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Na tuto veřejnou zakázku se nevztahují postupy pro zadávací řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).  
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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Název veřejné zakázky: Dodávka úprav dispečinku a mobilních komunikačních prostředků, 
stacionárních technologií a souvisejících služeb 

Režim veřejné zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu 

Předmět veřejné zakázky: Dodávky 

Zveřejněno na: https://www.izss.cz/tenders.html 

 

Zadavatel: Institut zdravotně-sociálních služeb, z.ú. 

Se sídlem: Libušská 60/149, Libuš, 142 00 Praha 4 

ID datové schránky: 9jjupgi 

IČO: 062 29 654 

Zapsán v rejstříku ústavů vedeném Městským soudem v Praze oddíl U, vložka 600. 

Zastoupený: MUDr. Milan Cabrnoch, ředitel 

MUDr. Pavel Trnka, předseda správní rady 

Osoby oprávněné jednat 
ve věcech technických: 

MUDr. Pavel Trnka 

 

Kontaktní osoba: Vladimír Matějíček 

Tel. +420 724 101 555, e-mail: verejne.zakazky@equica.cz 

Zpracovatel zadávacích 
podmínek: 

Equica a.s., Rubeška 215/1, 190 00, Praha 9 – Vysočany, 
IČO: 26490951 – osoba odpovědná za zpracování zadávací 
dokumentace: Bc. Vladimír Matějíček. 

1.1. Pověřená osoba 

Osobou oprávněnou jednat za zadavatele ve věcech souvisejících se zadáváním této veřejné zakázky 
je Equica, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany, IČO: 26490951, e-
mail: verejne.zakazky@equica.cz. Pověřená osoba zajišťuje veškerou komunikaci zadavatele 
s účastníky a dodavateli (tím není dotčeno oprávnění statutárního orgánu nebo jiné oprávněné osoby 
zadavatele) a je v analogicky k ust. § 43 ZZVZ pověřena výkonem zadavatelských činností v tomto 
zadávacím řízení. Kontaktní osoba je pověřena také k přijímání žádostí o vysvětlení zadávacích 
podmínek a případných námitek dle ust. § 241 a násl. ZZVZ. 

1.2. Komunikace 

Zadavatel (zástupce zadavatele) komunikuje s dodavateli zásadně písemně. Písemná komunikace 
mezi zadavatelem (pověřenou osobou) a dodavatelem musí probíhat elektronicky, a to zejména 
prostřednictvím kontaktního e-mailu: verejne.zakazky@equica.cz. 

 

1.3. Zadávací dokumentace 

Zadávací dokumentace je zveřejněna na webových stránkách zadavatele k volnému stažení. Na 
webových stránkách zadavatele budou zároveň uveřejňovány vysvětlení, změny nebo doplnění 
zadávací dokumentace této veřejné zakázky. 
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2. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

2.1. Účel veřejné zakázky 

Účelem veřejné zakázky je programová úprava dispečinku, dodávka mobilních komunikačních 
prostředků a stacionární technologie a poskytnutí souvisejících služeb pro realizaci akce s registrací 
013D311001104 financované prostřednictvím programu 013 310 „Rozvoj a obnova materiálně 
technické základny sociálních služeb 2016-2022“ Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen 
„Projekt“). 

2.2. Specifikace předmětu veřejné zakázky 

V souvislosti s výše, níže, či v přílohách zadávací dokumentace, uvedenými technickými požadavky 
obsahujícími názvy určitých dodavatelů nebo výrobků, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, 
průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, neboť nebylo možno požadavky vymezit 
způsobem odpovídajícím relevantním ust. § 89 odst. 1 písm. a) až c) ZZVZ, zadavatel výslovně uvádí, 
že umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky rovnocenných řešení, které budou splňovat 
požadavky na předmět plnění veřejné zakázky. 

Předmět veřejné zakázky je rozdělen na 2 samostatné části. 

2.2.1. Část 1 – Programová úprava dispečinku 

Předmětem služeb v části 1 veřejné zakázky jsou programové a implementační práce na rozšiřujících 
funkcích a integraci koncových zařízení. Koncovým zařízením se rozumí klientské jednotky, které jsou 
předmětem dodávky v části 2 této veřejné zakázky. Zadavatel požaduje poskytnutí služeb: 

• Odborné konzultace a služby související s návrhem architektury systému (upraveného 
stávajícího dispečinku Seniorpanel, ver. 1.11), uživatelského rozhraní, způsobu testování a 
realizací pilotního nasazení požadovaných nových funkcí asistenční technologie. 

