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ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Podmínky kvalifikace a požadavky na zpracování nabídky

Název veřejné zakázky

SU - Rekonstrukce objektu D1 v areálu Na Vyhlídce 1,
Karviná – dodávka gastronomického vybavení

Zadavatel veřejné zakázky
Slezská univerzita v Opavě
Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava

Druh zadávacího řízení
Veřejná zakázka malého rozsahu podle § 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“)

1. Informace o zadavateli

Zadavatel:
Slezská univerzita v Opavě
Na Rybníčku 626/1
746 01 Opava
IČ: 47813059
DIČ: CZ47813059
zastoupen: Doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D., rektor
statistická právní forma: 601 – Vysoká škola
profil zadavatele: https://zakazky.slu.cz

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
Osobou oprávněnou činit právní úkony související s touto veřejnou zakázkou a osobou oprávněnou
jednat jménem zadavatele je Doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D., rektor.
Kontaktní osoba:
Ing. Jiří Štefek - investiční oddělení
Telefon: 553 68 4641, 721 148 908

E-mail: jiri.stefek@slu.cz

Kontaktní osoba zadavatele:
Kontaktní osobou zadavatele ve věcech souvisejících s touto veřejnou zakázkou je smluvní zástupce
zadavatele.
Smluvní zástupce zadavatele:
Hi – 2 ing. s.r.o.
sídlem: 28. října 770/6, 702 00 Ostrava
mobil: +420 731 450 432
e-mail: hierschova@hi-2ing.cz
Identifikátor datové schránky: pt8swc3
Ve smyslu s ust.§ 36 odst.4 zákona zadavatel uvádí, že zpracovatelem této části zadávací
dokumentace je smluvní zástupce zadavatele. Smluvní zástupce zadavatele je zmocněn
k organizačnímu zajištění průběhu výběrového řízení včetně komunikace s dodavateli a účastníky
výběrového řízení, k přijímání a odpovídání dotazů podaných v rámci tohoto výběrového řízení a
k oznamování všech úkonů zadavatele v rámci výběrového řízení. Smluvní zástupce zadavatele nemá
rozhodovací pravomoci, tj. nerozhoduje o zadávacích podmínkách, o případném vylučování účastníků
ani výběru nejvhodnější nabídky ani o případných námitkách.
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2. Preambule
Zadavatel upozorňuje účastníky výběrového řízení, že zakázka je zadávána mimo režim zákona.
Pakliže zadavatel v této zadávací dokumentaci odkazuje na jednotlivá ustanovení zákona, zejména
pokud se týká kvalifikace apod., činí tak z důvodu lepší precizace a konkretizace textu zadávací
dokumentace a lepší srozumitelnosti zadávacích podmínek.
Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek v rámci výběrového řízení na
veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky.
Dodavatel je povinen před podáním nabídky pečlivě prostudovat všechny pokyny, formuláře, termíny a
specifikace obsažené v zadávacích podmínkách a v zadávací dokumentaci a těmito se řídit.
Zadavatel zpracoval zadávací dokumentaci podle svých nejlepších znalostí a zkušeností z oblasti
zadávání veřejných zakázek s cílem zajistit hospodárné zadání veřejné zakázky při dodržení zásad
uvedených v § 6 odst. 1 a 2 zákona, tj. transparentnosti a přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu
diskriminace.
Pro účely této zadávací dokumentace se rozumí:
a) zadávacími podmínkami veškeré zadavatelem stanovené:
- podmínky průběhu výběrového řízení,
- podmínky účasti ve výběrovém řízení,
- pravidla pro hodnocení nabídek,
b) zadávací dokumentací veškeré písemné dokumenty obsahující zadávací podmínky, sdělované
nebo zpřístupňované účastníkům výběrového řízení při zahájení výběrového řízení,
c) kvalifikací způsobilost a schopnost dodavatele plnit veřejnou zakázku,
d) nabídkou údaje nebo doklady, které dodavatel podal písemně zadavateli na základě zadávací
dokumentace,
e) dodavatelem fyzická nebo právnická osoba, která dodává zboží, poskytuje služby nebo provádí
stavební príce,
f) účastníkem výběrového řízení dodavatel, který podal nabídku ve výběrovém řízení nebo byl vyzván
k podání nabídky,
g) identifikačními údaji obchodní firma nebo název, sídlo, právní forma, jde-li o právnickou osobu, a
obchodní firma nebo jméno nebo jména a příjmení, jde-li o fyzickou osobu,
h) vybraným dodavatelem účastník výběrového řízení, kterého zadavatel vybral k uzavření smlouvy,
i) profilem zadavatele elektronický nástroj, který umožňuje neomezený dálkový přístup a na kterém
zadavatel uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám,
j) štítkem dokument, osvědčení nebo potvrzení dokládající, že dodávka, služba, stavební práce,
proces nebo postup splňují určité požadavky,
k) mimořádně nízkou nabídkovou cenou nabídková cena nebo náklady uvedené účastníkem
výběrového řízení, které se jeví jako mimořádně nízké ve vztahu k předmětu veřejné zakázky.
Výběrové řízení bylo zahájeno dne 5. 11. 2019 uveřejněním zadávací dokumentace na profilu
zadavatele.
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3. Předmět plnění veřejné zakázky
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zařízení gastrotechnologie pro Profesní centrum pro
výuku stolničení a přípravy pokrmů v rámci studia mezinárodní gastronomie, hotelového provozu a
cestovního ruchu. Předmětem zakázky je rovněž doprava, roznos vybavení, jeho montáž a instalace,
zprovoznění, provedení výchozí revize a zaškolení obsluhy. Předmět plnění je podrobně specifikován
v přílohách zadávací dokumentace, tj. v soupise vybavení (příloha č. 2), v projektové dokumentaci
(příloha č. 5) a v kupní smlouvě (příloha č. 3).

