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1.

ŘÍZENÍ

OBECNÉ

PODMÍNKY

ZJEDNODUŠENÉHO

1.1

Podmínky zjednodušeného výběrového řízení včetně všech
příloh se poskytují pouze pro účely zpracování nabídky pro
zadání v konkrétním výběrovém řízení, dodavatel není
oprávněn je použít k jakýmkoliv jiným účelům.

1.2

Nabídka musí být doručena před uplynutím lhůty pro podání
nabídek. Opožděně doručené nabídky budou z tohoto
zjednodušeného výběrového řízení vyřazeny. Objednatel si
vyhrazuje právo nevyřadit opožděně doručené nabídky
v případech, kdy dosud nebyly otevřeny nabídky doručené ve
lhůtě pro podání nabídek, resp. nebyl zpřístupněn jejich
obsah.

2.

JAZYK ZJEDNODUŠENÉHO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

2.1

Oficiálním jazykem pro veškerou komunikaci mezi
dodavatelem a objednatelem týkající se záležitostí
souvisejících s tímto zjednodušeným výběrovým řízením je
český jazyk .

2.2

Objednatel stanoví, že doklady v anglickém, slovenském a
latinském jazyce se předkládají bez překladu do českého
jazyka. Pokud se požadovaný doklad dle příslušného
právního řádu, tj. řádu odkud doklad pochází, nevydává,
může být nahrazen čestným prohlášením.

2.3

Nabídka musí být zpracována v českém jazyce, pokud není
v zadávací dokumentaci výslovně uvedeno jinak.

3.
3.1

4.

uvede název dřívější obdobné zakázky, číslo smlouvy a
datum jejího uzavření.

VÝBĚROVÉHO
4.3

Jestliže dodavatel splnil některý z požadavků na dodavatele
(kvalifikačních kritérií) v rámci jiného zjednodušeného
výběrového řízení a/nebo výběrového řízení a/nebo řízení
vedeného v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných
zakázek,
v platném
znění,
vypsaného
objednatelem v předchozích 12 měsících ode dne vyhlášení
tohoto zjednodušeného výběrového řízení a údaje v
dokumentech a/nebo dokladech, které objednateli tehdy
poskytl, se nezměnily, pak není dodavatel povinen opětovně
prokazovat splnění požadavků objednatele na dodavatele.
Dodavatel je však v takovém případě povinen uvést ve své
nabídce identifikaci takového řízení, v němž k prokázání
splnění požadavků došlo.

4.4

Dodavatel společně s nabídkou předloží mj. čestné
prohlášení o skutečnosti, že disponuje oprávněním(i)
k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu plnění
zakázky. Dodavatel je povinen k výzvě objednatele ve
stanovené lhůtě předložit doklad o oprávnění k podnikání, tj.
prostou kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo prostou
kopii živnostenských listů nebo výpis z živnostenského
rejstříku či výpis z jiné evidence dodavatele, má-li v ní být
dodavatel zapsán podle zvláštních právních předpisů.
Doklady prokazující oprávnění k podnikání v rozsahu
odpovídajícím předmětu plnění nesmějí být starší tří (3)
měsíců přede dnem zahájení zjednodušeného výběrového
řízení. Nepředloží-li dodavatel tyto doklady ve stanovené
lhůtě, má objednatel právo vyloučit takového dodavatele z
účasti ve zjednodušeném výběrovém řízení. Dodavatel je
dále povinen k výzvě objednatele ve stanovené lhůtě
předložit objednateli dokumenty prokazující splnění
požadavků souvisejících s realizací předmětu plnění a
všeobecných požadavků na dodavatele (kvalifikaci) (v prosté
kopii), a to takové dokumenty, které jsou vyjmenovány
v odst. III.4 zadávací dokumentace zjednodušeného
výběrového řízení. Nepředloží-li dodavatel tyto dokumenty
ve stanovené lhůtě, má objednatel právo vyloučit takového
dodavatele z účasti ve zjednodušeném výběrovém řízení.

4.5

Předloží-li dodavatel objednateli jako součást nabídky výpis
ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, pak tento doklad
nahrazuje předložení dokladů prokazujících splnění
požadavků na dodavatele (kvalifikaci dodavatele) v tom
rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných
dodavatelů prokazují splnění požadavků na dodavatele
stanovených objednatelem v tomto zjednodušeném
výběrovém řízení. Výpisem ze seznamu kvalifikovaných
dodavatelů se rozumí výpis ze seznamu kvalifikovaných
dodavatelů ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění. Výpis ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů nesmí být starší tří (3) měsíců
přede dnem zahájení zjednodušeného výběrového řízení.
Objednatel si vyhrazuje právo nepřijmout výpis ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů, na kterém je vyznačena
informace o zahájení řízení o změně údajů nebo vyřazení
dodavatele ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

KOMUNIKACE V RÁMCI ŘÍZENÍ
Komunikace v rámci řízení (e-mailem, telefonicky) probíhá
prostřednictvím kontaktní osoby objednatele uvedené v
zadávací dokumentaci zjednodušeného výběrového řízení.
Podání nabídky se provádí elektronicky prostřednictvím
mailboxu
uvedeného
v
zadávací
dokumentaci
zjednodušeného výběrového řízení. Dodavatelé, kteří podají
svoji nabídku jiným způsobem, např. prostřednictvím emailové zprávy na adresu kontaktní osoby objednatele,
berou takovým způsobem podání nabídky na vědomí
skutečnost, že objednatel nemůže zaručit důvěrnost nabídky
do uplynutí lhůty pro podání nabídek.