• Odborná podpora realizace uživatelského testování a konzultace postupů a jejich ověření 
s pomocí specializovaných laboratorních vybavení, usability labů a ICT technologií.  

• Odborné konzultace při napojení funkčních vzorků přístrojů do ICT řešení s pomocí moderních 
datových standardů, optimalizace pro datové toky. 

• Zajištění testování dle příslušných norem pro využití v oblasti asistenční péče pro seniory. 

• Odborné analytické a programátorské práce budou poskytnuty v rozsahu: 

o implementace šablonového systému notifikací při stavových změnách alarmů 
v systému mobilního dispečinku, 

o integrace Mobilního koncového zařízení – varianta B (popis viz příloha č. 3 této 
zadávací dokumentace), 

o integrace Mobilního koncového zařízení – varianta C (popis viz příloha č. 3 této 
zadávací dokumentace), 

o integrace Stacionárního koncového zařízení (popis viz příloha č. 3 této zadávací 
dokumentace). 

Požadovaný rozsah dodaného objemu služeb odborných konzultací, implementačních a integračních 
prací, testování a pilotního nasazení: 552 člověkohodin. 

Podrobná specifikace předmětu plnění je uvedena dále v Technické specifikaci (příloha č. 3) a ve 
Smlouvě o poskytování služeb (příloha č. 4a). Specifikace uvedená v těchto přílohách je pro realizaci 
této veřejné zakázky v uvedeném rozsahu závazná. 

 

2.2.2. Část 2 – Mobilní komunikační prostředky a stacionární technologie 

Předmětem dodávek v části 2 veřejné zakázky je dodávka mobilních komunikačních prostředků, 
stacionárních technologií a poskytnutí souvisejících služeb. Dodávka zahrnuje 3 varianty mobilních 
koncových zařízení připojitelných do nadřazeného asistenčního systému, v podobě: 
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1) jednoduchého mobilního telefonu s datovou komunikační schopností, obslužný software včetně 
komunikačních protokolů a balíček uživatelských funkcí (celkem 100 ks); 

2) miniaturizovaného mobilního telefonu s datovou komunikační schopností, obslužný software 
včetně komunikačních protokolů a balíček uživatelských funkcí (celkem 100 ks); 

3) náramkového mobilního telefonu s datovou komunikační schopností, obslužný software včetně 
komunikačních protokolů a balíček uživatelských funkcí (celkem 280 ks); 

4) vzorová obslužná aplikace, která umožní komunikovat s koncovým zřízením pomocí TCP 
protokol – aplikace by se měla skládat ze dvou nezávislých částí, které budou fungovat 
nezávisle na sobě a budou komunikovat přes databázi (1 ks) a 

5) stacionárního koncového zařízení připojitelné do nadřazeného asistenčního systému 
v podobně základnové stanice digitálního tísňového telefonu v setu s panik tlačítkem na ruku 
(celkem 30 ks). 

Podrobná specifikace předmětu plnění je uvedena dále v Technické specifikaci (příloha č.3) a v Kupní 
smlouvě (příloha č. 4b). Specifikace uvedená v těchto přílohách je pro realizaci této veřejné zakázky 
v uvedeném rozsahu závazná. 

2.3. CPV kódy klasifikace veřejné zakázky 

Název CPV kód 

Komunikační zařízení 32570000-9 

Bezdrátové telekomunikační systémy 32510000-1 

Zdravotnické přístroje 33100000-1 

Analýza systémů a programovací služby 72240000-9 

 

3. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 1 983 057,85 Kč (slovy: jeden milion devět set 
osmdesát tři tisíce padesát sedm korun českých a osmdesát pět haléřů) bez DPH.  

Část 1 – Programová úprava dispečinku:       552 479,34 Kč bez DPH 

Část 2 – Mobilní komunikační prostředky a stacionární technologie: 1 430 578,51 Kč bez DPH  

 

Předpokládaná hodnota VZ je konečná a nepřekročitelná, a to jako celek i v jednotlivých částech. 
V případě jejího překročení bude nabídka vyloučena z dalšího hodnocení. Předpokládaná hodnota 
zahrnuje celý předmět veřejné zakázky tak, jak je popsán v této zadávací dokumentaci a jejích 
přílohách. Zadavatel nepřipouští další navyšování ceny dodávek a/nebo souvisejících služeb. 