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH:

1 052 tis. Kč bez DPH

Zakázka bude realizována dle projektové dokumentace a soupisu vybavení zpracovaných společností
DaF – PROJEKT s.r.o., Hornopolní 131/12, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, zodpovědný
projektant PROMOS trading spol. s.r.o., Karolíny Světlé 28a/1638, 736 01 Havířov.

Upozornění:
Zadávací dokumentace byla zpracována tak, aby (pokud je to možné) neobsahovala názvy použitých
výrobků ani odkazy na jednotlivá obchodní jména nebo označení výrobků a materiálů. Technické
podmínky byly stanoveny formou požadavků na výkon nebo funkci tak, aby umožnily účastníkům
výběrového řízení jednoznačně určit předmět zakázky a zpracovat porovnatelné nabídky. Pokud
zadávací dokumentace požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména nebo označení
výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitého podnikatele za příznačné, ve
výjimečných případech obsahuje, pak je to odůvodněno tím, že samotný popis by nebyl dostatečně
srozumitelný a přesný. V takovém případě je možno takto specifikované výrobky a materiály nahradit
jinými, s technicky, kvalitativně, funkčně a designově srovnatelnými parametry.
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4. Obchodní a platební podmínky, Technické podmínky
Obchodní a platební podmínky
Zadavatel jako součást zadávacích podmínek předkládá obchodní a platební podmínky ve formě
závazného návrhu kupní smlouvy. Obchodní podmínky vymezují budoucí rámec smluvního vztahu.
Nabídka dodavatele musí respektovat stanovené obchodní a platební podmínky a v žádné části nesmí
obsahovat ustanovení, které by bylo v rozporu s obchodními podmínkami. Dodavatel do vzoru návrhu
kupní smlouvy doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu kupní smlouvy (zejména vlastní identifikaci,
nabídkovou cenu) a takto doplněný a podepsaný vzor kupní smlouvy s předepsanými přílohami
předloží jako svůj návrh kupní smlouvy.
Technické podmínky
Předmět plnění veřejné zakázky bude prováděn dle platných právních předpisů České republiky a
obecně závazných vyhlášek platných v místě realizace veřejné zakázky, dle ČSN EN a technických
norem souvisejících s předmětem plnění.
V případě odkazu na normy nebo technické dokumenty podle § 90 odst. 1 a 2 zákona je účastník
výběrového řízení oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.
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5. Doba a místo plnění veřejné zakázky

Doba plnění veřejné zakázky
Termín zahájení předmětu plnění: předpoklad listopad 2019 ihned po ukončení výběrového řízení a
podpisu kupní smlouvy.
Termín ukončení předmětu plnění: do 30-ti kalendářních dnů od podpisu kupní smlouvy.
V rámci realizace předmětu plnění této zakázky bude povinností vybraného dodavatele v průběhu
realizace zakázky zajistit součinnost pro vzájemnou technickou a časovou koordinaci s dodavatelem
stavebních prací tak, aby byla zajištěna kvalita prováděných stavebních prací a dodávek a zároveň,
aby byly dodrženy terminy dokončení v souladu se zadávacími podmínkami obou veřejných zakázek.