POŽADAVKY NA DODAVATELE

4.1

Dodavatelé, kteří neprokáží splnění požadavků stanovených
v zadávací dokumentaci zjednodušeného výběrového řízení
v předepsaném rozsahu, mohou být objednatelem vyloučeni
z další účasti v tomto zjednodušeném výběrovém řízení.
Smluvní vztah na plnění zakázky může být v rámci tohoto
řízení uzavřen pouze s dodavatelem, který prokáže splnění
požadavků stanovených v zadávací dokumentaci
zjednodušeného výběrového řízení.

4.2

Požaduje-li
objednatel
v
zadávací
dokumentaci
zjednodušeného výběrového řízení, aby dodavatel měl
zkušenost s obdobnou zakázkou, pak platí, že dodavatel není
povinen objednateli prokazovat dřívější obdobné zakázky,
které byly plněny pro objednatele nebo jeho právního
předchůdce. Dodavatel v takovém případě ve své nabídce
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5.
5.1

SPOLEČNÁ NABÍDKA
Podává-li nabídku do zjednodušeného výběrového řízení
více dodavatelů společně, musí v nabídce předložit listinu,
z níž vyplyne, že všichni tito dodavatelé budou vůči
objednateli a jakýmkoli třetím osobám z jakýchkoli závazků
vzniklých v souvislosti s plněním předmětu této zakázky či
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vzniklých v důsledku prodlení či jiného porušení smluvních
nebo jiných povinností v souvislosti s plněním předmětu
tohoto zjednodušeného výběrového řízení zavázáni a
odpovědni společně a nerozdílně.
5.2

6.
6.1

Všichni dodavatelé podávající společnou nabídku musí splnit
všeobecné požadavky uvedené v odst. III.2 zadávací
dokumentace
zjednodušeného
výběrového
řízení.
Požadavky uvedené v odst. III.1 zadávací dokumentace
zjednodušeného výběrového řízení musí splnit vždy alespoň
jeden z dodavatelů podávajících společnou nabídku.

7.1

7.2

STÍHÁNÍ

Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění požadavku
na prokázání oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím
předmětu plnění či určité části dalších požadavků na
dodavatele v plném rozsahu, je oprávněn splnění požadavků
v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím další osoby
(dále jen „subdodavatel“). Dodavatel je v takovém případě
povinen
objednateli
předložit
písemný
závazek
subdodavatele, z něhož vyplývá závazek subdodavatele k
poskytnutí plnění určeného k plnění zakázky dodavatelem či
k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn
disponovat v rámci plnění zakázky, a to alespoň v rozsahu, v
jakém subdodavatel prokázal splnění požadavků na
dodavatele.

ČESTNÉ
DODAVATELE

PROHLÁŠENÍ

O

VLASTNICKÉ

STRUKTUŘE

Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu
zjednodušeného výběrového řízení vyžádat od dodavatelů,
kteří dosud nezapsali skutečného majitele do příslušné
evidence nebo nejsou právnickou osobou zapsanou do
veřejného rejstříku dle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných
rejstřících právnických a fyzických osob, v platném znění
jejich čestné prohlášení o vlastnické struktuře ke dni podání
nabídky až po skutečné majitele. Přílohou takového
čestného prohlášení musí být soupis jednotlivých
skutečných majitelů s uvedením velikosti jejich hlasovacích
práv a jejich podílů na základním kapitálu. V případě
dodavatele, který má právní formu akciové společnosti a
jeho akcie jsou obchodovány na burze, uvede dodavatel v
rámci čestného prohlášení požadované skutečnosti pouze ve
vztahu k akciím, které nejsou obchodovány na burze.
Dodavatel, který je podnikající fyzickou osobou, nemusí
uvádět vlastnickou strukturu, je však povinen předložit
čestné prohlášení o případných beneficientech, tj. osobách,
které jsou příjemcem alespoň 25 % zisku tohoto dodavatele.
Skutečným majitelem se rozumí fyzická osoba, která má
fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo nebo
nepřímo rozhodující vliv u dodavatele. Má se za to, že při
splnění podmínek podle věty první skutečným majitelem je
fyzická osoba,
1. která sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve
shodě disponuje více než 25 % hlasovacích práv této
obchodní korporace nebo má podíl na základním kapitálu
větší než 25 %,
2. která sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve
shodě ovládá osobu uvedenou v bodě 1,
3. která má být příjemcem alespoň 25 % zisku této obchodní
korporace, nebo
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7.3

8.

SUBDODAVATEL

7.

