontaktní adresu pro písemný styk
mezi účastníkem zadávacího řízení a zadavatelem včetně uvedení e-mailového a telefonního
kontaktu této osoby.
13) Žádost o účast musí být doručena způsobem a ve lhůtě pro podání žádosti o účast, stanovené
zadavatelem v této zadávací dokumentaci.
14) Žádost o účast bude obsahovat následující dokumenty a součásti, přičemž níže uvedená
struktura žádosti o účast má pouze doporučující charakter:
a) krycí list žádosti o účast;
b) obsah žádosti o účast s uvedením kapitol žádosti o účast, včetně seznamu příloh;
c) identifikační údaje účastníka zadávacího řízení;
d) doklady k prokázání kvalifikace;
e) smlouva upravující podmínky společné účasti v zadávacím řízení (v případě společné
účasti dodavatelů);
f) další povinné dokumenty, listiny a prohlášení požadované ZZVZ či zadavatelem v této
zadávací dokumentaci;
g) další nepovinné dokumenty a listiny dle uvážení účastníka zadávacího řízení.

8. FORMA A ZPŮSOB PODÁNÍ ŽÁDOSTI O ÚČAST
Žádost o účast je možné podat pouze v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje
E-ZAK dostupného na internetové adrese https://zakazky.cuni.cz. Dodavatelé jsou povinni využívat
při použití elektronických prostředků výlučně elektronické prostředky podle § 213 ZZVZ. Veškeré
podmínky a informace týkající se elektronického nástroje, včetně informací o používání
elektronického podpisu, jsou dostupné v odkazu na uživatelskou příručku na téže internetové adrese.
Podání žádostí o účast v listinné podobě ani v jiné elektronické podobě mimo elektronický nástroj EZAK zadavatel nepřipouští.
Lhůta pro podání žádostí o účast končí dne 12. 4. 2021 v 10:00 hodin. Zadavatel umožní po
zavedení DNS podat žádost o účast každému dodavateli po celou dobu trvání DNS.

9. JISTOTA
Zadavatel nepožaduje složení jistoty ve smyslu ustanovení § 41 ZZVZ.

10. OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
Obchodní, platební a jiné smluvní podmínky veřejných zakázek zadávaných v tomto DNS budou vždy
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stanoveny v jednotlivých výzvách k podání nabídek podle § 141 ZZVZ.

11. ZAŘAZENÍ DODAVATELE DO DNS
Po uplynutí lhůty pro podání žádostí o účast zadavatel posoudí soulad žádostí o účast, které ve lhůtě
pro podání žádostí o účast obdržel, se zadávacími podmínkami. Účastníci zadávacího řízení, jejichž
žádost o účast nesplňuje zadávací podmínky, nebudou zařazeni do DNS. Účastníci zadávacího řízení,
jejichž žádost o účast splňuje zadávací podmínky, budou zařazeni do DNS. Výsledek posouzení
žádosti o účast bude účastníkovi zadávacího řízení oznámen bezodkladně po posouzení žádostí o
účast. Zadavatel upozorňuje dodavatele, že odmítnutí zařazení dodavatele do DNS neznamená, že
takový dodavatel nemůže podat žádost o účast znovu, protože zadavatel umožní podle § 140 odst.
1 ZZVZ podat žádost o účast dodavateli po celou dobu trvání DNS.
Zadavatel může kdykoli během trvání DNS požadovat po dodavatelích zařazených v DNS podle § 140
odst. 3 ZZVZ předložení aktualizovaného jednotného evropského osvědčení pro veřejné zakázky.
Dodavatel je v takovém případě povinen předložit aktualizované jednotné evropské osvědčení do 5
pracovních dní ode dne doručení žádosti zadavatele.
Pravidla pro předkládání dokladů podle § 45 ZZVZ a prokazování kvalifikace podle §§ 81 - 88 ZZVZ
se použijí přiměřeně po celou dobu trvání DNS.
Zadavatel může u dodavatele zařazeného v DNS kdykoliv v době trvání DNS prokázat naplnění
důvodu nezpůsobilosti podle § 48 odst. 5 ZZVZ.
Dodavatele, který nedoloží doklady podle shora uvedeného, nebo u kterého zadavatel prokáže
naplnění důvodu nezpůsobilosti, zadavatel nevyzývá k podání nabídky. Pokud dodavatel doloží
doklady později než ve stanovené lhůtě, nebo prokáže obnovení způsobilosti podle § 76 ZZVZ
obdobně, zadavatel jej od tohoto okamžiku opět k podání nabídky vyzývá.
DNS bude zaveden v okamžiku stanoveném v § 139 odst. 7 ZZVZ.
Žádosti o účast doručené po zavedení DNS zadavatel posoudí do 10 pracovních dnů od jejich
doručení. Zadavatel si vyhrazuje oprávnění tuto lhůtu v odůvodněných případech prodloužit na 15
pracovních dnů. Zadavatel v této lhůtě odešle dodavateli oznámení o jeho zařazení do DNS, nebo o
jeho odmítnutí.

