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Podrobný popis předmětu plněn Í a míst plnění je uveden v Příloze č. 6 A a 8 -Technická
specifikace včetně fotek z místa plnění číslo 1 a číslo 2 a popisu stávajícího stavu,
Klasifikace předmětu veřejné zakázky:
Kategorie: Informační systémy a servery
Balík databázových a operačni'ch programů
Balík programů a informačni' systémy

Cpv kód: 48800000-6
Cpv kód: 48600000-4
Cpv kód: 48000000-8

Předmět VZ musi' sp[ňovat veškeré požadavky na něj kladené zákonnými předpisy České
republiky a dále požadavky uvedené v této výzvě včetně příloh.

Předpokládaná hod nota
zakázky v Kč (bez DPH)

600 000
Termín dodání čÁST] A (dodávka, montáž a uvedení do

Lhůta dodání / časovÝ

provozu a zaškoleni' obsluhy) je do 65 kalendářních dnů
ode dne doručeni' pi'semné výzvy od zadavatele.

harmonogram plnění / doba

Součástí plnění je i zajištění služeb provozní podpory

trvání zakázky

(ČÁST 8) spočívající v bezvadném provozu po dobu 48
měsi'ců od okamžiku řádného předání a převzetí bez vad
a nedodělků.

Místo dodání / převzetí plnění

Místem plnění veřejné zakázky je město Planá nad
Lužnicí, Zákostelní 720, 391 11 a lnformační centrum
čSLA 1, 391 11 Planá nad Lužnicí.

Pravidla pro hodnocení nabídek, která zahrnují i) kritéria hodnocení, ii) metodu
vyhodnoceni' nabídek v jednotli vých kritériích a iii) váhu nebo jiný matematický vztah mezi
kritérii.

Základním kritériem hodnocení je ekonomická výhodnost nabídky. Zadavatel bude
ekonomickou výhodnost nabídek hodnotit podle nejnižši' nabi'dkové ceny bez DPH.
Hodnocení bude Drovedeno následuiíci'm zDůsobem: Nabídky budou seřazeny dle výšenabi'dkovécenybezDPHazakázkabudepřidělenadodavatelisnejnižšínabídkovoucenou.

V případě, že po hodnocení nabídek bude na pořadi' nabídky, s jeji'mž podatelem má být
uzavřena smlouva, vi'ce nabi'dek se shodným pořadím, bude o pořadí nabídek rozhodnuto
losem za přítomnosti dodavate ů, jejichž nabídky jsou takto vyhodnoceny. 0 případném
losování bude vyhotoven zápis, který bude součásti` dokumentace veřejné zakázky.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele
Základní způsobilost:
Účastník ve své nabi'dce předlo ží čestné prohlášení podepsané osobou oprávněnou za
účastni'ka jednat, které nebude starší 3 měsíce přede dnem zahájení výběrového ři'zení viz.
př,,Ioha č. 2.

Způsob prokázání:
Originál čestného prohlášen[' ve znění při`lohy č. 2 této výzvy vlastnoručně podepsaného
oprávněným zástupcem uchazeč, které nebude starší 3 měsíce přede dnem zahájení
výběrového ři'zení.
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Profesní způsóbilost:
1. Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán, ne starší 3 měsíce přede
dnem podání nabídky.

2. Doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky
(zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění), pokud jiné právní předpisy

takové oprávnění vyžadují.
Způsob prokázání: kopie příslušných dokladů (nemusí být ověřené)

Technická kvalifikace
Seznam minimálně 2 dodávek poskytnutých v posledních 3 letech přede dnem podání
nabídky, přičemž předmětem každé musela být dodávka elektronické úřední deskv včetně
ieií instalace.
Způsob prokázání: originál seznamu formou čestného prohlášení s uvedením popisu

předmětu poskytnuté dodávky, doby poskytnutí dodávky a identffikačních údajů
objednatele (název, sídlo, IČO, kontaktní údaje oprávněného zástupce objednatele) ve
znění přílohy č. 4 této výzvy vlastnoručně podepsaného oprávněným zástupcem uchazeče.