 

4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

4.1. Doba plnění 

Předpokládané zahájení plnění zakázky:  ihned po nabytí účinnosti smlouvy  

Předpokládané ukončení dodávky:  nejpozději do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti 
smlouvy  

Bližší specifikace termínu je uvedena v rámci návrhu Smlouvy o poskytování služeb / Kupní smlouvy, 
které tvoří nedílnou součást této zadávací dokumentace. 

4.2. Místo plnění 

Místem plnění veřejné zakázky je sídlo zadavatele.  
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4.3. Prohlídka místa plnění 

S ohledem na povahu plnění předmětu veřejné zakázky se prohlídka místa plnění nekoná. 

 

5. PODMÍNKY PRO PODÁNÍ NABÍDEK 

5.1. Podmínky pro podání nabídek 

Osobou oprávněnou jednat za dodavatele podepsaná nabídka bude předána v 1 originálu včetně všech 
požadovaných příloh osobně v sídle pověřené osoby zadavatele nebo zaslána doporučeně poštou na 
adresu pověřené osoby zadavatele. 

V případě doručení nabídky poštou je za okamžik převzetí zadavatelem považováno převzetí nabídky 
pověřenou osobou zadavatele. Přijímány budou nabídky v nepoškozeném a neotevřeném 
neprůhledném obalu. Obálka bude zalepená, na přelepu opatřená razítkem s podpisem tak, aby byla 
zajištěna kompletnost nabídky a na přední straně zřetelně opatřena nápisem:  

 

„NABÍDKA: DODÁVKA ÚPRAV DISPEČINKU A MOBILNÍCH KOMUNIKAČNÍCH PROSTŘEDKŮ, 
STACIONÁRNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB – ČÁST 1 – NEOTEVÍRAT!“. 

nebo 

„NABÍDKA: DODÁVKA ÚPRAV DISPEČINKU A MOBILNÍCH KOMUNIKAČNÍCH PROSTŘEDKŮ, 
STACIONÁRNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB – ČÁST 2 – NEOTEVÍRAT!“. 

 

Na obálce bude uvedena kontaktní adresa uchazeče. 

Dodavatel může v rámci této veřejné zakázky podat pouze jednu nabídku do každé z částí zakázky. 
Nabídka se podává do každé části samostatně. 

Dodavatel, který podal nabídku nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v 
tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. 

Zadavatel vyloučí účastníka z účasti v příslušné části VZ, který do příslušné části podal více nabídek 
samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž 
prostřednictvím jiný účastník prokazuje kvalifikaci. 

Podáním nabídky účastník zcela a bez výhrad akceptuje podmínky účasti ve veřejné zakázce, podmínky 
průběhu zadávacího řízení, pravidla pro hodnocení nabídek, požadavky zadavatele na obsah, formu a 
způsob podání nabídky a případné další podmínky, které zadavatel stanovil v zadávací dokumentaci.  

Pokud podává nabídku více dodavatelů společně (společná nabídka), uvedou v Krycím listu též osobu, 
která bude zmocněna zastupovat tyto dodavatele při styku se zadavatelem. Dodavatel je povinen podat 
nabídku prostřednictvím této uvedené kontaktní osoby. 

Prostřednictvím kontaktní osoby uvedené na krycím listu bude vedena komunikace ve veřejné zakázce. 

5.2. Termín pro podání nabídek 

Termín pro podání nabídek je stanoven na 11. 03. 2022 do 10:00 hod. 

5.3. Požadavek na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky 

Nabídka bude předložena v českém jazyce. Bude zpracována v listinné (tištěné) formě, podepsána 
oprávněným zástupcem dodavatele a zabezpečena proti manipulaci sešitím celé nabídky. Veškeré části 
nabídky budou po svázání tvořit jeden celek. Sešití bude opatřeno přelepkou s razítkem s podpisem 
nebo provedeno provázkem s pečetí. Nabídka bude předložena v 1 výtisku vytištěném nesmazatelnou 
formou. Součástí nabídky bude kopie nabídky v el. formě (sken nabídky) v nepřepisovatelném formátu 
(.pdf). 