Místo plnění veřejné zakázky
Areál zadavatele – Objekt D1 užívaný Obchodně podnikatelskou fakultou na adrese ul. Na Vyhlídce
1079/1, 735 06 Karviná – Nové Město, k. ú. Karviná-město.
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6. Vysvětlení zadávacích podmínek
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně vysvětlení zadávací dokumentace
analogicky dle § 98 zákona. Žádost musí být zadavateli doručena nejpozději ve lhůtě 4 pracovních
dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel odešle nebo předá vysvětlení zadávací
dokumentace včetně přesného znění žádosti bez identifikace dodavatele, případně související
dokumenty do 2 pracovních dnů ode dne doručení žádosti dodavatele.
Žádost o písemné vysvětlení zadávací dokumentace je možno doručit pouze prostřednictvím
elektronické adresy pro podání nabídek: https://zakazky.slu.cz .
Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo doplnění zadávacích podmínek obsažených v zadávací
dokumentaci, a to buď na základě žádostí účastníků o vysvětlení zadávací dokumentace, nebo z
vlastního podnětu. Změna nebo doplnění zadávacích podmínek bude oznámena dodavatelům
stejným způsobem jako zadávací podmínka, která byla změněna nebo doplněna.
Pokud to povaha doplnění nebo změny zadávací dokumentace vyžaduje, zadavatel současně
přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není
doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu uvedenou v předchozí větě. Vysvětlení
zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti dodavatelů. Provede-li
zadavatel (prostřednictvím vysvětlení) úpravy zadávací dokumentace, přiměřeně prodlouží lhůtu pro
podání nabídek podle povahy provedené úpravy. Zadavatel je oprávněn prodloužit lhůtu pro podání
nabídek i bez změny zadávacích podmínek.
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7. Podmínky kvalifikace

Vymezení kvalifikace
Zadavatel požaduje splnění kvalifikace účastníka výběrového řízení ve smyslu § 73 zákona.
Způsobilým pro plnění zakázky je dodavatel, který:
a) splní podmínky základní způsobilosti,
b) splní profesní způsobilost a
c) splní kritérium technické kvalifikace.
Základní způsobilost
Způsobilým není dodavatel, který:
a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení
pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k tomuto zákonu nebo
obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným
odsouzením se nepřihlíží,
b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek,
c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na
penále na veřejné zdravotní pojištění,
d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na
penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena
nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu
země sídla dodavatele.
Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku písm. a) splňovat tato právnická osoba a
zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická
osoba, musí podmínku podle písm. a) zákona splňovat:
 tato právnická osoba,
 každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
 osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.
Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu
 zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle písm. a) zákona splňovat tato právnická
osoba a vedoucí pobočky závodu,
 české právnické osoby, musí podmínku podle písm. a) zákona splňovat osoby uvedené v § 74
odstavci 2 zákona a vedoucí pobočky závodu.
Dodavatel splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice prokáže v nabídce
předložením čestného prohlášení. Vybraný dodavatel doklady podle § 75 zákona, tj.
a) výpisy z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) zákona,
b) potvrzením příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) zákona,
c) písemným čestným prohlášením ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b)
zákona,
d) písemným čestným prohlášením ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) zákona,
e) potvrzením příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d)
zákona,
f) výpisem z obchodního rejstříku, nebo předložení písemného čestného prohlášení v případě, že není
v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) zákona.
Profesní způsobilost
Dodavatel prokáže profesní způsobilost:
- ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné
evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje;
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předložením oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky,
pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují, a to předložením výpisu ze
živnostenského rejstříku pro
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona a
Provádění montáží, oprav, revize a zkoušek elektrických zařízení.
V případě, že dodavatel nebude z důvodů, které mu nelze přičítat, schopen předložit
zadavatelem požadovaný doklad, může v souladu s ust. § 45 odst. 2 zákona předložit doklad
rovnocenný, zejm. v případě, kdy oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu
veřejné zakázky je možné prokázat dokladem prokazujícím živnostenské oprávnění pro jinou
činnost, než kterou výše stanovil zadavatel.

