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1. ÚVODNÍ INFORMACE 

1.1. Tato Výzva k podání nabídky (dále také jen „výzva“) je vypracována jako podklad pro podání 
nabídek účastníků v rámci uvedené zakázky; obsahuje zadávací podmínky, které bude zadavatel 
posuzovat a jejichž nesplnění může vést k vyřazení nabídky účastníka z hodnocení. 

1.2. Výběrové řízení nebude provedeno dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
(dále jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“). V této výzvě a jejich přílohách je nicméně používána 
terminologie uvedená v Zákoně a zadavatel na Zákon ve výzvě i v dílčích případech odkazuje (v 
těchto dílčích případech se tedy zákonné ustanovení, na které je odkazováno, přiměřeně použije). 

1.3. Veškeré informace o veřejné zakázce jsou uvedeny v této výzvě a jejich přílohách. Zadávací 
dokumentace není samostatně pro tuto veřejnou zakázku vyhotovena. 

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE 

Název zadavatele:  Obec Borovník 
Sídlo:  Borovník 23, 594 51 Křižanov 
IČ / DIČ zadavatele:  00599310 / - 
Statutární zástupce:  Petr Vojtěch, starosta 
Tel.:   605 204 423 
E-mail:   starosta.borovnik@seznam.cz 
(dále jen „zadavatel“) 

 
Zadavatel je ve výběrovém řízení na základě příkazní smlouvy / plné moci zastoupený příkazníkem: 

Název společnosti:  QUANTUM CZ s.r.o. 
Sídlo, kontaktní adresa: Novoveská 101/27, 709 00 Ostrava 
Statutární zástupce:  Ing. Daniel Vodák 
Kontaktní osoba:  Ing. Petra Kozubková 
Tel.:   774 552 751 
E-mail:  petra.kozubkova@quantumcz.com 
(dále jen „zmocněná osoba“) 

 
Zmocněná osoba je oprávněna ke všem úkonům potřebným k realizaci výběrového řízení, mimo ty 
úkony, které jsou určeny zadavateli a jejichž výkon nelze přenést na jinou osobu. Zmocněná osoba tak 
není zejména oprávněna: 

a) zadat zakázku, 
b) vyloučit účastníka z účasti ve výběrovém řízení, 
c) zrušit řízení, 
d) rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky, 
e) rozhodnout o způsobu vyřízení námitek. 

 
Není-li v této výzvě výslovně uvedeno jinak, je pro veškerou komunikaci a korespondenci se 
zadavatelem a veškeré adresné úkony vůči zadavateli stanovena jako doručovací adresa sídlo 
zmocněné osoby (QUANTUM CZ s.r.o.) (mimo podání nabídek a místa otevírání obálek). 

3. PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

3.1. Název veřejné zakázky 

Lokální výstražný a varovný systém pro obec Borovník 
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3.2. Předmět veřejné zakázky 

Předmětem veřejné zakázky je dodávka varovného protipovodňového systému (dodávka místního 
informačního systému (MIS) včetně lokálního varovného systému). 

3.3. Rozsah předmětu veřejné zakázky 

Podrobné technické podmínky dodávky předmětu veřejné zakázky jsou uvedeny v: 

 Technické specifikaci požadovaného systému - příloha č. 3 této výzvy, 

 Soupisu prací, dodávek a služeb (slepý rozpočet) - příloha č. 4 této výzvy. 

Pokud výzva obsahuje požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, 
specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za 
příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení 
původu, umožňuje zadavatel v takovém případě použít pro plnění veřejné zakázky i jiných, kvalitativně a 
technicky obdobných řešení. 

Další práva a povinnosti provádění veřejné zakázky vyplývají z návrhu Kupní smlouvy (viz příloha č. 2 
této výzvy). 

Účastníci nabídnou předmět plnění zakázky, který bude odpovídat stanoveným nebo lepším 
požadavkům zadavatele. 

3.4. Druh zakázky podle předmětu plnění 

Veřejná zakázka na dodávku. 