Nabídka účastníka by měla být strukturována následujícím způsobem: 
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1) Krycí list nabídky doplněný o identifikační údaje účastníka a nabídkovou cenu v rozsahu uvedeném 
v příloze č. 1 této ZD. 

2) Dokumenty prokazující splnění kvalifikace v rozsahu přílohy č. 2 této ZD a prosté kopie výpisu 
z obchodního rejstříku (nebo jiný obdobný doklad o právní subjektivitě) a prosté kopie výpisu z 
živnostenského rejstříku ) nebo jiný obdobný doklad o oprávnění k podnikání). 

3) Položkový rozpočet v rozsahu přílohy č. 1 Smlouvy o poskytování služeb nebo Kupní smlouvy 
(příloha č. 4a nebo 4b zadávací dokumentace). 

4) Seznam poddodavatelů – účastník předloží seznam v případě, že hodlá část veřejné zakázky plnit 
prostřednictvím poddodavatele. 

5) [POUZE PRO ČÁST 2 VZ] Popis faktického obsahu dodávky, tj. jednoznačná identifikace 
nabízeného HW řešení (názvem / typem a označením výrobce konkrétního produktu) i SW řešení 
(názvem, verzí a označením výrobce konkrétního produktu) vč. doplněných tabulek z kap. 4 přílohy 
č. 3 zadávací dokumentace. V případě, že neexistuje veřejně dostupný podrobný popis nabízeného 
řešení (HW i SW), je dodavatel povinen připojit tento popis (např. ve formě produktových listů) jako 
součást nabídky. 

6) Případně další dokumenty, jsou-li zadavatelem požadovány nebo jsou ze strany účastníka vnímány 
jako nezbytné pro úplné podání nabídky účastníka (např. plná moc pro oprávněnou osobu, smlouva 
s poddodavatelem, smlouva o společnosti apod.). 

Zadavatel požaduje, aby veškerá dokumentace dokládající splnění technických požadavků zadavatele 
byla v českém jazyce. Doklady, které jsou vydané v jiném než českém jazyce, musí být dodavatelem 
předloženy spolu s jejich překladem do českého jazyka s výjimkou dokladů o vzdělání vydaných ve 
slovenském nebo latinském jazyce.  

5.4. Vysvětlení ZD a komunikace v průběhu VZ 

Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek. Písemná žádost musí 
být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek, a to 
prostřednictvím e-mailové adresy pověřené osoby. 

Zadavatel uveřejní anonymizované Vysvětlení zadávacích podmínek a případné související dokumenty 
shodným způsobem jako zveřejnil zadávací dokumentaci, a to nejpozději do 2 pracovních dnů po 
doručení žádosti podle předchozího odstavce. 

Zadavatel může poskytnout dodavatelům vysvětlení, změny či doplnění zadávací dokumentace 
z vlastní iniciativy. 

Zadavatel upozorňuje dodavatele, aby ve svém vlastním zájmu sledovali webové stránky zadavatele, 
na kterých budou uveřejňována případná vysvětlení, změny či doplnění zadávacích podmínek. Pokud 
dodavatel nezapracuje případné zde uvedené změny do své nabídky, může být vyloučen pro 
nedodržení zadávacích podmínek. 

Zadavatel dále uvádí, že i veškerá další komunikace mezi zadavatelem a dodavateli v zadávacím řízení 
musí být vedena zásadně pouze písemnou formou, a to elektronicky, přednostně prostřednictvím 
elektronického nástroje zadavatele. 

 

6. KVALIFIKACE DODAVATELŮ 

6.1. Základní kvalifikační předpoklady: 

• Dodavatel prokáže, že je způsobilým dle § 74 ZZVZ (kromě jiného nemá v České republice 
nebo v zemi svého sídla v evidenci daní ve vztahu ke spotřební dani zachycen splatný 
daňový nedoplatek a že nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný 
nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění). 

• Dodavatel prokáže základní způsobilost předložením čestného prohlášení v rozsahu 
požadavků § 74, odst. 1 a 2 ZZVZ (viz příloha č. 2 výzvy). 
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6.2. Profesní kvalifikační předpoklady: 

• Dodavatel prokáže, že je způsobilým dle § 77 odst. 1 ZZVZ ve vztahu k České republice, 
tj. že je zapsán v obchodním rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní 
předpis zápis do takové evidence vyžaduje. 