Technická kvalifikace
Dodavatel prokáže technickou kvalifikaci předložením seznamu významných dodávek poskytnutých
za poslední 3 roky před zahájením výběrového řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a
identifikace objednatele. Zadavatel stanoví minimální úroveň pro splnění, a to: min. 2 zakázky
obdobného charakteru – dodávka zařízení gastrotechnologie, včetně jejího zapojení, a to v min.
hodnotě 500 000 Kč bez DPH za jednu dodávku realizovanou v posledních třech letech.
Seznam významných dodávek bude předložen formou čestného prohlášení.
Prokazování kvalifikace získané v zahraničí § 81 zákona
V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního
řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem.
Kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů § 82 zákona
V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle
§ 77 odst. 1 zákona každý dodavatel samostatně.
Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob § 83 zákona
1) Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou
kritéria podle § 77 odst. 1 zákona požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je
v takovém případě povinen zadavateli předložit:
a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 zákona jinou osobou,
b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 zákona jinou osobou a
d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k
poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné
zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.
2) V souladu s ust. § 83 odst. 2 zákona bude zadavatel považovat požadavek podle § 83 odst.1
písm. d) zákona za splněný, pokud obsahem písemného závazku jiné osoby bude společná a
nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně s dodavatelem. Bude-li však
dodavatel prokazovat prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předloží doklady podle § 79 odst. 2
písm. b) zákona vztahující se k takové osobě, musí dokument podle odstavce § 83 odst. 1 písm. d)
zákona obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat služby, ke kterým se prokazované kritérium
kvalifikace vztahuje.
Společné prokazování kvalifikace § 84 zákona
Zadavatel nestanoví žádné bližší vymezení pravidel pro případ, kdy se účastní výběrového řízení
společně dva či více dodavatelů. V takovém případě dodavatelé a jiné osoby prokazují kvalifikaci
společně.
Doklady o kvalifikaci § 86 zákona
Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích. Dodavatel v nabídce může
nahradit předložení požadovaných dokladů čestným prohlášením nebo jednotným evropským
osvědčením pro veřejné zakázky.
Před uzavřením smlouvy zadavatel v souladu s § 122 odst. 3 písm. a) zákona písemně požádá
vybraného dodavatele o předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o jeho kvalifikaci, pokud již
nebyly ve výběrovém řízení předloženy. V případě nedoložení vyžádaných dokladů zadavatel
vybraného dodavatel podle § 122 odst. 7 zákona vyloučí z účasti ve výběrovém řízení.
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V souladu s ust. § 53 odst. 4 zákona doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 zákona a
profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria
způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.
Prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (§ 228 zákona)
Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, tento výpis nahrazuje
doklad prokazující
a) profesní způsobilost podle § 77 zákona v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti, a
b) základní způsobilost podle § 74 zákona.
Zadavatel přijme výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, pokud k poslednímu dni, ke kterému
má být prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost, není výpis ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů starší než 3 měsíce. Zadavatel nepřijme výpis ze seznamu kvalifikovaných
dodavatelů, na kterém je vyznačeno zahájení řízení podle § 231 odst. 4 zákona.
Stejně jako výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů může dodavatel prokázat kvalifikaci
osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou
výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.
Prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu certifikovaných dodavatelů (§ 233 a násl. zákona)
Platným certifikátem vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů lze prokázat
kvalifikaci ve výběrovém řízení. Má se za to, že dodavatel je kvalifikovaný v rozsahu uvedeném na
certifikátu.
Zadavatel bez zvláštních důvodů nezpochybňuje údaje uvedené v certifikátu.
Stejně jako certifikátem může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného
členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou certifikátu vydaného v rámci systému
certifikovaných dodavatelů.
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8. Nabídková cena
Požadavky na zpracování nabídkové ceny
Nabídková cena bude uvedena v návrhu kupní smlouvy v Kč a v této struktuře:
Celková nabídková cena bez DPH, samostatně DPH a celková nabídková cena vč. DPH.
Zadavatel jako podmínku požaduje, aby dodavatelé doložili v nabídce způsob výpočtu nabídkové
ceny, a to oceněním soupisu vybavení, který je součástí zadávací dokumentace (příloha č. 2).
Veškeré výrobky a zboží musí být nepoužité, tzn. že veškeré nabídnuté výrobky a zboží musí být nové
a zabalené v originálních obalech.
Jednotkové ceny jsou pro plnění předmětu zakázky cenami závaznými. Do ceny jednotlivých položek
zahrne dodavatel veškeré náklady na práce a dodávky nezbytné pro kvalitní splnění zakázky a včetně
veškerých rizik a vlivů (včetně inflačních) během plnění zakázky.
Použité jednotkové ceny pro ocenění soupisu vybavení (dále též rozpočtu) budou uvedeny v Kč bez
DPH. Pro zpracování rozpočtu použije dodavatel výhradně soupis vybavení ve formátu .xls, který
obdržel od zadavatele v rámci zadávací dokumentace. Tuto podmínku je nutné dodržet s ohledem na
skutečnost, že nabídky jednotlivých dodavatelů musí být vzájemně porovnatelné.