4. která je členem statutárního orgánu, zástupcem právnické
osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném
postavení člena statutárního orgánu, není-li skutečný majitel
nebo nelze-li jej určit podle bodů 1 až 3.
Bude-li dodavatel vybrán pro uzavření smluvního vztahu na
plnění zakázky, je předložení čestného prohlášení
dodavatele o vlastnické struktuře v případě, že bylo
objednatelem vyžádáno, podmínkou pro uzavření smlouvy
s dotčeným dodavatelem.
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O STŘETU ZÁJMŮ A O TRESTNÍM

8.1

V souvislosti s osobami na straně objednatele, u nichž
dodavatel v čestném prohlášení o střetu zájmů uvede, že má
za to, že jsou nebo mohou být ve střetu zájmů, učiní
objednatel na jeho straně příslušná opatření tak, aby ke
střetu zájmů v průběhu zjednodušeného výběrového řízení a
samotného plnění zakázky nedocházelo.

8.2

Střetem zájmů se pro účely zjednodušeného výběrového
řízení a plnění zakázky rozumí situace, kdy dodavatel nebo
jeho vedoucí zaměstnanci nebo osoby, jež se budou podílet
na plnění zakázky, jsou ke dni podání nabídky v jakémkoliv
vztahu s osobou, o níž mají ke dni podání nabídky povědomí,
že se na straně objednatele podílí a/nebo má vliv na přípravu
a/nebo realizaci zjednodušeného výběrového řízení a/nebo
se má podílet a/nebo mít vliv na plnění zakázky samotné.

8.3

Podáním nabídky se dodavatel zavazuje objednatele
bezodkladně písemně informovat o skutečnosti, že
v průběhu plnění zakázky mohlo dojít anebo došlo ke střetu
zájmů, a to včetně uvedení identifikačních údajů osob,
kterých se daná situace týká.

8.4

Jestliže dodavatel učinil nedílnou součástí své nabídky
čestné prohlášení o skutečnosti, že proti němu, nebo
kterékoliv osobě uvedené pod písm. d) čestného prohlášení,
je-li dodavatel právnickou osobou, nebo jeho vedoucím
zaměstnancům nebo osobám, jež se budou podílet na plnění
zakázky, bylo zahájeno trestní stíhání pro podezření ze
spáchání některého z trestných činů uvedených pod písm. c)
čestného prohlášení, pak si objednatel vyhrazuje právo
kdykoliv v průběhu zjednodušeného výběrového řízení
vstoupit do jednání o dodatečných podmínkách plnění
předmětu zakázky nebo rozhodnout o vyloučení dodavatele
z řízení. Rozsah dodatečných podmínek může být dán
zejména významem budoucího závazkového vztahu, který
má vzniknout z tohoto zjednodušeného výběrového řízení
mezi objednatelem a dodavatelem, se kterým má být
uzavřena smlouva.

9.
9.1

OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
Obchodní a platební podmínky mohou být uvedeny v příloze
zadávací dokumentace zjednodušeného výběrového řízení –
Vzoru smlouvy/smluvních podmínkách/vzoru objednávky
pro přípravu smlouvy. Jsou-li přílohou, pak je dodavatel
povinen předložit v rámci své nabídky:
a) doplněný a podepsaný návrh smlouvy, a to v podobě v jaké
je obsažen v příloze zadávací dokumentace zjednodušeného
výběrového řízení, tj. ve formě návrhu smlouvy na plnění této
zakázky vyhotoveného objednatelem nebo ve formě návrhu
smlouvy na plnění této zakázky vyhotoveného dodavatelem
při respektování objednatelem stanovených smluvních
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podmínek pro přípravu smlouvy; dodavatel je návrh smlouvy
oprávněn měnit či doplňovat pouze na místech určených
objednatelem (identifikační údaje smluvní strany, cenu,
apod.)., nebo

není-li v dokumentaci ke zjednodušenému výběrovému
řízení uvedeno jinak.
11.2

Dodavatel odpovídá za zahrnutí veškerých nákladů do
celkové nabídkové ceny a za úplnost ocenění jednotkových
cen (oceňují-li se) včetně nákladů souvisejících se
specifickým místem plněním zakázky. Celková nabídková
cena musí být ze strany dodavatele zpracována jako nejvýše
přípustná, nepřekročitelná a platná po dobu realizace
zakázky. Celková nabídková cena může být měněna pouze
v souvislosti se změnou příslušné sazby DPH. Celková
nabídková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací
české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním
měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou
měny nebo cla.

11.3

Je-li přílohou zadávací dokumentace zjednodušeného
výběrového řízení formulář pro stanovení nabídkové ceny,
pak je tento formulář podkladem pro stanovení nabídkové
ceny a musí být nedílnou součástí nabídky dodavatele.
Stejné jednotkové i celkové ceny, jako v této příloze je
dodavatel povinen vyplnit do návrhu smlouvy, má-li být
součástí nabídky dodavatele.

11.4

Není-li přílohou zadávací dokumentace zjednodušeného
výběrového řízení formulář pro stanovení nabídkové ceny,
pak je podkladem pro stanovení nabídkové ceny, stanovujeli se, návrh smlouvy (závazný návrh smlouvy na plnění
zakázky vyhotovený objednatelem nebo návrh smlouvy na
plnění zakázky vyhotovený dodavatelem při respektování
objednatelem stanovených smluvních podmínek pro
přípravu smlouvy).

11.5

Jednotkové ceny použité pro vytvoření nabídkové ceny
budou považovány jako maximální po celou dobu plnění
zakázky.