3.5. Jednací jazyk výběrového řízení 

Jednacím jazykem výběrového řízení je čeština, nabídky mohou být předkládány v českém jazyce. 

3.6. Kód hlavního předmětu zakázky dle klasifikace CPV 

Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:  

 42965100-9 - Systém pro řízení vodního hospodářství 

 48952000-6 - Systémy pro veřejný rozhlas 

4. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky v Kč bez DPH:   425 180,- Kč 

5. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

5.1. Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky 

Zadavatel pro plnění veřejné zakázky stanoví následující termíny: 

- předpokládané zahájení realizace: po ukončení výběrového řízení, předpoklad 2/2017 
- termín dodání:    nejpozději do 180 dnů od faktického zahájení realizace  

      dle Kupní smlouvy 

„Předpokládané zahájení realizace“ definuje termín, ve kterém zadavatel předpokládá, že budou 
zahájeny dodávky mezi zadavatelem a vybraným účastníkem. Realizace veřejné zakázky bude zahájena 
v termínu uvedeném výše, pokud bude řádně ukončeno výběrové řízení a podepsána Kupní smlouva 
s vybraným účastníkem. V opačném případě si zadavatel vyhrazuje právo na jednostrannou změnu 
termínu předpokládaného zahájení realizace. V případě změny zahájení realizace (v souladu 
s obchodními podmínkami uvedenými v Kupní smlouvě nebo z důvodu pozdějšího ukončení výběrového 
řízení) se posouvá i termín dodání, avšak délka realizace zůstane nezměněna. 

Pod pojmem „Termín dodání“ se rozumí den, který zadavatel připouští jako poslední možný termín 
dokončení dodávky a instalace zboží a protokolárního předání a převzetí nainstalovaného zboží. 
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5.2. Místo plnění veřejné zakázky 

Hlavní místo plnění:   Obec Borovník 

Kód hlavního místa plnění dle NUTS:  CZ0643 

Kód hlavního místa plnění dle ZUJ:  595331 

6. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK, OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK 

6.1. Způsob a místo podání nabídek 

Nabídku lze podat do skončení lhůty pro podání nabídek: 

 doporučeně poštou zaslané na sídlo zadavatele – tj. Obec Borovník, Borovník 23, 594 
51 Křižanov nebo 

 osobně na téže adrese (po nutné předchozí telefonické dohodě na tel. čísle 605 204 
423) a to v pracovních dnech v době od 16:00 hod. do 20:00 hod. 

Nabídku, která bude doručena po uplynutí lhůty pro podání nabídek, komise neotevře. Zadavatel 
vyrozumí účastníke o tom, že nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek. 
Zadavatel ani zástupce zadavatele neodpovídají za pozdní doručení nabídek způsobené držitelem 
poštovní licence nebo kurýrní službou. 

6.2. Lhůta pro podání nabídky 

Nabídku lze doručit nejpozději do: 8. 2. 2017 do 10:00 hodin 

6.3. Další podmínky k předložení nabídky 

Nabídka musí být podána v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky „Lokální 
výstražný a varovný systém pro obec Borovník“ - NABÍDKA NEOTEVÍRAT. Na obálce bude 
uvedena identifikace účastníka (včetně e-mailového či telefonického kontaktu). Účastníci mohou 
použít vzor titulní strany na obálku účastníka (příloha č. 8 této výzvy). 

6.4. Otevírání obálek 

Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 8. 2. 2017 od 10:00 hodin v sídle zadavatele, tj. 
Borovník 23, 594 51 Křižanov. 

Otevírání obálek se může účastnit jeden zástupce účastníka, jehož nabídka byla podána ve lhůtě 
pro podání nabídek. Zástupci účastníků přítomni na otevírání obálek prokážou svou totožnost 
občanským průkazem či jiným obdobným průkazem a zároveň oprávněním jednat jménem/za 
účastníka (plná moc či jiný obdobný dokument). Rovněž svou účast stvrdí podpisem v listině 
přítomných účastníků. 

