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ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
pro veřejnou zakázku na dodávky:

„VYSOKORYCHLOSTNÍ KAMERA S OSVĚTLOVACÍM
SYSTÉMEM“

Zakázka:
Druh zakázky podle jejího předmětu:
Druh zakázky podle předpokládané hodnoty:
Druh zadávacího řízení:
Zadavatel:

Vysokorychlostní kamera s osvětlovacím systémem
Dodávky
Podlimitní
Otevřené řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 sb. o
veřejných zakázkách v platném znění (dále jen „Zákon“)
Ústav geoniky AV ČR, v. v. i., Studentská 1768, 708 00
Ostrava – Poruba, IČ: 68145535
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1.

Údaje o oznámení zadávacího řízení

1.1.

Název veřejné zakázky:
Vysokorychlostní kamera s osvětlovacím systémem

1.2.

Stručný popis předmětu veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka vysokorychlostní kamery s osvětlovacím systémem v provedení
specifikovaném v Příloze č. 3 této zadávací dokumentace (dále také ZD).
Kód předmětu VZ dle CPV § 47 Zákona: 38000000-5
Podrobné technické podmínky dodávky předmětu veřejné zakázky jsou uvedeny v příloze č. 3 této ZD.
Dodavatelé nabídnou předmět plnění této zakázky, který bude zcela odpovídat těmto požadavkům
zadavatele.

1.3.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:
3.633.000,- Kč bez DPH

1.4.

Druh veřejné zakázky podle jejího předmětu:
Veřejná zakázka na dodávky

1.5.

Druh veřejné zakázky podle výše předpokládané hodnoty:
Otevřené podlimitní řízení dle § 27 Zákona

1.6.

Evidenční číslo veřejné zakázky:
Zástupce zadavatele eviduje veřejnou zakázku pod číslem 2015-19

1.7.

Místo plnění zakázky
Ústav geoniky AV ČR, v. v. i., Studentská 1768, 708 00 Ostrava – Poruba
Kód hlavního místa plnění dle NUTS: CZ 080

1.8.

Varianty nabídky, opční právo, zadání části veřejné zakázky
Varianty nabídky nejsou přípustné.
Zadavatel si opční právo nevyhrazuje.
Zadavatel nepřipouští rozdělení veřejné zakázky na části.

1.9.

Lhůta plnění veřejné zakázky
Datum zahájení realizace:

po ukončení zadávacího řízení, tj. po podpisu Kupní smlouvy,

Termín ukončení realizace:

nejpozději do 20. 11. 2015.

„Datum zahájení realizace“ definuje termín, ve kterém zadavatel stanovuje, kdy bude zahájeno plnění dle
uzavřené Kupní smlouvy vybraným uchazečem.
„Termín ukončení realizace“ se rozumí den, který zadavatel připouští jako poslední možný termín řádného
předání předmětu veřejné zakázky vybraným uchazečem zadavateli.
1.10. Ostatní informace
Výběrové řízení je zadavatelem vyhlašováno dle zásady transparentnosti, zásady rovného zacházení a
zásady zákazu diskriminace, a to zejména v souladu s Nařízením Rady (ES) č. 1605/2002.
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1.11. Závaznost požadavků zadavatele
Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této zadávací dokumentace vymezují závazné požadavky
zadavatele na plnění této zakázky. Tyto požadavky je uchazeč povinen plně a bezvýhradně respektovat při
zpracování své nabídky. Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci či
změny obchodních podmínek mohou být považovány za nesplnění zadávacích podmínek s následkem
vyloučení uchazeče z další účasti ve výběrovém řízení.
Pokud se v zadávací dokumentaci vyskytnou obchodní názvy některých výrobků nebo dodávek, případně
jiná označeni či vyobrazení mající vztah ke konkrétnímu dodavateli, jedná se o vymezení předpokládané
charakteristiky a uchazeč je oprávněn navrhnout i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.
1.12. Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek.
1.13. Jednacím jazykem zadávacího řízení je čeština, nabídky mohou být předkládány v českém jazyce.

2.

Údaje o zadavateli

2.1.