Ze seznamu významných dodávek musí jednoznačně vyplývat, že v uvedeném období
realizoval tyto významné dodávky:

•

D\rě výzmmné dodávky, jejíž předmětem je dodá\/ka a související služby jako je
předmět plnění této VZ tedy elektronické úřední deskv včetně ieií instalace a
uvedení do Drovozu.

Za poskytnutou dodávku bude považována dodávka uvedená v seznamu, která byla v

průběhu stanoveného období dokončena.
Uchazeč může k prokázání splnění této kvalifikace použft dodávky, které poskytl buďjako
jediný dodavatel nebo jako dodavatel při společné účasti více dodavatelů nebo jako
poddodavatel, avšak pouze v rozsahu, v jakém se na plnění podílel.

Společná účast dodavatelů:
V případě společné účasti dodavatelů může uchazeč prokázat kvalifikaci buď samostatně
za každého dodavatele originálem čestného prohlášení ve znění přílohy č. 3 této výzvy
vlastnoručně podepsaného oprávněným zástupcem dodavatele nebo originálem
společného čestného prohlášení ve znění přílohy č. 3 této výzvy vlastnoručně

podepsaného oprávněným zástupcem dodavatelů podávajících společnou nabídku.
Oprávnění k podpisu dokumentů za všechny dodavatele podávající společnou nabídku
musí být součástí nabídky. U společného čestného prohlášení pak uchazeč v úvodu
čestného prohlášení uvede identffikační údai-e všech dodavatelů podávajících společnou
nabídku.

V případě, že ůčastník pro plnění předmětu zakázky ne`Íyužije žádné poddodavatele,
doloží jako přílohu Kupní smlou`/y prohlášení, že žádné poddodavatele nepředpokládá.
Uchazeč doplní přílohu kupní smlou`/y č. 2 -Prohlášení o poddodavatelích.

Výpis z obchodního rejstříku musí bift předložen za každého dodavatele samostatně,
pokud je v obchodním rejstříku zapsán.
V př,'padě společné účasti dodavatelů uvedou dodavatelé v návrhu smlouvy identifikační
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údaje všech dodavatelů podávajíci'ch společnou nabi'dku, avšak pouze jednu adresu, na

kterou mají být zasílány písemnosti, a jeden účet, na který mají být hrazeny platby, kdy
odeslání pi'semnosti na tuto adresu a uhrazení platby na tento účet bude zadavatel
považovat za odesláni' a uhrazení každému dodavateli společné nabídky.
Zadavatel požaduje, aby v případě společné účasti dodavatelů nesli všichni dodavatelé

podávajíci' společnou nabi'dku společně a nerozd]'lně odpovědnost vůči zadavateli a třetím
osobám v souvislosti s plněním veřejné zakázky, a to po celou dobu trvání závazků
vyplývajících z veřejné zakázky. Tento požadavek zadavatele i.e uveden v návrhu smlouvy.
Pokud bude uchazeč dodavatelem společné nabídky, pak již nemůže podat sám nabídku,
nemůže být uchazečem jiné společné nabídky a nemůže být osobou, jejímž
prostřednictvi'm jiný uchazeč prokazuje kvalifikaci.

Prokázání kvalifikace prostřednict`/ím poddodavatele:
Uchazeč může prokázat určitou část technické kvalffikace nebo profesní způsobilosti (s
výjimkou výpisu z obchodního rejstříku) požadované zadavatelem prostřednictvím

poddodavatele. Uchazeč je v takovém případě povinen zadavateli předložit
a) originál čestného prohlášení poddodavatele ve znění Přílohy č. 3 této výzvy
vlastnoručně podepsaného oprávněným zástupcem poddodavatele ne starší 3 měsíce

přede dnem podání nabídky,
b) výpis z obchodniho rejstříku poddodavatele, pokud je v rejstříku zapsán, ne starší 3
měsíce přede dnem podání nabídky,

c) doklad o oprávnění k podnikáni' poddodavatele v rozsahu odpovídajícím předmětu
veřejné zakázky, na jakém se bude poddodavatel podílet (zejména doklad prokazující
příslušné živnostenské oprávněni|, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují.
Poddodavatel, jehož prostřednictvím jiný uchazeč prokazuje kvalifikaci, pak jjž nemůže

podat sám nabídku a nemůže být uchazečem jiné společné nabídky.

Prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů :
Uchazeč může prokázat kvalfikaci v souladu s § 228 Zákona výpisem ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů - kopie (nemusí být ověřená). Výpis ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů nesmí být starší 3 měsíců přede dnem podání nabídky. Seznam
kvalifikovaných dodavatelů nebo cert.fikát může dodavatel nahradit osvědčením, které

pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou seznamu
kvalifikovaných dodavatelů nebo certmkátu.
Tento vÝDis nahrazuie Drokázání sDlnění:

a)

základní způsobilosti dle § 74 Zákona

b)

profesní způsobilosti podle § 77 Zákona v tom rozsahu, vjakém údaje ve výpisu ze

seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění krftérií profesní způsobilosti

Tento výpis nenahrazuje prokázání technické kvalifikace.
Prokázání k`/alifikace prostřednictvím certifikátu, který byl vydán v rámci systému
certifikovaných dodavatelů :
Uchazeč může prokázat v souladu s § 234 Zákona kvalffikaci certifikátem vydaným v rámci
systému certifikovaných dodavatelů.
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Předloží-li dodavatel veřejnému zadavateli certfikát, který obsahuje náležftosti dle § 239
Zákona a údaje v certffikátu jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázáni'
splnění kvalifikace (totožná se lhůtou pro podání nabídek), nahrazuje tento certifikát v
rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace dodavatelem.
Dojde-li v průběhu zadávacího řízení k jakékoliv změně v kvalifikaci účastníka, je účastník

zadávacího řízení poviinen tuto změnu zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10
pracovních dnů od oznámení změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci.

Důsledkv nesDlnění k`/alifíkace:
Účastník zadávacího řízení, který neprokáže splnění kvalffikace v plném rozsahu, bude
vyloučen ze zadávacího řízení. Zadavatel bezodkladně písemně oznámí účastníkovi své
rozhodnutí o jeho vyloučení z další účasti v zadávacím řízení s uvedením jeho důvodu.

Účastník předloží konkrétní identifikaci plnění (název, typ a HW/SW specifikace) a

produktové lisq/ nabízeného plnění, ze kterého bude možné ověřit splnění minimálních
technických parametrů u`/edených v příloze č. 6 ZD.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky
Forma a obsah nabídky:
Účastník

může

podat

nabídku

pouze

prostřednictvím

profilu

zadavatele

https://www.`Íhodne-uvereineni.cz/Drofil/00252654, tj. v elektronické podobě. Jedná se
o certifikovaný elektronický nástroj, který zaručuje elektronickou komunikaci i uveřejnění
zakázky dle požadavků zákona č. 134/2016 Sb. a vyhlášky č. 260/2016 Sb. Nabídky
v tištěné podobě nebudou zadavatelem přijímány.

Zúdavatel doporučuje prostudovat požadavky a podmínky pro podání elektronické
nabi'dky prostřednictvím
Portálu pro vhodné uveřejnění jsou uvedeny na
https://w`A/w.vhodne-u`/erejneni.cz v uživatelské příručce pro dodavatele v sekci

„Manuáv.
Prostřednict`/ím elektronického nástroje je nutné provádět podání a příiem nabídek.
Veškeré doklady musí být naskenovány v takovém rozlišení, aby byly dobře čitelné. žádný

doklad nesmí obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohN uvést v omyl.
Veškerá komunikace se zadavatelem může probíhat pouze elektronicky,

Ostatní písemná komunikace vzadávacím řízení (např. žádosti o vysvětlení zadávací
dokumentace, výzva dodavateli k objasnění nabídky) může probíhat mimo elektronický
nástroj, avšak elektronicky, zejména prostřednictvím datové schránky či emailu. Některé
datové zprávy, pokud by nebyly odeslány prostřednictvím elektronického nástroje či
datové schránky však musí být opatřeny platným uznávaným elektronickým podpisem.