7. HODNOCENÍ NABÍDEK 

Nabídky budou hodnoceny na základě nejnižší nabídkové ceny (v Kč vč. DPH). 

Nabídky budou otevírány a hodnoceny komisí, která disponuje potřebnou technickou a 
administrativní kapacitou. Členové komise podepíší prohlášení o nepodjatosti. Po zhodnocení 
nabídek vybere hodnotící komise nejvýhodnější nabídku. 

Hodnotící komise neprovede hodnocení nabídek, pokud by měla hodnotit nabídku pouze jednoho 
účastníka. 

8. KVALIFIKACE DODAVATELŮ 

8.1. Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který: 

 splní podmínky základní způsobilosti (viz bod 8.1.1. této výzvy), 
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 splní podmínky profesní způsobilosti (viz bod 8.1.2. této výzvy), 

 splní technickou kvalifikaci (viz bod 8.1.3. této výzvy). 

8.1.1. Základní způsobilost 

Způsobilým je dodavatel, který: 
a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení 

pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 ZZVZ nebo obdobný trestný čin 
podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží (dle §74 
odst. 1 písm. a) ZZVZ), 

 

Pozn.:  Je-li dodavatelem právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat tato právnická 
osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu 
dodavatele právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat (i) tato právnická osoba, (ii) 
každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a (iii) osoba zastupující tuto 
právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele. Účastní-li se výběrového řízení 
pobočka závodu, musí tuto podmínku splňovat všechny osoby uvedené v §74 odst. 3 ZZVZ. 

 

b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový 
nedoplatek (dle §74 odst. 1 písm. b) ZZVZ), 

c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na 
penále na veřejné zdravotní pojištění (dle §74 odst. 1 písm. c) ZZVZ), 

d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na 
penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (dle §74 odst. 1 
písm. d) ZZVZ), 

e) není v likvidaci, nebylo vůči němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena 
nucená správa podle jiného právního předpisu nebo není v obdobné situaci podle právního 
řádu země sídla dodavatele (dle §74 odst. 1 písm. e) ZZVZ). 

 

Dodavatel uvedenou základní způsobilost prokazuje předložením čestného prohlášení, které je 
přílohou č. 7 této výzvy a z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel kvalifikační způsobilost 
požadované zadavatelem splňuje. 

Čestné prohlášení musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 
3 měsíců přede dnem podání nabídky. 

8.1.2. Profesní způsobilost 

Profesní způsobilost splňuje dodavatel, který předloží: 

 výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis 
zápis do takové evidence vyžaduje; doklad nesmí být starší 3 měsíců přede dnem 
podání nabídky, 

 doklad o oprávnění k podnikání (živnostenské oprávnění či výpis ze živnostenského 
rejstříku) podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícímu předmětu 
veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci; 
dodavatel doloží splnění této podmínky doložením platného oprávnění k podnikání v 
oboru: 

 „Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení“ nebo 

 „Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických 
a telekomunikačních zařízení“. 

8.1.3. Technická kvalifikace 

Technickou kvalifikaci splňuje dodavatel, který předloží v rámci své nabídky: 
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A. Seznam významných relevantních dodávek (vzor viz příloha č. 9 této výzvy) realizovaných 
dodavatelem za poslední 3 roky (ode dne podání nabídky), ve kterém bude uvedena doba 
plnění, identifikace objednatele (název, tel. kontakt), název zakázky, místo plnění, fin. 
objem v Kč bez DPH, popis zakázky, ze kterého bude zřejmé, že zakázka odpovídá níže 
uvedeným požadavkům. 

Za významnou relevantní dodávku je považována dodávka a instalace bezdrátového 
místního informačního systému pracujícím za použití simplexního digitálního přenosu 
s napojením na hladinová čidla, srážkoměry aj. 

Dodavatel splňuje tento kvalifikační předpoklad, pokud prokáže, že realizoval za dobu 
posledních 3 let min. 2 relevantní dodávky v hodnotě 300.000,- Kč bez DPH / za každou 
dodávku. 