11.6

Cenové údaje v nabídce dodavatele musí být identické, jsouli uváděny opakovaně. Objednatel si vyhrazuje právo v
případě, že cenové údaje v nabídce dodavatele nebudou
identické, možnost vyloučit takového dodavatele z účasti ve
výběrovém řízení.

11.7

Je-li podkladem pro stanovení nabídkové ceny projektová
dokumentace předložená objednatelem, jejíž součástí je i
výkaz výměr s položkami a množstevními údaji
předpokládanými objednatelem jako nezbytnými pro
realizaci zakázky, pak množstevní údaje obsažené ve výkazu
výměr jsou pouze orientační a bez záruky správnosti obsahu
i samotných množstevních údajů pro vypracování výkazu
výměr a dodavateli slouží výhradně pro informativní účely.
Dodavatel je plně odpovědný za ověření úplnosti výkazů
výměr a za případné stanovení dodatečných položek a
vlastních množstevních údajů pro sestavení nabídky a
nabídkové ceny. Dodavatel odpovídá za to, že nabídková
cena bude zahrnovat veškeré položky a náklady nezbytné
pro realizaci předmětu plnění, který bude plně funkční, bez
vad a bude mít všechny vlastnosti popsané projektovou
dokumentací.

11.8

Referenční dodávky. Veškeré názvy výrobků, výrobců a
zařízení (dále jen „Dodávky“) uvedené ve výkazu výměr, jsou
považovány za referenční, tj. stanovují minimální
požadovaný standard, vlastnosti a parametry Dodávky. Pro
Dodávky a jejich nahrazování platí následující pravidla:

b) doplněný a podepsaný návrh smlouvy s úpravami smlouvy
navrhovanými dodavatelem; navrhované úpravy smlouvy
musí být v dokumentu zaznamenány v revizích – sledování
změn; objednatel není povinen návrh na tyto úpravy
přijmout a vyhrazuje si právo o těchto návrzích dodavatele
jednat.
9.2

Podáním nabídky dodavatel souhlasí s tím, že ustanovení
§ 1740 odst. 3 věta první, zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, v platném znění se pro účely uzavírání smlouvy
s vybraným dodavatelem nepoužije.

9.3

Objednatel upozorňuje dodavatele, aby ze Vzoru smlouvy
odstranili text "Příloha ……“ a „Vzor“ apod.

9.4

V případě, že vybraný dodavatel neposkytne objednateli
součinnost potřebnou k uzavření smluvního vztahu do 14
kalendářních dnů ode dne doručení výzvy k doručení
dodavatelem podepsané smlouvy objednateli a/nebo jiným
způsobem nestvrdí uzavření smluvního vztahu a/nebo jiným
způsobem nesplní podmínky tohoto zjednodušeného
výběrového řízení, vyhrazuje si objednatel právo tato jednání
o uzavření smluvního vztahu ukončit a začít s dodavatelem,
jehož nabídka se umístila jako následující v pořadí
výhodnosti.

9.5

10.
10.1

11.
11.1

Objednatel je subjektem ve smyslu § 2 odst. 1) písm. n)
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv.
POJIŠTĚNÍ
Je-li povinnost mít pojištění dodavateli stanovena, je
vybraný dodavatel povinen k výzvě objednatele předložit
doklad o uzavření pojištění v souladu s podmínkami
stanovenými ve Vzoru smlouvy/smluvních podmínkách pro
přípravu smlouvy. Za doklad prokazující pojištění se
považuje prostá fotokopie platné pojistné smlouvy nebo
certifikátu o pojištění vystaveného pojišťovnou nebo
makléřem, u níž je dodavatel pojištěn, tyto skutečnosti
prokazující. V případě, že podává nabídku do
zjednodušeného výběrového řízení více osob společně, musí
splnění tohoto předpokladu prokázat všechny osoby, které
společně podávají nabídku. Nepředloží-li vybraný dodavatel
tento doklad ve výše uvedené lhůtě, má objednatel právo
ukončit s tímto objednatelem jednání o podpisu smlouvy a
začít jednat o podpisu smlouvy s dodavatelem, jehož
nabídka se umístila jako následující v pořadí výhodnosti.
POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
Stanovuje-li se v nabídce/návrhu smlouvy nabídková cena,
pak zde bude uvedena jako nejvýše přípustná v korunách
českých (není-li v zadávací dokumentaci zjednodušeného
výběrového řízení uvedeno jinak) bez daně z přidané
hodnoty. K ceně bude připočtena DPH dle platných právních
předpisů. Součástí nabídkové ceny bude dopravné a veškeré
další náklady dodavatele nezbytné k řádnému, úplnému a
kvalitnímu provedení předmětu této zakázky včetně
zohlednění všech rizik během poskytování plnění zakázky,
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1. pokud není výslovně uvedeno jinak, objednatel připouští
jejich nahrazení jinými Dodávkami se stejnými nebo
lepšími technickými a kvalitativními vlastnostmi;
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2. u vybraných Dodávek objednatel požaduje, aby dodavatel
uvedl přesné označení jím navrhované Dodávky a jejích
technických parametrů. Dodavatelem stanovená Dodávka
bude následně závazná a dodavatel není oprávněn ji změnit
ani po uzavření smlouvy bez předchozího souhlasu
objednatele; přesné označení Dodávek uvede dodavatel na
zvláštním listu nabídky, kdy přímo uvede přesné označení
jím navrhované Dodávky (výrobce, typ atd.) a jejích
technických parametrů;
3. objednatel označí Dodávky, které dodavatel není
oprávněn změnit nebo nahradit. Dodavatel je povinen tento
požadavek respektovat a pouze ocení požadovanou
Dodávku.
11.9