Zadavatel upozorňuje, že se nabídka nepovažuje za podanou, pokud nebude zadavateli
doručena ve lhůtě pro podání nabídek. K takové nabídce se v průběhu výběrového řízení
nebude přihlížet a bude označena jako nepodaná.
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Dodavatel může Dodat Douze iednu nabídku:
dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být dle ustanovení § 107
odst. 4 zákona současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž
zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci;

pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s jinýmj dodavateli,
nebo podal nabídku a současně j.e osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel
zadávacího řízení v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalffikaci, zadavatel na základě
ustanovení § 107 odst. 5 zákona takového dodavatele ze zadávacího řízení vyloučí.

pokud podává nabídku více účastníků společně, uvedou též osobu, která bude
zmocněna zastupovat tyto účastníky při styku se zadavatelem v průběhu zadávacího řízení

Účastník doporučuje použít pořadí dokumentů specifikované v následujících bodech pro
zpracování nabídky:
1.

Kryci' list nabídky -Zadavatel požaduj.e, aby účastník řádně vyplnil Přílohu ZD č. 1 -

Kryci' list nabídky podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka.
2.

Doklady k prokázání splnění kvalifikace -Účastník předloží čestné prohlášení,

kterým prokáže splnění základní - viz. Příloha č. 2 -Čestné prohlášení uchazeče.

3.

Doklady o využití poddodavatele a doklady ke kvalifikaci poddodavatele - Účastník
předloží čestné prohlášení, kterým prokáže splnění základní a profesní způsobilosti viz. Příloha č. 3-Čestné prohlášení poddodavatele.

4.

Podepsaný návrh kupní smlouvy - součástí zadávacích podmínek je vzor KS. Účastník

pouze doplní požadované chybějící údaje včetně příloh, Smlouvu podepsanou
osobou oprávněnou jednat jménem či za účastnilta učiní jako součástí nabídky. KS
musí po obsahové stránce odpovídat zadávacím podmínkám a obsahu nabídky
účastníka. Pokud KS nebude odpovídat zadávacím podmínkám a ostatním částem
nabídky účastníka, bude tato skutečnost důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení
účastníka z další účasti v zadávacím řízení. Pokud jedná jménem či za účastníka jiná
osoba odlišná od osoby oprávněné jednat, musí být součástí návrhu KS plná moc
opravňujíc]` tuto osobu k jednání. Tato plná moc musí být předložena v originále

nebo v úředně o\/ěřené kopii.
5.

Ostatní doklady a dokumenty požadované zadavatelem (návody, technické listy
katalogy a další doklady dle ZD).

Návody a katalogy musí být přeloženy do českého nebo slovenského jazyka pro ověření
splnění technických požadavků. Dokumenty vyhotovené vjiném než českém nebo
slovenském jazyce musí být opatřeny překladem do českého nebo slovenského jazyka,
Zadavatel pro všechny písemnosti vztahující se k tomuto zadávacímu řízení i k plnění
smlouvy do budoucna stanoví povinnost jejich vyhotovení v českém jazyce. Písemnosti v

jiném, než českém jazyce uchazeč předloží včetně překladu do českého jazyka.
Bude-li mít zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, může si zadavatel od uchazeče
vyžádat předložení úředně ověřeného překladu dokladu do českého j-azyka tlumočníkem
zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků,

Zidavatel pro všechna ústní jednání vztahující se k tomuto zadávacímu řízení i k plnění
smlouvy do budoucna stanoví jako jednacíjazyk češtinu nebo slovenštinu.
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Zadavatel doporučuje, aby všechny listy nabídky včetně při'loh oči'slovat vzestupnou
číselnou řadou.