 

B. Osvědčení objednatelů o řádném plnění uvedených výše požadovaných významných 
relevantních zakázek, jedná se o: 

 osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží 
dodáno veřejnému zadavateli, 

 osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než 
veřejnému zadavateli nebo 

 smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li 
současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů 
spočívajících na její straně. 
 

C. Schválení bezdrátového místního informačního systému pracujícím za použití 
simplexního digitálního přenosu na kmitočtech všeobecného oprávnění č. 
VOR/2/01.2010-1 Českého telekomunikačního úřadu. Schválení musí být vydáno 
Ministerstvem vnitra – generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České 
republiky, dle podmínek Ministerstva vnitra (č.j. MV-24666-1/PO-2008) na „Požadavky 
na koncové prvky připojované do jednotného systému varování a vyrozumění“. 

 

D. Doklad o měření vydaný ČTÚ, o skutečnosti, že nabízený systém je plně digitální. 
 

8.2. Prokázání kvalifikace prostřednictvím poddodavatele a v případě společné nabídky několika 
dodavatelů 

Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované zadavatelem 
v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím 
poddodavatele v souladu s § 83 ZZVZ. 

Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit čestné prohlášení prokazující splnění 
základní způsobilosti (viz bod 8.1.1. této výzvy) poddodavatelem, výpis z obchodního rejstříku 
poddodavatele či výpis z jiné obdobné evidence, smlouvu uzavřenou se poddodavatelem, ze které 
bude vyplývat závazek poddodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky 
dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci 
plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém poddodavatel prokázal splnění kvalifikace 
a dále doplnit doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím 
poddodavatele. 

Dodavatel není oprávněn prostřednictvím poddodavatele prokázat splnění profesní způsobilosti 
týkající se výpisu z obchodního rejstříku. 

Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají 
či hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základní 
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způsobilosti (viz bod 8.1.1. této výzvy) a profesní způsobilosti týkající se výpisu z obchodního 
rejstříku v plném rozsahu. Splnění profesní způsobilosti týkajícího se dokladu o oprávnění 
k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné 
zakázky, zejména dokladu prokazujícího příslušné živnostenské oprávnění či licenci a technické 
kvalifikace (jsou-li v rámci výběrového řízení požadovány) musí prokázat všichni dodavatelé 
společně. V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn společně několika dodavateli, jsou 
zadavateli povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů 
smlouvu, ve které bude obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a třetím 
osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni 
společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků 
vyplývajících z veřejné zakázky. 

8.3. Pravost dokladů prokazujících splnění kvalifikace 

Doklady prokazující splnění kvalifikace může účastník předložit v prosté kopii s tím, že si zadavatel 
vyhrazuje právo od účastníka, se kterým má být uzavřena smlouva, před uzavřením smlouvy 
požádat o předložení originálů či úředně ověřených kopií. 

8.4. Jazyk dokladů, jimiž dodavatel prokazuje splnění kvalifikace 

Doklady, kterými dodavatel prokazuje kvalifikaci, budou předloženy v českém jazyce. Pokud 
dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území České republiky 
nebo zahraniční dodavatel prokazuje splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce, musí 
k nim připojit jejich úředně ověřený překlad do českého jazyka. Tato povinnost se nevztahuje na 
doklady ve slovenském jazyce. Vysokoškolské diplomy lze předkládat v latinském jazyce. 

8.5. Prokázání kvalifikace alternativními dokumenty 

Dodavatelé mohou k prokázání základní kvalifikace a profesní kvalifikace předložit výpis ze 
seznamu kvalifikovaných dodavatelů. 

Dodavatelé mohou k prokázání kvalifikačních předpokladů předložit certifikát vydaný v rámci 
systému certifikovaných dodavatelů. 

Zahraniční dodavatelé mohou k prokázání kvalifikačních předpokladů předložit výpis ze 
zahraničního seznamu kvalifikovaných dodavatelů či příslušný zahraniční certifikát. 