Zadavatel
Název:
Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.
Sídlo:
Studentská 1768, 708 00 Ostrava - Poruba
IČ / DIČ zadavatele:
68145535 / CZ 68145535
zastoupen:
prof. RNDr. Radimem Blahetou, CSc., ředitelem
Bankovní spojení:
Česká národní banka, pobočka Ostrava
účet č.:
účet č. 120002-10427761/0710
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL): http://www.ugn.cas.cz
Adresa profilu zadavatele:
http://www.ugn.cas.cz/link/vzakazky
Právní forma zadavatele:
veřejná výzkumná instituce
Jménem zadavatele jedná:
prof. RNDr. Radim Blaheta, CSc., ředitel
(dále jen „zadavatel“)

2.2.

Zadavatel je v zadávacím řízení na zákl. příkazní smlouvy zastoupený v souladu s § 151 Zákona společností:
Název:
Sídlo:
Kontaktní osoba:
Tel.:
E mail:
(dále jen „zmocněná osoba“)

QUANTUM CZ s.r.o.
Kralická 2104/1, 709 00 Ostrava
Ing. Petra Kozubková
774 552 751
petra.kozubkova@quantumcz.com

Zmocněná osoba je oprávněna ke všem úkonům potřebným k realizaci zadávacího řízení, mimo ty úkony,
které jsou určeny zadavateli a jejichž výkon nelze přenést na jinou osobu. Zmocněná osoba tak není
zejména oprávněna:
a) zadat veřejnou zakázku,
b) vyloučit dodavatele z účasti v zadávacím řízení,
c) zrušit řízení,
d) rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky,
e) rozhodnout o způsobu vyřízení námitek.
2.3.

Není-li v zadávací dokumentaci výslovně uvedeno jinak, je pro veškerou komunikaci, korespondenci a
veškeré adresné úkony stanovena jako doručovací adresa sídlo zmocněné osoby (tj. QUANTUM CZ s.r.o.,
Kralická 2104/1, 709 00 Ostrava) (mimo adresy doručení nabídek a místa konání otevírání obálek).

3.

Údaje o zadávací dokumentaci

3.1.

Zadávací dokumentace je zpracovaná v souladu s § 44 Zákona jako podklad pro podání nabídek dodavatelů
v rámci zadávacího řízení oznámeného na portálu Věstník veřejných zakázek:
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-

dne 14. 5. 2015 pod formulářem Oznámení předběžných informací a

-

dne 11. 8. 2015 pod formulářem Oznámení o zakázce.

3.2.

Práva, povinnosti či podmínky v zadávací dokumentaci neuvedené se řídí Zákonem. Zadávací dokumentací
se rozumí soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek zadavatele vymezujících předmět
veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky.

3.3.

Zadávací dokumentaci tvoří textová část zadávací dokumentace včetně příloh:
Příloha č. 1
Příloha č. 2
Příloha č. 3
Příloha č. 4
Příloha č. 5
Příloha č. 6
Příloha č. 7
Příloha č. 8
Příloha č. 9
Příloha č. 10
Příloha č. 11

Kvalifikační dokumentace
Obchodní podmínky – závazný vzor Kupní smlouvy
Technický popis dodávky
Krycí list nabídky
Údaje o sdružení (společnosti)
Subdodavatelské zajištění zakázky
Rekapitulace nabídkové ceny
Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů
Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti
Čestné prohlášení dle §68 odst. 3 Zákona
Čestné prohlášení o splnění technických kvalifikačních předpokladů

4.

Poskytování zadávací dokumentace

4.1.

Zadavatel zveřejnil celou zadávací dokumentaci na výše uvedeném profilu zadavatele. Zadavatel
nepožaduje úhradu nákladů souvisejících s poskytnutím zadávací dokumentace.

5.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

5.1.

Zadavatel si vyhrazuje právo při splnění všech zákonných předpokladů možnost změny zadávací
dokumentace včetně příloh.

5.2.

Dodavatel je oprávněn dle § 49 Zákona po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím
podmínkám.

5.3.

Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí
žádosti.

5.4.

Zadavatel vždy uveřejní dodatečné informace včetně přesného znění žádosti stejným způsobem, jakým
uveřejnil textovou část zadávací dokumentace.

6.

Prohlídka místa plnění

6.1.

Prohlídka místa plnění výše uvedené veřejné zakázky je nerelevantní a z tohoto důvodu se prohlídka místa
plnění neorganizuje.

7.

Obecná pravidla podání nabídky

7.1.

Nabídka bude předána v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky, s heslem „NEOTEVÍRAT
VZ – Vysokorychlostní kamera s osvětlovacím systémem“ a opatřené na přelepu razítkem, případně
podpisem dodavatele – osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče. Na obálce musí být uvedena
adresa sídla uchazeče, na niž je možné zaslat oznámení podle § 71 odst. 5 Zákona.