11.10

Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout návrh na změnu
Dodávky, pokud dle jeho názoru nesplňuje navrhovaná
Dodávka minimální požadovaný technický standard a
parametry. V takovém případě objednatel oznámí tuto
skutečnost dodavateli a je oprávněn jej vyzvat k úpravě
nabídky.

Dodavatel odpovídá za matematickou správnost celého
výkazu výměr, je povinen zkontrolovat veškeré výpočetní
vzorce, celkové součty atp. Pokud dodavatel při kontrole
shledá chybu výkazu výměr, je povinen objednateli předložit
nejpozději současně s nabídkou návrh na opravu. Dodavatel
zaručuje podáním nabídky její matematickou správnost a
nese riziko matematické chyby.

11.12

V případě, že dodavatel neuvede nejpozději s nabídkou návrh
na úpravu nebo doplnění výkazu výměr, bude taková
skutečnost považována ze strany objednatele jako souhlas
dodavatele s předloženou projektovou dokumentací a
výkazem výměr a jejich správností a úplností. Dodavatel
nebude následně oprávněn domáhat se doplnění nebo úprav
výkazu výměr po případném uzavření smlouvy.

11.14

11.15

12.

Výzva k úpravě nabídek. Po kontrole nabídek objednatel
provede kontrolu návrhů na doplnění nebo úpravu výkazu
výměr a vyhodnotí jejich správnost a oprávněnost.
Objednatel následně zhotoví upravený výkaz výměr, který
bude zahrnovat veškeré dle objednatele oprávněné návrhy
na úpravy a doplnění výkazu výměr od všech dodavatelů a
tento upravený výkaz výměr zašle všem dodavatelům k
vytvoření upravené nabídky společně se stanovením lhůty
pro dodání upravených nabídek.
Pokud dodavatel ve stanovené lhůtě nezašle objednateli
upravenou nabídku a nabídkovou cenu, případně jeho
nabídka nebude obsahovat veškeré položky upravené nebo
doplněné objednatelem do upraveného výkazu výměr, může
být vyřazen z další účasti v tomto zjednodušeném výběrovém
řízení. V případě, kdy dodavatel nebude považovat položku
doplněnou objednatelem v upraveném výkazu výměr za
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Podkladem pro hodnocení nabídek nebo pro případné
jednání o nabídkách bude upravená nabídka resp. upravená
nabídková cena.
ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK

12.1

Posouzení nabídek a jejich vyhodnocení dle stanovených
kritérií provede objednatelem jmenovaná komise.

12.2

Jednání o nabídkách

Návrhy na doplnění nebo úpravu výkazu výměr. Dodavatel je
povinen před předložením nabídky provést kontrolu
projektové dokumentace a výkazu výměr. V případě, že dle
názoru dodavatele množstevní údaje uvedené ve výkazu
výměr neodpovídají projektové dokumentaci, nebo pokud
dodavatel považuje za nezbytné doplnit výkaz výměr, uvede
tyto položky do samostatného listu nebo souboru
přiloženého k výkazu výměr s označením „Položky dle
dodavatele stavby“. V případě opravy množstevních údajů
jednotlivých položek uvede dodavatel stejné číslo a název
položky a seřadí je ve stejném pořadí, jako je tomu v
původním výkazu výměr. V případě, že dodavatel bude
doplňovat nové položky, uvede do čísla položky písmeno „N“
a pořadové číslo nové položky.

11.11

11.13

nezbytnou pro zhotovení plně funkčního předmětu plnění se
všemi vlastnostmi popsanými v projektové dokumentaci, je
oprávněn tuto položku ocenit nulovou cenou, aniž by tato
skutečnost byla objednatelem považována za nesplnění
podmínek tohoto řízení a důvod pro vyřazení nabídky.
Dodavatel je však vždy povinen uvést písemný komentář
(odůvodnění) k takto oceněné položce na zvláštním listu
nabídky.

12.2.1

Objednatel si vyhrazuje právo dle své volby jednat o
nabídkové ceně (případně jiných podmínkách
plnění) s dodavateli, jejichž nabídky budou
hodnoceny. Dodavatelé budou moci v rámci jednání
nabídnout objednateli výhodnější nabídku.
Dodavatelé budou v pozvánce na jednání
informováni o termínu a formě jednání,
o skutečnosti, zda se jedná o poslední kolo jednání
o nabídkách či nikoliv a o veškerých dalších
podrobnostech jednání.