9. ZPRACOVÁNÍ A PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY 

9.1. Požadavky na formu zpracování nabídky 

9.1.1. Účastník podává nabídku ve lhůtě pro podání nabídek. Nabídka včetně příloh bude 
zpracována v českém jazyce, a to písemně v listinné podobě ve dvojím vyhotovení (1x 
originál a 1x kopie) a současně v 1 vyhotovení v elektronické podobě na CD či DVD nosiči 
(umožněny jsou pouze formáty .pdf, .xls, .doc). 

9.1.2. Obě písemná vyhotovení + elektronická podoba nabídky budou vloženy 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. 

9.1.3. Jednotlivé listy nabídky nesmí obsahovat přepisy, škrty či jiné úpravy. Nabídka bude 
předložena v uzavřené neporušené obálce. 

9.1.4. Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Dodavatel, který podal nabídku ve 
výběrovém řízení, nesmí být současně poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný 
dodavatel v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci. 

9.1.5. Platí, že pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími 
dodavateli, nebo je poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž 
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výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým 
dodavatelem vyřadí. Dodavatele, jehož nabídka byla vyřazena, zadavatel bezodkladně 
vyloučí z účasti ve výběrovém řízení. Vyloučení dodavatele, včetně důvodu, zadavatel 
bezodkladně písemně oznámí účastníkovi. 

9.2. Obsah nabídky 

Nabídka musí obsahovat níže uvedené dokumenty a současně zadavatel doporučuje dodavatelům, aby 
zpracovali nabídku v následujícím členění: 
 

1. Vyplněný Krycí list nabídky (náležitosti viz závazná příloha č. 1 této výzvy), 
2. Alternativně dokládané dokumenty: 

 Plná moc, pokud nabídku podepisuje zmocněná osoba (v případě, že některé části 
nabídky (včetně smlouvy) budou podepsány osobou pověřenou zastupováním osoby 
oprávněné jednat jménem účastníka, předloží účastník příslušnou plnou moc či jiný 
platný pověřovací dokument), 

 Údaje o formě spolupráce dodavatelů (vyplněný formulář – vzor je přílohou č. 5 výzvy) 
a smlouva, v případě, že předmět veřejné zakázky má být plněn společně několika 
dodavateli, 

 Smlouva a kvalifikační doklady dle čl. 8.2 této výzvy v případě, že kvalifikace či její část 
je prokazována prostřednictvím poddodavatele, 

3. Návrh Kupní smlouvy podepsaný oprávněnou osobou účastníka (vzor viz příloha č. 2 této 
výzvy) s následujícími přílohami: 

 Specifikace předmětu dodávky (následně bude přílohou č. 1 Kupní smlouvy) – jedná se 
o detailní popis nabízeného předmětu plnění ze strany dodavatele, ze kterého bude 
patrné, že nabízený předmět plnění splňuje požadavky této výzvy, speciálně Technickou 
specifikaci požadovaného systému v příloze č. 3 této výzvy, 

 Oceněný Soupis prací, dodávek a služeb (slepý rozpočet) (dle přílohy č. 4 této výzvy) 
(následně bude přílohou č. 2 Kupní smlouvy); 

4. Poddodavatelské schéma (viz příloha č. 6 této výzvy); pokud dodavatel poddodavatelské 
schéma nepředloží, bude to chápáno tak, že bude veřejná zakázka plněna bez využití 
poddodavatelů, 

5. Doklady, jimiž účastník prokazuje splnění kvalifikace v souladu s čl. 8 této výzvy, 
6. Katalogové listy nebo technické listy nabízených produktů – jedná se o dokumenty k: 

 ústředně, 

 odbavovacímu pracovišti, 

 venkovnímu přijímači, 

 autonomnímu monitorovacímu modulu, 

7. Ostatní alternativní doklady vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky (nepovinné), 
8. Elektronické zpracování nabídky – CD nebo DVD nosič bude vložen v obálce, která bude 

připevněna k poslední straně nabídky. 
 