7.2.

Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Nabídku může podat více dodavatelů společně za podmínek
stanovených v § 51 Zákona. Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně
subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

7.3.

Podle § 69 odst. 3 Zákona platí, že pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími
dodavateli, nebo je subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení
prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí. Dodavatele, jehož
nabídka byla vyřazena, zadavatel bezodkladně vyloučí z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení uchazeče
včetně důvodu zadavatel bezodkladně písemně oznámí uchazeči.
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8.

Lhůta pro podání nabídky, místo pro podání nabídky

8.1.

Lhůta pro podání nabídky začíná běžet dnem následujícím po dni zahájení zadávacího řízení a končí dnem
3. 9. 2015 v 10:00 hodin.

8.2.

Nabídky musí být doručeny do sídla zadavatele (tj. Ústav geoniky AV ČR, v. v. i., Studentská 1768, 708 00
Ostrava – Poruba) do skončení lhůty pro podání nabídek.

8.3.

Nabídky budou přijímány:
- doporučeně poštou zaslané na adresu sídla zadavatele nebo
- osobně na téže adrese po předchozí telefonické dohodě s p. Glocovou tel.: 596979256, a to
v pracovních dnech v době od 8:00 hod. do 14:00 hod.

8.4.

Nabídky podané po lhůtě pro podání nabídek komise neotevírá. Zadavatel v souladu s § 71 odst. 5 Zákona
bezodkladně vyrozumí uchazeče o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

8.5.

Zadavatel neodpovídá za pozdní doručení nabídek způsobené držitelem poštovní licence nebo kurýrní
službou.

8.6.

Zmocněná osoba podanou nabídku zaeviduje v souladu s § 69 odst. 6 Zákona a v případě osobního doručení
vydá uchazeči potvrzení o osobním převzetí nabídky.

9.

Datum a místo otevírání obálek

9.1.

Otevírání obálek s nabídkami podanými ve lhůtě pro podání nabídek se uskuteční dne 3. 9. 2015 v 10:00
hodin v sídle zadavatele - Ústav geoniky AV ČR, v. v. i., Studentská 1768, 708 00 Ostrava – Poruba
v zasedací místnosti č. 527.

9.2.

Za každého uchazeče, který podal nabídku ve lhůtě pro podání nabídek, může být přítomna při otevírání
obálek jedna osoba. Touto osobou může být statutární orgán uchazeče u právnické osoby nebo fyzická osoba
nebo jiná osoba písemně zmocněná uchazečem. V tomto případě doloží osoba přítomna otevírání obálek
originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci, či pověření. Přítomní uchazeči stvrdí svou účast při otevírání
obálek podpisem v listině přítomných uchazečů.

10. Zadávací lhůta
10.1. Zadavatel stanoví v souladu s § 43 odst. 2 Zákona délku zadávací lhůty, tj. lhůtu, po kterou jsou uchazeči
vázáni svou nabídkou na 90 kalendářních dnů.
10.2. Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení
oznámení o výběru nejvhodnější nabídky. Zadávací lhůta se prodlužuje uchazečům, s nimiž může zadavatel
v souladu se Zákonem uzavřít smlouvou, až do doby uzavření smlouvy nebo do zrušení zadávacího řízení.
Zadávací lhůta neběží v souladu s § 43 odst. 4 a 5 Zákona.

11. Jistota
11.1. Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty v souladu s § 67 odst. 1 Zákona.

12. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky
12.1. Nabídka musí být zpracována dle zadávacích podmínek uvedených v této zadávací dokumentaci. Nabídku
podá dodavatel ve dvou vyhotoveních písemně (ozn. jako ORIGINÁL a KOPIE) a v jednom vyhotovení
v elektronické podobě (umožněny jsou pouze formáty .pdf, .xls, .doc; soubory budou uložené na CD nebo
DVD nosiči).
12.2. Obě písemná vyhotovení + elektronická podoba nabídky budou vloženy společně do jedné obálky.
Předmětem posuzování je originál tištěné nabídky. V případě rozporu mezi tištěnou formou nabídky a
elektronickou formou nabídky, má přednost tištěná forma nabídky.
12.3. Nabídka musí být zpracována v českém jazyce (listiny v jiném, než českém nebo slovenském jazyce budou
doplněny úředním překladem do českého jazyka).
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12.4. Jednotlivé listy nabídky nesmí obsahovat přepisy, škrty či jiné úpravy. Zadavatel požaduje, aby uchazeči
podali nabídku s jednotlivě očíslovanými listy zabezpečenými proti manipulaci. Doporučuje se převázat
nabídku šňůrkou, přelepit volné konce šňůrky nálepkou, kterou doporučujeme opatřit razítkem a případně
podpisem uchazeče v místě přelepu.