Veškeré náležitosti a úkony (např. registrace do elektronického nástroje zadavatele) nutné

pro podáni' nabídky je účastník povinen zjistit a zai.istit si samostatně v dostatečném
předstihu před koncem lhůty pro podáni' nabi'dek.
Účastni'k vnabídce uvede kontaktní adresu pro pi'semný styk mezi účastníkem a
zadavatelem.
Zadávací lhůta - Veřejný zadavatel stanovuje délku zadávací lhůty, a to 75 kalendářni'ch
dnů od konce lhůty pro podání nabi'dek. Po tuto dobu i.sou uchazeči vázáni svými
nabídkami.
Zadavatel nehradí účastníkům náklady vzniklé z účasti v řízení. Zadavatel si vyhrazuje

právo nevracet účastníkům podané nabídky.

Společensky odpovědhé veřejné zadávání
Zadavatel má zájem zadat veřejnou zakázku v souladu se zásadami společensky
odpovědného veřejného zadáváni', které kromě důrazu na čistě ekonomjcké parametry
zohledňuje také související dopady veřejné zakázky zejména v oblasti zaměstnanosti,
sociálni'ch a pracovních práv a životni'ho prostředí.

V rámci dodržování zásad sociálně odpovědného zadávání a environmentálně
odpovědného zadávání zadavatel požaduje, aby dodavatel při realizaci předmětu veřejné
zakázky dodržoval pracovněprávni' předpisy včetně zákazu nelegálni'ho zaměstnávání,
předpisy vztahuji'cí se k pobytu cizinců v České republice, předpisy stanovíci' podmi'nky
zdravotni' způsobilosti zaměstnanců, pravidla bezpečnosti a ochrany zdravi' při práci,
hygienické předpisy, předpisy k ochraně životního prostředí včetně předpisů upravujících
nakládání s odpady.

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 při'padě, že dodavatel bude v prodleni' s úhradou řádně provedených
a vyfakturovaných prací poddodavateli, je zadavatel oprávněn provést předmětnou
úhradu dotčenému poddodavateli přímo; v takovém případě již předmětná platba nebude
ze strany zadavatele uhrazena dodavateli.

V případě, že to bude možné a účelné, využije dodavatel při realizaci předmětu veřejné
zakázky osoby znevýhodněné na trhu práce a/nebo osoby s trestní minulosti'; možnost a
účelnost takového postupu posoudí dodavatel zejména s ohledem na charakter, rozsah a

náročnost prací, které by toto osoby měly vykonávat, a rovněž s ohledem na dostupnost
této pracovni' síly na pracovni'm trhu.
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Cena a platební podmínky:
Zadavatel uhradi' za předmět plněni' tedy dodávka dvou
kusů (nových, nepoužitých) elektronických úředních
desek (ČÁST A) v provedení venkovních jednostranných

panelů dle uvedené technické specifikace, která je
přílohou č. 6 této ZD. Součástí plnění bude doprava
zboží do místa plnění, instalace, uvedení do provozu a
zaškolení obsluhy.

Součástí plnění bude po dobu 4 Iet (48 měsíců) zajištění
služeb provozní podpory (ČÁST 8) spočívající
v bezvadném provozu, přičemž provozem je myšleno
zajištění hardwarové a softwarové funkčnosti zaři'zeni'
v stanoveném provozním režimu, implementace updatů
a potřebných aktualizaci', zajištění vzdáleného dohledu a
př,,stupu.
Tato cena je nei.výše přípustná a obsahuje veškeré

náklady dodavatele spojené s realizací předmětu plnění.

Cena bude uvedena v české měně.

Splněním předmětu plnění čÁST A se rozumi' uvedení

Požadavek na způsob
zpracování nabídkové ceny

předmětu plnění do provozu a zaškoleni' obsluhy, které
bude stvrzeno předávacím protokolem. Uchazeč je
povinen předem se seznámit se všemi okolnostmi a

podmi'nkami, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu
plnění a tyto zahrnout do své nabídky.

Účastnik předloží nabídkovou cenu dodávky dvou kusů

(nových, nepoužitých) elektronických úředních desel{
(ČÁST A) vprovedení venkovních jednostranných
panelů dle uvedené technické specifikace, která je
přílohou č. 6 této ZD. Součástí plnění bude doprava
zboží do místa plnění, instalace, uvedení do provozu a
zaškolení obsluhy.