12. DALŠÍ POŽADAVKY ZADAVATELE
12.1 Obecná vymezení a požadavky
Veškeré informace, údaje, podmínky a požadavky stanovené v zadávací dokumentaci vymezují
závazné zadávací podmínky zadavatele pro účast dodavatele v zadávacím řízení a zařazení
dodavatele do DNS. Tyto zadávací podmínky zadavatele a podmínky a požadavky stanovené
kogentně ZZVZ je dodavatel povinen plně a bezvýhradně akceptovat při zpracování a podání žádosti
o účast pro účely zařazení do DNS.
Neakceptování zadávacích podmínek zadavatele a podmínek a požadavků stanovených kogentně
ZZVZ bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení účastníka
zadávacího řízení. Výjimku tvoří požadavky zadavatele na formální úpravu žádosti o účast, které mají
pouze doporučující charakter.
Zadávací dokumentace je pro dodavatele závazná. Podáním žádosti o účast do zadávacího řízení
dodavatel přijímá a akceptuje plně a bez výhrad zadávací dokumentaci včetně případných vysvětlení,
doplnění a změn zadávací dokumentace a žádá o zařazení do DNS.
12.2 Požadavky na společnou účast v zadávacím řízení
Zadavatel požaduje, aby v případě společné účasti dodavatelů v zadávacím řízení splňovala společná
žádost o účast více dodavatelů následující podmínky:
a) společná žádost o účast bude podepsána způsobem, který právně zavazuje všechny
dodavatele podávající společnou žádost o účast,
b) jeden z dodavatelů bude určen jako vedoucí účastník a toto určení bude potvrzeno
předložením zmocnění k zastupování všech ostatních dodavatelů předkládajících společnou
žádost o účast,
c) ze společné žádosti o účast, resp. ze smlouvy zakládající společnou účast více dodavatelů
musí jednoznačně vyplývat, že odpovědnost za plnění předmětu veřejné zakázky, resp.
jednotlivých zakázek zadávaných v rámci DNS nesou všichni dodavatelé podávající společnou
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žádost o účast společně a nerozdílně.

13. OSTATNÍ PRÁVA, POŽADAVKY, PODMÍNKY A VYSVĚTLIVKY ZADAVATELE
1) Veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem bude probíhat v českém nebo
slovenském jazyce.
2) Žádosti o účast se dodavatelům nevracejí a zůstávají u zadavatele jako součást dokumentace
o zadávacím řízení.
3) Náklady spojené s účastí v zadávacím řízení nese každý dodavatel sám.
4) Zadavatel si vyhrazuje právo ukončit trvání zavedeného DNS kdykoliv v době jeho trvání.
5) Zadavatel si vyhrazuje právo ověřovat věrohodnost údajů nebo dokladů poskytnutých
dodavatelem v žádosti o účast u třetích osob a dodavatel je povinen mu v tomto ohledu
poskytnout veškerou potřebnou součinnost.
6) Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení z účasti v zadávacím řízení, pokud v žádosti o
účast uvede nepravdivé údaje.
7) Dodavatel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e)
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.
8) Práva, povinnosti či podmínky v zadávací dokumentaci výslovně neuvedené se řídí ZZVZ a
dalšími obecně závaznými právními předpisy.
9) Zadavatel si vyhrazuje právo využít v případě jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v
DNS institutu jistoty podle § 41 ZZVZ.
10) Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
11) Zadavatel bude hodnotit nabídky podané v jednotlivých veřejných zakázkách na základě
ekonomické výhodnosti podle § 114 ZZVZ. Způsob hodnocení u jednotlivých veřejných
zakázek v rámci DNS bude vždy stanoven jako součást výzvy k podání nabídek.
12) Pro účely hodnocení může zadavatel požadovat předložení vzorků zboží, které má být
předmětem dodávky.
13) Zadavatel je oprávněn stanovit u jednotlivých veřejných zakázek v rámci DNS, že daná
veřejná zakázka bude zadána jako vyhrazená veřejná zakázka ve smyslu § 38 ZZVZ, tj.
zakázka bude vyhrazena dodavatelům zaměstnávajícím na chráněných pracovních místech
více než 50 % osob se zdravotním postižením podle zákona č. 435/2004 Sb., o
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (na základě novely zákona o zaměstnanosti se
od 1. 1. 2018 byl institut chráněných pracovních míst nahrazen institutem uznání
zaměstnavatele za zaměstnavatele na chráněném trhu práce na základě dohody mezi
zaměstnavatelem a Úřadem práce ČR). V takovém případě budou dodavatelé prokazovat tuto
skutečnost, přičemž zadavatel vylučuje možnost prokázání způsobilosti dodavatele dle tohoto
odstavce prostřednictvím jiné osoby či poddodavatele.
14) Pro plné využití všech možností elektronického nástroje E-ZAK je třeba provést tzv. registraci
dodavatele v tomto elektronickém nástroji. Za řádné a včasné seznamování se s písemnostmi
zasílanými zadavatelem prostřednictvím tohoto elektronického nástroje i za správnost
kontaktních údajů dodavatele odpovídá dodavatel.
15) Veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK se považují za
řádně doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta písemnosti v
elektronickém nástroji E-ZAK bez ohledu na to, zda byly či nebyly adresátem přečteny.
V Praze dne 12. 3. 2021

vz. JUDr. Marian Polický
zástupce administrátora
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