13. Obsah nabídek
13.1. Nabídka musí být zpracována dle zadávacích podmínek uvedených v této zadávací dokumentaci.
13.2. V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje uchazeče v souladu s § 17 písm. d) Zákona, a to v Krycím
listu nabídky a v návrhu Kupní smlouvy. Nabídka musí dle § 68 odst. 2 Zákona obsahovat návrh Kupní
smlouvy (dále také jen Smlouva) podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.
13.3. Vyplněný Krycí list nabídky (dle přílohy č. 4) s identifikačními údaji uchazeče musí být datován, s otiskem
razítka (pokud uchazeč používá razítko) a podepsán uchazečem – osobou oprávněnou jednat jménem či za
uchazeče. Krycí list nabídky, v případě podání nabídky společně více osobami, musí být podepsán všemi
osobami, které společně podaly nabídku.
13.4. V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn několika uchazeči společně a za tímto účelem podají
společnou nabídku, musí být za krycím listem nabídky a příp. plnou mocí, originál smlouvy dle § 51 odst. 6
Zákona.
13.5. Vzor tabulek a dalších dokumentů tvořících součást zadávací dokumentace jsou pro dodavatele závazné.
13.6. Nabídka musí být předložena v tomto členění (originál i kopie):
A.

Vyplněný Krycí list nabídky (vzor dle přílohy č. 4 ZD),

B.

Alternativně dokládané dokumenty:
a) Plná moc, pokud nabídku podepisuje zmocněná osoba,
b) Údaje o sdružení (společnosti ve smyslu § 2716 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)
(vzor je přílohou č. 5 ZD),
c) Smlouva dle § 51 odst. 6 Zákona, v případě, že předmět veřejné zakázky má být plněn společně
několika dodavateli),
d) Subdodavatelské zajištění zakázky (vzor dle přílohy č. 6 ZD),

C.

Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů – dle požadavků Kvalifikační dokumentace
(příloha č. 1 ZD),

D.

Prohlášení dodavatele dle ust. §68 odst. 3 Zákona (vzor dle přílohy č. 10 ZD)

E.

Návrh Kupní smlouvy (dle přílohy č. 2 ZD) podepsaný oprávněnou osobou uchazeče, vč. příloh tedy
včetně:
-

F.

Příloha č. 1 Kupní smlouvy - Rekapitulace nabídkové ceny (dle přílohy č. 7 ZD),
Příloha č. 2 Kupní smlouvy - Technický popis dodávky (včetně fotografií) – jedná se o detailní
popis nabízeného předmětu plnění vypracovaný dodavatelem, ze kterého bude patrné, že
nabízený předmět plnění splňuje požadavky této ZD, speciálně technické podmínky dodávky
uvedené v příloze č. 3 ZD. V tomto dokumentu budou uchazeči zejména přesně specifikovat
nabízený předmět plnění i s obchodními názvy nabízených podstatných částí předmětu plnění a
dodají také fotografie nabízených produktů. Tento dokument nebude předmětem hodnocení,
avšak musí být proveden tak, aby z něj bylo zřejmé, zda předmět plnění nabízený uchazečem
požadavky zadavatele na technické podmínky splňuje či nikoliv,
Příloha č. 3 Kupní smlouvy – Uživatelský manuál – uchazeči vloží do své nabídky uživatelský
manuál k nabízenému předmětu zakázky, který bude součástí Kupní smlouvy v příloze č. 3.

Elektronické zpracování nabídky - CD nebo DVD nosič bude vložen v obálce, která bude připevněna k
poslední straně nabídky.
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14. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny
14.1. Dodavatel zpracuje nabídkovou cenu za předmět veřejné zakázky v souladu se zadávacími a obchodními
podmínkami této ZD, a to absolutní částkou v českých korunách. Nabídková cena musí být zpracována jako
cena platná po celou dobu realizace předmětu veřejné zakázky až do řádného protokolárního předání a
převzetí bez vad a nedodělků, není-li dále uvedeno jinak.
14.2. Nabídková cena musí obsahovat i veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu dodání
předmětu veřejné zakázky.
14.3. Cena za dodávku předmětu veřejné zakázky bude dodavatelem doplněna Rekapitulace nabídkové ceny
(příloha č. 7 ZD), do Kupní smlouvy (příloha č. 2 ZD) a do Krycího listu nabídky (příloha č. 4 ZD) a bude
uvedena v členění:
- cena za dodávku celkem bez DPH,
- DPH,
- cena za dodávku včetně DPH.