Součástí plněni' bude po dobu 4 let (48 měsi'ců) zajištěni'
služeb
provozní
podpory
(ČÁST
8)
spočívající
v bezvadném provozu, přičemž provozem je myšleno
zajištění hardwarové a softwarové funkčnosti zařízeni'

v stanoveném provozni'm režimu, implementace updatů
a potřebných aktualizací, zajištěni' vzdáleného dohledu a

při'stupu

dle

podmi'nek

uvedených

vtéto

výzvě

i

s při'padnou DPH, je-li účastník jejím plátcem, ve výši:
Cena bez DPH ......... „ .... „.„ ............... Kč

DPH Z1% .................. "."..."."".."..Kč
Celková cena vč. DPH„ ...... „ ....... m...Kč
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Účastni'k je povinen do cen zahrnout náklady či poplatky
a další výdaje, které mu při realizaci veřejné zakázky

podle této zadávací dokumentace vzniknou nebo mohou
vzniknout.

Nabi'dková cena musí být stanovena i s přihlédnutím k

vývoji cen v daném oboru včetně vývoje kurzu české
měny k zahraničním měnám až do doby splnění
předmětu veřejné zakázky.
Zadavatel připouští překročeni' nabídkové ceny pouze v

případě změny sazby DPH.

Platební podmínky:
Placení ČÁSTI A bude probíhat fakturací s odsouhlasením
skutečně provedených dodávek a prací, a to po předáni' a

převzetí dokončeného plnění, které bude zbaveno všech
vad a nedodělků. Placeni' ČÁSTI 8 bude probíhat fakturací

vždy po ukončení 12 měsíců podpory a to zpětně.
Kupující uhradí fakturu prodávajícmo nejpozději do 30
dnů po jejím obdržení, přičemž za úhradu se považuje
termín odepsání peněžních prostředků z účtu kupujícího
ve prospěch účtu prodávajíci'ho.

Celková nabídková cena bude v nabídce uvedena na

těchto místech :
1)

Krycí list nabídky

2)

Kupni'smlouva -čl. lv

3)

Přfloha č.1 kupni' smlouvy -Technická spec.

DPH se rozumí peněžní částka, jejíž výše odpovídá výši

daně z přidané hodnoty vypočtené podle zákona č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve zněni'
pozdějších předpisů.

Nabi'dku

lze

podat

pouze

elektronicky,

a

to

prostřednictvím Portálu pro vhodné uveřejnění.
Požadavky a podmi'nky pro podání elektronické nabídky

Požadavek na písemnou
formu nabídky

prostřednictvím Portálu pro vhodné uveřejněni' jsou

uvedeny

na

https://www.vhodne-uverejneni.cz

v

uživatelské příručce pro dodavatele v sekci ,,Manuály".
Portál je dostupný bez omezení přístupu:

https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00252654.
Požadavek na uvedení
kontaktní osoby dodavatele

Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci
zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku

Každý dodavatel může podat pouze i.ednu nabídku.
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Vysvětlení zadávacích podmínek
1. Poskytnutí zadávací dokumentace
Zadávací dokumentace v elektronické podobě je všem dodavatelům k dispozici bez

omezení
přístu pu
na
profilu
zad avatele
u`Íereineni.cz/Drofil/00252654 a na portál u www.esfcr.cz.

httDs://www.vhodne-

2. Změna nebo doplnění zadá\rací dokumeritace
Dodavatel může zadavatele požádat o písemné vysvětlení zadávací dokumentace. Žádost
o vysvětlení zadávací dokumentace je možné zadavateli doručit nejpozději 4 pracovní dny
před upwnutím lhůty pro podání nabídek, a to prostřednictvím elektronického nástroje profilu zadavatele.
V dotazu (žádosti) musí být specmkována osoba tazatele s uvedeni'm její obchodní firmy,
sídla a lčo u právnické osoby, resp. jména, příjmení, lčo a sídla u fyzické osoby. Písemnou
žádost o vysvětleni` zadávací dokumentace lze zadavateli doručit rovněž prostřednictvím emailové zprávy na adresu: ian.lanci@email.cz.