Podmínky změny nabídkové ceny
Změna nabídkové ceny je možná za předpokladu, že v průběhu realizace zakázky dojde ke změnám
sazeb daně z přidané hodnoty nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na cenu.
V takovém případě bude nabídková cena upravena podle sazeb daně z přidané hodnoty platných
v době vzniku zdanitelného plnění.
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, stabilitu měny nebo cla.

11

9. Posouzení nabídek, hodnocení nabídek
Posouzení nabídek
Zadavatel, resp. jím ustanovená hodnotící komise provede posouzení splnění podmínek účasti ve
výběrovém řízení po provedeném hodnocení nabídek.
Posouzení splnění podmínek účasti ve výběrovém řízení provede hodnotící komise u vybraného
dodavatele.
Zadavatel může vyloučit účastníka výběrového řízení pro nezpůsobilost, pokud prokáže, že došlo
k naplnění níže uvedených skutečností:
1. Zadavatel může vyloučit účastníka výběrového řízení, pokud nabídka podaná účastníkem nesplňuje
zadávací podmínky, tzn. pokud údaje nebo doklady předložené účastníkem výběrového řízení:
a) nesplňují zadávací podmínky nebo je účastník výběrového řízení ve stanovené lhůtě nedoložil,
b) nebyly účastníkem výběrového řízení objasněny nebo doplněny na základě žádosti zadavatele
nebo
c) neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohu mít vliv na posouzení splnění zadávacích podmínek
nebo na naplnění kritérií hodnocení.
2. Zadavatel může vyloučit účastníka výběrového řízení, pokud nabídka účastníka výběrového řízení
obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu, která nebyla účastníkem výběrového řízení
odůvodněna.
3. Zadavatel může vyloučit účastníka výběrového řízení pro nezpůsobilost, pokud prokáže, že
a) plnění nabízené dodavatelem by vedlo k nedodržování povinností vyplývajících z předpisů práva
životního prostředí, sociálních nebo pracovněprávních předpisů nebo kolektivních smluv vztahujících
se k předmětu plnění zakázky,
b) došlo ke střetu zájmů a jiné opatření k nápravě, kromě zrušení výběrového řízení, není možné,
c) došlo k narušení hospodářské soutěže předchozí účastí účastníka výběrového řízení při přípravě
výběrového řízení, jiné opatření k nápravě není možné a účastník výběrového řízení na výzvu
zadavatele neprokázal, že k narušení hospodářské soutěže nedošlo,
d) se dodavatel dopustil v posledních 3 letech před zahájením výběrového řízení závažných nebo
dlouhodobých pochybení při plnění dřívějšího smluvního vztahu se zadavatelem zadávané zakázky,
nebo s jiným veřejným zadavatelem, která vedla ke vzniku škody, předčasnému ukončení smluvního
vztahu nebo jiným srovnatelným sankcím,
e) se dodavatel pokusil neoprávněně ovlivnit rozhodnutí zadavatele ve výběrovém řízení nebo se
neoprávněně pokusil o získání neveřejných informací, které by mu mohly zajistit neoprávněné výhody
ve výběrovém řízení nebo
f) se dodavatel dopustil v posledních třech letech před zahájením výběrového řízení nebo po zahájení
výběrového řízení závažného profesního pochybení, které zpochybňuje jeho důvěryhodnost, včetně
pochybení, za která byl disciplinárně potrestán, nebo mu bylo uloženo kárné opatření podle jiných
právních předpisů.
4. Zadavatel může vyloučit účastníka výběrového řízení pro nezpůsobilost také, pokud na základě
věrohodných informací získá důvodné podezření, že dodavatel uzavřel s jinými osobami zakázanou
dohodu v souvislosti se zadávanou zakázkou.
5. Vybraného účastníka zadavatel vyloučí z účasti ve výběrovém řízení, pokud zjistí, že jsou naplněny
důvody vyloučení podle bodu 1 nebo může prokázat naplnění důvodů podle bodu 3 písm. a) až c).
Zadavatel odešle bezodkladně účastníkovi oznámení o jeho vyloučení s odůvodněním.
V případě mimořádně nízké nabídkové ceny ve vztahu k předmětu zadávané zakázky požádá
zadavatel vybraného dodavatele o písemné zdůvodnění způsobu stanovení mimořádně nízké
nabídkové ceny. V žádosti bude zadavatel požadovat, aby vybraný dodavatel potvrdil, že při plnění
zakázky zajistí dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k předmětu
zakázky, jakož i pracovněprávních předpisů a kolektivních smluv vztahujících se na zaměstnance,
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kteří se budou podílet na plnění zakázky a že neobdržel neoprávněnou veřejnou podporu. Dále bude
zadavatel i účastník výběrového řízení postupovat ve smyslu § 113 zákona.
Zadavatel, resp. jím ustanovená hodnotící komise, provede hodnocení nabídek v souladu s ust. § 119
odst. 1 zákona dle pravidel uvedených v zadávací dokumentaci.