15. Platební podmínky a objektivní podmínky, za kterých je možné překročit výši
nabídkové ceny
15.1. Nabídkovou cenu je možné změnit pouze na základě Zákona a písemného dodatku ke Kupní smlouvě, a to:
a) dojde-li před nebo v průběhu realizace dodávky ke změnám daňových předpisů majících vliv na cenu,
v takovém případě bude nabídková cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době
vzniku zdanitelného plnění za dodávku neprovedené a nevyfakturované,
b) v případě, že se vyskytnou objektivní, věcně správné, nepředvídané práce nebo dodávky nad rámec
sjednaného předmětu (dodatečné dodávky a služby), které bude zadavatel písemně požadovat, a tyto
jsou nutné pro realizaci dodávky, bude zadavatel postupovat v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách v platném znění.
15.2. Platební podmínky jsou uvedeny v obchodních podmínkách (příloha č. 2 ZD). Uchazeč je povinen stanovené
platební podmínky dodržet.

16. Obchodní podmínky
16.1. Zadavatel jako součást ZD předkládá rovněž obchodní podmínky – závazný vzor Kupní smlouvy (příloha č. 2
ZD) (dále také jen „Kupní smlouva“ nebo „smlouva“).
16.2. Dodavatelem doplněný text Kupní smlouvy bude součástí nabídky dodavatele:
• dodavatelem doplněný návrh Kupní smlouvy musí akceptovat zadávací podmínky vč. obchodních
podmínek, a to jak věcné a technické, tak požadavky právní a smluvní a v žádné části nesmí obsahovat
ustanovení, které by bylo v rozporu se zadávacími a obchodními podmínkami a které by
znevýhodňovalo zadavatele.
• návrh Kupní smlouvy musí být podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či v zastoupení
uchazeče (v takovém případě je nutné připojit zároveň originál plné moci).
• v případě podání nabídky společně více osobami, musí být návrh Kupní smlouvy podepsán všemi
osobami, které společně podávají nabídku.
16.3. Nabídka, která bude obsahovat nepodepsaný návrh Kupní smlouvy nebo bude v rozporu se zadávacími
a obchodními podmínkami, bude z dalšího posuzování vyřazena a uchazeč bude zadavatelem vyloučen
pro nesplnění zadávacích podmínek. Pro podání nabídky jsou změny v návrhu Kupní smlouvy oproti
zadávacím a obchodním podmínkám nepřijatelné.
16.4. V případě nejasností obchodních podmínek mají dodavatelé právo postupovat v souladu s § 49 Zákona.
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17. Způsob hodnocení nabídek
17.1. Nabídky budou hodnoceny v souladu s § 78 odst. 1 písm. a) Zákona na základě ekonomické výhodnosti
nabídky. Celková ekonomická výhodnost nabídky bude hodnocena bodovým systémem podle níže
uvedených kritérií, stanovených v sestupném pořadí s váhou určenou v procentním vyjádření:
Číslo
kritéria

Název kritéria

Váha kritéria

K1

Nabídková cena celkem za dílo (v Kč bez DPH)

60 %

K2

Rychlost snímání při plném rozlišení (v počtech snímků/s)

30 %

K3

Rozlišení obrazového snímače (š x v) (v pixelech)