12.2.2

Objednatel si vyhrazuje právo v průběhu jednání
omezovat počet dodavatelů postupujících do
dalšího kola jednání. Přesný způsob a podmínky
omezení počtu dodavatelů budou dodavatelům
sděleny vždy současně s pozvánkou k jednání do
dalšího kola, stejně tak bude dodavatelům
oznámeno, zda se případně jedná o poslední kolo
jednání o nabídkách. V odůvodněných případech,
kdy po provedení uzavření posledního kola jednání
o nabídkách dojde k nepředpokládané změně
podmínek realizace předmětu plnění (zejména
posunutí termínu realizace, podstatná změna
rozsahu dodávek/prací, požadavek na zajištění
řádného plnění závazku dodavatele, apod.), je
objednatel oprávněn vyzvat dodavatele k potvrzení
jejich nabídek resp. úpravě nabídek s ohledem na
změnu podmínek realizace předmětu plnění.
Podáním nabídky dává dodavatel objednateli
souhlas s tím, že v případě, že bude jednáno o
nabídkové ceně a jeho nabídka bude obsahovat pro
objednatele nejvýhodnější nabídkovou cenu, může
být tento údaj sdělen ostatním dodavatelům (jako
anonymní údaj), jejichž nabídky budou hodnoceny.

12.3

13.
13.1

V případě shody nejnižších nabídkových cen nebo shody
v nejvyšším počtu obdržených bodů v nabídkách, které se
umístily po provedeném hodnocení na prvním místě, je
rozhodující datum a čas podání nabídek tzn., že vybrán bude
ten dodavatel, který podal ve lhůtě pro podání nabídek svou
nabídku dříve.
VÁZANOST NABÍDKOU A ZMĚNA NABÍDKY
Dodavatelé jsou svými nabídkami vázáni po dobu šesti (6)
měsíců od konce lhůty pro podání nabídek uvedené v
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zadávací dokumentaci zjednodušeného výběrového řízení.
Ode dne podání nabídky a po celou uvedenou lhůtu
dodavatelé nesmí ze zjednodušeného výběrového řízení
odstoupit, resp. svou nabídku odvolat. Případné
odstoupení/odvolání nabídky dodavatelem je neúčinné,
objednatel je však oprávněn takového dodavatele vyloučit
z další účasti ve zjednodušeném výběrovém řízení.

14.9

Objednatel nepřipouští varianty nabídek, není-li v zadávací
dokumentaci zjednodušeného výběrového řízení výslovně
uvedeno jinak.

14.10

Objednatel má právo nabídky, které nevyhoví zadávací
dokumentaci zjednodušeného výběrového řízení, vyřadit,
resp. vyloučit dodavatele z účasti v tomto výběrovém řízení.

13.2

Nabídku lze měnit nebo doplnit pouze v mezích
předvídaných zadávací dokumentací zjednodušeného
výběrového řízení, resp. těmito všeobecnými podmínkami
zjednodušeného výběrového řízení.

14.11

13.3

Objednatel oznámí vybranému dodavateli výběr jeho
nabídky jako nabídky nejvhodnější.

Objednatel vylučuje možnost změny a/nebo doplnění
nabídek po uplynutí lhůty pro podání nabídek s výjimkou
případů výslovně předvídaných v zadávací dokumentaci
zjednodušeného výběrového řízení a/nebo těchto
všeobecných podmínkách zjednodušeného výběrového
řízení. Nabídka může být doplněna na základě žádosti
objednatele, aby dodavatel ve stanovené lhůtě objasnil
předložené údaje, doklady, vzorky nebo modely nebo doplnil
další nebo chybějící údaje, doklady, vzorky nebo modely.
Objednatel připouští možnost objasnění položkového
rozpočtu, pokud není dotčena celková nabídková cena nebo
jiné kritérium hodnoceni, nestanoví-li objednatel jinak.

14.12

Objednatel si vyhrazuje právo v případě nejasností požádat
dodavatele prostřednictvím jmenované komise o písemné
vysvětlení nabídky. V žádosti o písemné vysvětlení komise
uvede, v čem spatřuje nejasnosti nabídky, které má
dodavatel vysvětlit. Komise stanoví lhůtu, ve které je
dodavatel povinen doručit písemné vysvětlení nejasností.
Pokud dodavatel nedoručí vysvětlení nejasností ve
stanovené lhůtě, může být takový dodavatel vyloučen
z účasti v tomto zjednodušeném výběrovém řízení.

14.13

Objednatel si vyhrazuje právo vyloučit ze zjednodušeného
výběrového řízení dodavatele, který má nebo v minulosti měl
problémy s plněním svých závazků vůči objednateli.

14.14

Objednatel si vyhrazuje právo v případě, že dodavatelem
doložené dokumenty neprokazující splnění požadavků na
dodavatele nebo čestné prohlášení dodavatele budou
obsahovat nepravdivé údaje, vyloučit takového dodavatele z
účasti v tomto řízení. Po dobu následujících až tří (3) let ode
dne vyloučení dodavatele může být u tohoto dodavatele
vyloučena možnost účasti v dalších výběrových řízeních
objednatele, tj. zápis dodavatele do objednatelova interního
rejstříku osob se zákazem plnění jeho zakázek (tzv.
„blacklist“).

14.15

Objednatel si vyhrazuje právo po skončení zjednodušeného
výběrového řízení uveřejnit resp. sdělit ostatním
dodavatelům identifikaci dodavatele, jehož nabídka byla dle
stanoveného způsobu hodnocení vybrána jako nejvhodnější,
včetně nabídkové ceny tohoto dodavatele.