Hodnocení nabídek
Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Kritériem pro zadání veřejné zakázky
je celková nabídková cena bez DPH. Nabídkovou cenu nemůže dodavatel překročit.
Ekonomická výhodnost bude hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH.
Nabídky budou seřazeny podle absolutní hodnoty nabídkové ceny bez DPH od nejnižší po nejvyšší a
ekonomicky nejvýhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.
Účastník je povinen uvést do návrhu kupní smlouvy cenu z nabídkového soupisu vybavení a to
totožně (to znamená včetně haléřů). Účastníci zadávacího řízení NEBUDOU zaokrouhlovat do kupní
smlouvy nabídkovou cenu z nabídkového soupisu vybavení.
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10. Nabídka, otevírání nabídek
Nabídka
Nabídky se podávají elektronicky.
Elektronická adresa pro podání nabídek: https://zakazky.slu.cz
Lhůta pro předkládání nabídek začíná dnem následujícím po vyhlášení výběrového řízení a končí dne
18. 11. 2019 v 10.00 hod.
V nabídce musí být na krycím listu uvedeny identifikační údaje o účastníkovi výběrového řízení
v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto dokumentu. Nabídka musí být zpracována v českém jazyce
a podepsána osobou oprávněnou jednat za účastníka výběrového řízení.
Zadavatel doporučuje podání nabídky v následující struktuře:
1. krycí list nabídky;
2. doklady prokazující splnění základní způsobilosti;
3. doklady prokazující splnění profesní způsobilosti;
4. doklady prokazující splnění kritéria technické kvalifikace;
5. návrh kupní smlouvy podepsaný oprávněnou osobou jednat za účastníka výběrového řízení
s oceněným soupisem vybavení a specifikací vybavení;
V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v kvalifikaci účastníka výběrového řízení, je tento
povinen postupovat dle § 88 zákona.

Otevírání nabídek
Otevírání nabídek se uskuteční neprodleně po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Otevírání nabídek je
neveřejné.
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11. Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo dodatečně změnit či doplnit zadávací dokumentaci veřejné zakázky.

Zadavatel je oprávněn zrušit výběrové řízení do doby uzavření smlouvy

Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.
Zadavatel nebude o podaných nabídkách s účastníky výběrového řízení jednat.
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce účastníka výběrového řízení u
třetích osob.

V Opavě dne 5. 11. 2019

Doc. Ing.
Pavel
Tuleja,
Ph.D.
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12. Seznam příloh zadávací dokumentace
1. Krycí list nabídky
2. Soupis vybavení
3. Kupní smlouva
4. Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti – vzor
5. Projektová dokumentace
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