10 %

HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM K1 - Nabídková cena celkem za dílo (v Kč bez DPH) - hodnocena bude celková nabídková
cena nabízeného předmětu plnění a to v Kč bez DPH.
Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100. Každé jednotlivé nabídce
bude přidělena bodová hodnota (zaokrouhlena na 2 desetinná místa), která odráží úspěšnost předmětné nabídky
v rámci daného kritéria.
Způsob hodnocení:
K1 = 100x

nejvýhodnější nabídka
hodnocená nabídka

x 0,6

HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM K2 - Rychlost snímání při plném rozlišení (počet snímků/s) - hodnocena bude rychlost
snímání nabízeného předmětu plnění při plném rozlišení a to v jednotkách počet snímků/s. Zadavatelem
stanovená minimální požadovaná rychlost snímání při plném rozlišení je ≥22 500 snímků/s.
Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100. Každé jednotlivé nabídce
bude přidělena bodová hodnota (zaokrouhlena na 2 desetinná místa), která odráží úspěšnost předmětné nabídky
v rámci daného kritéria.
Způsob hodnocení:
K2 = 100x

hodnocená nabídka
nejvýhodnější nabídka

x 0,3

HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM K3 - Rozlišení obrazového snímače (š x v) (v pixelech) - hodnoceno bude rozlišení
obrazového snímače (uchazeč uvede hodnoty šířka x výška) a to v pixelech. Zadavatelem stanovené minimální
rozlišení obrazového snímače je ≥ 1280 x 800 pixel, tj. min. 1 024 000 pixel. Hodnotící komise bude v rámci
hodnocení kritéria K3 hodnotit výsledný násobek š x v, tj. celkový počet pixelů.
Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100. Každé jednotlivé nabídce
bude přidělena bodová hodnota (zaokrouhlena na 2 desetinná místa), která odráží úspěšnost předmětné nabídky
v rámci daného kritéria.
Způsob hodnocení:
K3 = 100x

hodnocená nabídka
nejvýhodnější nabídka

x 0,1

Na základě součtu výsledných hodnot (K1 + K2 + K3) jednotlivých nabídek, tj. celkového počtu bodů, stanoví
hodnotící komise pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že nejúspěšnější bude nabídka, která dosáhne
nejvyšší celkový počet bodů.
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18. Subdodavatelské zajištění zakázky
18.1. Dodavatel v nabídce uvede Seznam subdodavatelů, s jejichž pomocí chce plnění veřejné zakázky uskutečnit
v souladu s § 44 odst. 6 Zákona. Dodavatel za tímto účelem využije přílohu č. 6 ZD – Subdodavatelské
zajištění zakázky, kde je v případě subdodavatelského plnění povinen vyplnit všechny požadované údaje.
Nepředložení subdodavatelského schéma bude chápáno tak, že zakázka bude plněna bez využití
subdodavatelů.
18.2. Tabulka musí být datována, s otiskem razítka (pokud uchazeč používá razítko) a podepsaná uchazečem –
osobou oprávněnou jednat jménem či v zastoupení uchazeče.
18.3. Zadavatel si dle § 44 odst. 6 Zákona nevyhrazuje požadavek, že určitá část plnění veřejné zakázky nesmí být
plněna subdodavatelsky.

19. Další podmínky zadavatele pro plnění veřejné zakázky
19.1. Uchazeč má výlučnou odpovědnost za to, že prostuduje ZD. Uchazeč poskytne všechny dokumenty
požadované ustanoveními ZD. Všechny dokumenty, bez výjimky, budou v souladu s podmínkami a
ustanoveními obsaženými v ZD.
19.2. Nabídky, které nevyhoví požadavkům zadávacích podmínek, budou vyřazeny.
19.3. Zadavatel nehradí náklady na účast dodavatele v zadávacím řízení.
19.4. Zadavatel si vyhrazuje možnost zrušení zadávacího řízení v souladu s ust. § 84 zákona.
19.5. Nabídky se uchazečům nevracejí a zůstávají u zadavatele jako součást dokumentace o zadání veřejné
zakázky.
19.6. Zadavatel má právo odstoupit od uzavřené smlouvy v případě, že dodavatel uvedl v nabídce informace
nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a (zároveň) měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího
řízení.

20. Přílohy
Příloha č. 1
Příloha č. 2
Příloha č. 3
Příloha č. 4
Příloha č. 5
Příloha č. 6
Příloha č. 7
Příloha č. 8
Příloha č. 9
Příloha č. 10
Příloha č. 11

Kvalifikační dokumentace
Obchodní podmínky – závazný vzor Kupní smlouvy
Technický popis dodávky
Krycí list nabídky
Údaje o sdružení (společnosti)
Subdodavatelské zajištění zakázky
Rekapitulace nabídkové ceny
Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů
Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti
Čestné prohlášení dle §68 odst. 3 Zákona
Čestné prohlášení o splnění technických kvalifikačních předpokladů

V Ostravě, dne 11. 8. 2015

Ing. Petra Kozubková, QUANTUM CZ s.r.o.
zmocněná osoba
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