9.3. Způsob předložení nabídky 

Zadavatel doporučuje dodavatelům, aby: 

 své  nabídky zabezpečili proti manipulaci, 

 všechny listy nabídky byly navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně 
zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky, 

 všechny stránky nabídky byly očíslovány vzestupnou řadou. 
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10. ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 

Nabídková cena bude zpracována v Kč a členěna na cenu bez DPH, DPH a včetně DPH. Nabídková cena 
musí obsahovat veškeré náklady nezbytné k řádnému provedení veřejné zakázky. Nabídková cena je 
konečná, maximálně přípustná. 

Účastník zpracuje nabídkovou cenu díla (uvedenou v návrhu Kupní smlouvy) v souladu se zadávacími a 
obchodními podmínkami této výzvy, a to v českých korunách vyčíslením do Soupisu prací, dodávek a 
služeb (slepý rozpočet) (Příloha č. 4). Nabídková cena díla bude dále uvedena v Krycím listu nabídky a 
bude členěna v Kč bez DPH, DPH a v Kč včetně DPH. 

11. OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

Zadavatel jako součást této výzvy předkládá rovněž obchodní a platební podmínky – závazný vzor Kupní 
smlouvy (příloha č. 2). 

Účastníkem doplněný text Kupní smlouvy bude součástí nabídky účastníka: 

 účastníkem 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 datovaný, orazítkovaný (pokud účastník používá razítko) 
a podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či v zastoupení účastníka (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. 

Nabídka, která bude obsahovat návrh Kupní smlouvy, která bude v rozporu se zadávacími 
a  obchodními podmínkami, bude z dalšího posuzování vyřazena a účastník bude zadavatelem 
vyloučen z výběrového řízení pro nesplnění zadávacích podmínek. Po podání nabídky jsou změny v 
návrhu Kupní smlouvy oproti zadávacím a obchodním podmínkám nepřijatelné. 

12. DODATEČNÉ INFORMACE 

Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím 
podmínkám. Žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro 
podání nabídek a to písemně na adresu zmocněné osoby (QUANTUM CZ s.r.o., Novoveská 101/27, 709 
00 Ostrava) nebo e-mailem (petra.kozubkova@quantumcz.com). 

Zadavatel je povinen odeslat dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související 
dokumenty, včetně přesného znění požadavku dodavatele, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení 
písemné žádosti o dodatečné informace. 

Dodatečné informace, včetně přesného znění požadavku dodavatele, odešle zadavatel současně všem 
zájemcům, které vyzval k podání nabídky, případně i jiným zájemcům, kteří jsou mu známi a zároveň 
uveřejní dodatečné informace stejným způsobem, jakým uveřejnil výzvu k podání nabídky. 

Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez 
předchozí žádosti a to všem účastníkům, kteří byli osloveni nebo si požádali o poskytnutí výzvy k podání 
nabídky vč. příloh. 

13. PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ 

Prohlídka místa plnění je nerelevantní. 

mailto:petra.kozubkova@quantumcz.com
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14. ZADÁVACÍ LHŮTA 

Zadavatel stanoví délku zadávací lhůty, tj. lhůtu, po kterou jsou účastníci vázáni svou nabídkou, na 90 
kalendářních dnů ode dne podání nabídky. 

15. PŘEDVEDENÍ FUNKČNOSTI VZORKŮ PŘI POSUZOVÁNÍ 

Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat od vybraného dodavatele (vybraného účastníka) pro řádné 
posouzení nabídky komisí předvedení funkčního vzorku systému podle níže uvedené specifikace: 

 účastník se podáním nabídky zavazuje k předvedení funkčnosti požadovaného vzorku, 
jestliže bude k tomuto kroku komisí vyzván, 

 účastník je povinen poskytnout funkční vzorek a provést zkoušku funkčnosti před členy 
komise do 10-ti kalendářních dnů od výzvy zadavatele/komise k předložení vzorku a k 
jeho prezentaci, 