Vysvětlení zadávací dokumentace včetně přesného znění žádosti dodavatele bez označení
tohoto dodavatele budou uveřejněny stejným způsobem, jakým uveřejnil textovou část
zadávaci'
dokumentace
na
profilu
zadavatele
uvereineni.cz/profil/00252654 a na por[álu ww`^/.esfcr.cz, nejpozději do 2 pracovních
dnů po doručení žádosti.
Pokud to povaha doplnění nebo změny zadávací dokumentace vyžaduje, zadavatel
současně přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek. 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.

Zadavatel doporučuje účastníkům sledovat dokumenty uveřejněné na profilu zadavatele
a portálu www.esficr.cz ve věci této veřejné zakázky, zejmém s ohledem na případné
vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace.
Prohlídka místa plnění nebude konána - míšta instalací úředníčh desek číslo 1 a číslo 2

jsou volně přístupná 24 hodin.
Další požadavky na zpracování nabídky
•

Zadavatel nepřipoušti'varianty nabi'dek

•

Zadavatel si vyhrazui.e právo ověřit si informace obsažené v nabídce účastníka u
třetích osob a účastni'k je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou

•

potřebnou součinnost.
Otevíráním nabídek se rozumi' zpřístupnění jejich obsahu zadavateli. Otevírání

•

nabídek je neveřejné.
Vymezení závazných obchodni'ch,

•

podmínek je uveden v Při'loze č. 5 -vzor Kupni' smlouvy.
Účastník bere na vědomí, že je povinen minimálně do roku 2031 poskytovat

platebních,

záručni'ch,

sankčni'ch

a

dalši'ch

požadované informace a dokumentaci souviseji'cí s realizací projektu zaměstnancům
nebo zmocněncům pověřených orgánů (MPSV, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise,
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Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolni'ho úřadu, příslušného orgánu

fjnanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit
výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahujíci' se k realizaci

•

projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
Kupnísmlouva na realizaci předmětu plnění bude veřejně při`stupná.

•

Zadavatel neposkytne zálohu. Cenu dle předchozi'ho odstavce + příslušnou DPH

uhradi' zadavatel dodavateli (dodavateli, který byl na základě své nabídky v souladu
s touto zadávaci' dokumentací vybrán) na základě faktury -daňového dokladu (dále

jen „faktura'') vystavené dodavatelem. Dodavatel vystaví a doručí zadavateli fakturu
do 7 dnů od uskutečnění plněni', nedohodnou-li se strany v konkrétni`m při'padě
jinak.

•

Účastník se zavazuje realizovat předmět smlouvy v požadovaném rozsahu, čase a
kvalitě v souladu se zadávaci'mi podmínkami předmětné veřejné zakázky a v souladu
se smlouvou uzavíranou na plněni' této veřejné zakázky.

Zadávací řízení se řídí

Obecnou části` pravidel pro žadatele a příjemce v rámci
Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 14), na
toto zadávaci' řízeni' se neaplikují ustanoveni' zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp.
vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr®cz pod
výše uvedeným názvem veřejné zakázky.

Datum a podpis osoby oprávněné
jednat za zadavatele

V Plané nad Lužnicí dne:

n g. J i ří

Šimánek

JP;3;tiáLnáěneťepsa„ng.

gg:tou2=:22#í:ág:°4

Přílohy:
Příloha číslo 1 -Krycí list

Příloha číslo 2 -Čestné prohlášení uchazeče

Příloha číslo 3 -Čestné prohlášení poddodavatele
Příloha číslo 4 -Seznam významných dodávek

Příloha číslo 5 -Vzor kupní smlouvy
Příloha číslo 6 -A Technická specifikace elektronická úřední deska číslo 1 ÚŘAD

Příloha číslo 6 -8 Technická specifikace elektronická úřední deska číslo2 lnformační centrum
Příloha číslo 7 -Čestné prohlášení odpovědné zadávání

Jan Lanči

Digitálně podepsal Jan
Lanči
Datum: 2021.10.04
16:51:12 +02'00'
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