14.16

Dodavatel předkládá požadované dokumenty a doklady
v prosté kopii, nevyžaduje-li objednatel v konkrétním
případě výslovně jinak. Objednatel si vyhrazuje právo
vyžádat si od vybraného dodavatele před uzavřením
smluvního vztahu na plnění zakázky předložení originálů
nebo ověřených kopií dokumentů, nebyly-li již objednateli
předloženy. Předložení uvedených dokumentů je, v případě,
že byly objednatelem vyžádány, podmínkou pro uzavření
smlouvy s vybraným dodavatelem.

14.17

Objednatel si vyhrazuje právo ověřovat věrohodnost
poskytnutých údajů a dokladů a může si je opatřovat rovněž
sám, a to například u třetích osob či z veřejně dostupných
zdrojů. Dodavatel je povinen mu v tomto ohledu poskytnout
veškerou potřebnou součinnost.

14.18

Objednatel si vyhrazuje právo v souvislosti s řízením
dodavatelsko-odběratelských vztahů ověřovat informace a
prohlášení poskytnutá dodavatelem ve zjednodušeném

14.
14.1

14.2

14.3

PRÁVA A VÝHRADY OBJEDNATELE
Objednatel není povinen uzavřít s vítězným dodavatelem
smluvní vztah na plnění zakázky. K uzavření smluvního
vztahu s dodavatelem dochází okamžikem, kdy je smlouva
podepsaná oprávněnými zástupci poslední ze smluvních
stran/vystavením objednávky. Jakékoli předešlé úkony ze
strany objednatele nejsou akceptací nabídky dodavatele a
nezavazují objednatele k jakémukoli plnění, a to ani
v případě, kdy se uzavření smluvního vztahu jeví jako vysoce
pravděpodobné. Podáním nabídky bere dodavatel tuto
skutečnost na vědomí a souhlasí s vyloučením aplikace ust. §
1729 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění.
Objednatel si vyhrazuje právo zjednodušené výběrové řízení
nebo jeho část kdykoli až do okamžiku uzavření smluvního
s vybraným dodavatelem zrušit.
Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny
předložené nabídky a dále si vyhrazuje právo kdykoli až do
okamžiku výběru nejvhodnější nabídky upřesnit a/nebo
změnit
a/nebo
doplnit
zadávací
dokumentaci
zjednodušeného výběrového řízení. Toto upřesnění, změna
a/nebo doplnění bude dodavatelům, jejichž kontaktní údaje
má objednatel k dispozici, vždy oznámeno a zároveň
zveřejněno v elektronickém nástroji E-ZAK na adrese
http://zakazky.prg.aero. Objednatel doporučuje všem
dodavatelům, aby si před podáním nabídky zkontrolovali
aktuální text zadávací dokumentace zjednodušeného
výběrového řízení uveřejněný v elektronickém nástroji EZAK. Lhůta pro podání nabídek může být objednatelem
v odůvodněných případech přiměřeně prodloužena.

14.4

Dodavatel předkládá svoji nabídku bezplatně, z předložené
nabídky nemůže uplatňovat vůči objednateli žádné nároky.
Dodavatel nemá právo na náhradu nákladů spojených se
zpracováním nabídky, účastí v tomto zjednodušeném
výběrovém řízení a dalších žádostí, návrhů, apod.

14.5

Objednatel má právo neposkytovat v souvislosti se
zjednodušeným výběrovým řízením jakékoli platby
dodavatelům spojené s jejich účastí v řízení.

14.6

Objednatel má právo na změnu lhůty pro podání nabídek.
Případná změna bude oznámena všem známým
dodavatelům a uveřejněna v elektronickém nástroji E-ZAK na
adrese http://zakazky.prg.aero.

14.7

Objednatel má právo podanou nabídku či její část
dodavatelům nevracet.

14.8

Objednatel nepřipouští podání dílčí nabídky. Dodavatel je
povinen podat nabídku na celý předmět plnění.
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výběrovém řízení. Ověření může zahrnovat oblasti kvality
plnění předchozích závazkových vztahů dodavatelem, jeho
finanční stabilitu a dobré jméno. Rozsah ověření může být
dán zejména významem budoucího závazkového vztahu,
který má vzniknout z tohoto zjednodušeného výběrového
řízení mezi objednatelem a dodavatelem, se kterým má být
uzavřena smlouva. Objednatel si vyhrazuje právo na základě
výsledků takového ověření vstoupit do jednání o
dodatečných podmínkách plnění předmětu zakázky.
14.19

14.20

Objednatel si vyhrazuje právo vyloučit dodavatele z účasti
v řízení, pokud nabídka dodavatele obsahuje mimořádně
nízkou nabídkovou cenu. Mimořádně nízkou nabídkovou
cenou se rozumí nabídková cena nebo náklady uvedené
dodavatelem, které se jeví jako mimořádně nízké ve vztahu k
předmětu plnění zjednodušeného výběrového řízení.

15.
15.1

16.

16.2

Další informace jsou uvedeny také na internetových
stránkách objednatele www.prg.aero, v sekci O letišti nebo
na www.skoleni-lp.cz.