 účastník je při jednání komise povinen zprovoznit funkční vzorek do 90-ti minut od 
vyzvání komise k uvedení funkčního vzorku do provozu, 

 funkční vzorek musí být složen z takových reprezentantů zařízení a komponentů včetně 
programového vybavení, aby jejich předvedením bylo dodavatelem potvrzeno splnění 
požadavků zadavatele na charakteristiky a hodnoty technických parametrů, provozních 
a užitných vlastností dodávaného systému a dalších předpokladů k plnění, jejichž 
splnění deklaruje účastník ve své nabídce a zadavatel požaduje v zadávací dokumentaci 
zakázky, 

 smyslem vzorku není předvedení systému v celém rozsahu, ale přesvědčivá a 
prokazatelná demonstrace jednotlivých funkcionalit klíčových technologických částí a 
současně také prokázání vzájemné komunikace mezi nimi a důsledků logických vazeb, 

 funkční vzorek se bude skládat z HW a SW vybavení s funkčností požadovaných součástí 
vzorků dle parametrů uvedených v technické specifikaci požadovaného systému 
(Příloha č. 3). Seznam požadavků na funkčnost vzorků je uveden v příloze č. 10 této 
výzvy k podání nabídky. 

 

Pokud bude předvedení vzorku provádět účastník, který neovládá český jazyk, je povinen si na své 
náklady zajistit tlumočníka. Účastník hradí veškeré náklady, které mu vzniknou s přípravou a 
předvedením vzorku. 

Zadavatel si vyhrazuje právo provést kontrolu jakosti a technických parametrů pomocí příslušné státní 
zkušebny. 

Nedostavení se na jednání komise na základě zaslané písemné výzvy či neuvedení funkčního vzorku do 
řádného bezchybného provozu během výše uvedené lhůty, je důvodem k vyřazení nabídky a vyloučení 
účastníka z výběrového řízení. 

16. OSTATNÍ INFORMACE 

 Zadavatel nehradí účastníkům náklady vzniklé z účasti v řízení. 

 Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv, nejpozději do uzavření smlouvy. O 
zrušení výběrového řízení písemně informuje všechny účastníky. 

 Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit účastníka, jehož nabídka neobsahuje všechny požadované 
náležitosti a doklady, nebo účastníka, jehož nabídka je po obsahové stránce nesouladná 
s požadovaným předmětem veřejné zakázky nebo jehož nabídková cena obsahuje mimořádně 
nízkou nabídkovou cenu, případně, který na výzvu zadavatele ve stanoveném termínu nepředloží 
originály či ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. 

 Zadavatel nepřipouští rozdělení zakázky na části. 

 Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky. 
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 Účastník má výlučnou odpovědnost za to, že si prostuduje dokumentaci veřejné zakázky. Účastník 
poskytne všechny dokumenty požadované ustanoveními této výzvy. Všechny dokumenty, bez 
výjimky, budou v souladu s podmínkami a ustanoveními obsaženými ve výzvě. Nabídky, které 
nevyhoví požadavkům zadávacích podmínek, budou vyřazeny. 

 Projekt je spolufinancován ze zdrojů EU. 

17. PŘÍLOHY 

 
Příloha č. 1 Krycí list nabídky 
Příloha č. 2 Obchodní podmínky – závazný vzor Kupní smlouvy 
Příloha č. 3 Technická specifikace požadovaného systému 
Příloha č. 4 Soupis prací, dodávek a služeb (slepý rozpočet) 
Příloha č. 5 Údaje o formě spolupráce dodavatelů (vzor) 
Příloha č. 6 Poddodavatelské schéma 
Příloha č. 7 Čestné prohlášení o základní způsobilosti 
Příloha č. 8  Titulní strana na obálku nabídky účastníka (vzor) 
Příloha č. 9 Seznam významných relevantních dodávek 
Příloha č. 10 Seznam požadavků na funkčnost vzorků 
 
 
V Ostravě, dne 27. 1. 2017 
      
 

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