16.3

Objednatel upozorňuje dodavatele, že při zpracování
nabídkové ceny musí zohlednit náklady na splnění podmínek
uvedených v Zákoně o civilním letectví, jež jsou uvedeny
v příloze č. 1 těchto všeobecných podmínek zjednodušeného
výběrového řízení.

- by se dodavatel pokusil neoprávněně ovlivnit rozhodnutí
objednatele ve zjednodušeném výběrovém řízení nebo se
neoprávněně pokusil o získání neveřejných informací, které
by mu mohly zajistit neoprávněné výhody v řízení,

objednatel získá informace a podezření, že dodavatel uzavřel
s jinými osobami zakázanou dohodu podle zákona č.
143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně
některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže),
v platném znění v souvislosti se zadávanou zakázkou.

14.22

Dodavatelé vyloučení z účasti v tomto zjednodušeném
výběrovém řízení budou o této skutečnosti objednatelem
informováni.

PODMÍNKY PRO VSTUP DO SECURITY RESTRICTED AREA
S ohledem na místo plnění předmětu zakázky bude
dodavatel, se kterým bude uzavřen smluvní vztah na plnění
zakázky povinen zajistit splnění podmínek stanovených
zákonem č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a
doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o civilním letectví“) a
dalšími předpisy. Dodavatel bude povinen zajistit, aby v
místech, kde realizace předmětu zakázky vyžaduje vstup do
vyhrazeného bezpečnostního prostoru letiště Praha/Ruzyně,
byly přítomny jím pověřené osoby, které se podrobily ověření
spolehlivosti podle § 85e Zákona o civilním letectví,
absolvovaly integrované bezpečnostní školení pro letiště
Praha/Ruzyně a byly jim vydány identifikační karty pro vstup
do vyhrazeného bezpečnostního prostoru. Dodavatel bude
povinen zajistit splnění této podmínky po celou dobu plnění
předmětu zakázky.

- by plnění nabízené dodavatelem vedlo k nedodržování
povinností vyplývajících z předpisů práva životního
prostředí, sociálních nebo pracovněprávních předpisů nebo
kolektivních smluv vztahujících se k předmětu plnění
zakázky,

14.21

Dodavatel, se kterým bude uzavřen smluvní vztah na plnění
zakázky, kde realizace předmětu zakázky vyžaduje vstup do
vyhrazeného bezpečnostního prostoru letiště Praha/Ruzyně,
se podáním nabídky zavazuje, že učiní před zahájením plnění
veškeré úkony nutné k zapsání dodavatele do Registru
známých
dodavatelů
letištních
dodávek
letiště
Praha/Ruzyně. Nutné úkony a potřebné informace jsou
uvedeny v samostatných dokumentech k tomuto řízení.

16.1

Objednatel si vyhrazuje právo vyloučit dodavatele z účasti
v řízení, pokud:

- by se dodavatel dopustil v posledních 3 letech před
zahájením zjednodušeného výběrového řízení nebo po
zahájení zjednodušeného výběrového řízení závažného
profesního
pochybení,
které
zpochybňuje
jeho
důvěryhodnost, včetně pochybení, za která byl disciplinárně
potrestán, nebo mu bylo uloženo kárné opatření podle
zvláštních právních předpisů,

REGISTR ZNÁMÝCH DODAVATELŮ

***

Příloha č. 1 Všeobecných podmínek zjednodušeného výběrového řízení – hlavní předvídatelné náklady (konkrétní výše nákladů je určena ceníkem
služeb Letiště Praha, a. s. platným v době objednání služby) na splnění podmínek uvedených v Zákoně o civilním letectví

zhotovení ID karty – čipová

Položka

MJ
ks

Cena bez DPH
Platnost
247,93 Kč
5 let

zhotovení ID – nečipová

ks

148,76 Kč

5 let

zhotovení vjezdového povolení na účelovou komunikaci mezi areálem sever a jih pro 1 služební/firemní vozidlo

ks

148,76 Kč

1 rok

povolení vjezdu do SRA zóny pro 1 služební /firemní vozidlo

ks

561,98 Kč

1 měsíc

Povolení vjezdu do SRA zóny pro 1 služební /firemní vozidlo

ks

5.619,83 Kč

Povolení vjezdu do neveřejného prostoru pro 1 služební /firemní vozidlo

ks

314,05 Kč

Povolení vjezdu do neveřejného prostoru pro 1 služební/firemní vozidlo

ks

3.140,50 Kč

1 rok

1 rok
1 měsíc

A2 - Bezpečnostní povědomí (= vstupní bezpečnostní školení)

osoba

495,87 Kč

2 roky

A3 - Bezpečnostní povědomí aktualizace

osoba

247,93 Kč

2 roky
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B17 - Bezpečnostní management (pro osobu odpovědnou za bezpečnost ve společnosti)

osoba

2.148,76 Kč

2 roky

C4 - Bezpečnostní kontrola palubních zásob a letištních dodávek (= podmínky závozu techniky a materiálu do SRA) osoba

1.500,00 Kč

1 rok

Dopravní řád – školení + test

osoba

991,74 Kč

2 roky

Dopravní řád – jízdy (= praktické přezkoušení po prvotním školení)

osoba

495,87 Kč

2 roky
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