• Dodavatel prokáže splnění profesní způsobilosti předložením čestného prohlášení (viz 
příloha č. 2 výzvy). 

 

============================================================================= 

6.3. Technická kvalifikace – část 1 „Programová úprava dispečinku“ 

A) Významné dodávky 

Účastník ve své nabídce předloží seznam významných dodávek poskytovaných za poslední 3 roky před 
zahájením tohoto výběrového řízení, a to ve formě čestného prohlášení. Seznam bude obsahovat údaje 
v rozsahu přílohy č. 2.  

Ze seznamu významných dodávek musí jednoznačně vyplývat, že v uvedeném období realizoval 
nejméně 2 významné služby splňující kumulativně následující požadavky: 

a) Služby byly realizovány v min. finančním rozsahu 250 000 Kč bez DPH. 

b) Dodávka obdobného charakteru – dodávkou obdobného charakteru se rozumí dodávka, jejímž 
předmětem bylo poskytování programových a implementačních prací na rozšiřujících funkcích 
a integraci koncových zařízení. 

Účastník může využít čestného prohlášení, které tvoří přílohu č. 2 této zadávací dokumentace. 

 

============================================================================= 

 

6.4. Technická kvalifikace – část 2 „Mobilní komunikační prostředky a stacionární 
technologie“  

A) Významné dodávky 

Účastník ve své nabídce předloží seznam významných dodávek poskytovaných za poslední 3 roky před 
zahájením tohoto výběrového řízení, a to ve formě čestného prohlášení. Seznam bude obsahovat údaje 
v rozsahu přílohy č. 2.  

Ze seznamu významných dodávek musí jednoznačně vyplývat, že v uvedeném období realizoval 
nejméně 2 významné dodávky splňující kumulativně následující požadavky: 

a) Dodávka byla realizována v min. finančním rozsahu 1 250 000 Kč bez DPH. 

b) Dodávka obdobného charakteru – dodávkou obdobného charakteru se rozumí dodávka, jejímž 
předmětem dodávky byly koncové uživatelské jednotky s připojením na nadřazený ICT systém 
mobilním datovým spojením. 

Účastník může využít čestného prohlášení, které tvoří přílohu č. 2 této zadávací dokumentace. 

 

B) Funkční vzorek předmětu plnění určeného k dodání. 

Zadavatel požaduje předložit popis nabízeného plnění v rozsahu kap. 3 přílohy č. 4 zadávací 
dokumentace. Tyto materiály budou sloužit jako podklad pro posouzení vybraných technických 
požadavků zadání.  

Zadavatel bude po každém účastníkovi požadovat prezentaci vybraných bodů Technické specifikace 
v rozsahu požadavků a za podmínek uvedených v kap. 4 přílohy č. 3 zadávací dokumentace. Dodavatel 
musí prostřednictvím své prezentace předvést naplnění všech vybraných bodů. V případě, že v rámci 
prezentace nabízeného řešení nebudou naplněny (předvedeny) všechny požadavky zadavatele, 
vyhrazuje si zadavatel právo nabídku dodavatele vyřadit a vyloučit dodavatele z další účasti ve 
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výběrovém řízení. Pozvánku k prezentaci obdrží všichni účastníci nejméně 2 pracovní dny před 
termínem jejího konání. 

 

============================================================================= 

6.5. Využití poddodavatele 

Zadavatel žádným způsobem neomezuje využití poddodavatelů. Účastník ve své nabídce specifikuje 
případné poddodavatele, rozsah jejich plnění a uvede jejich identifikační údaje. 

 

7. OBCHODNÍ PODMÍNKY A NÁVRH SMLOUVY 

Obchodní podmínky zadavatele včetně platebních jsou připojeny ve formě závazného návrhu Smlouvy 
o poskytování služeb (pro část 1 VZ) a Kupní smlouvy (pro část 2 VZ) a jsou v celém svém rozsahu pro 
účastníky závazné. 

Zadavatel stanoví, že součástí nabídky dodavatele nebude podepsaný návrh smlouvy, ale akceptace 
smluvních a obchodních podmínek. Zadavatel nabízí ke splnění tohoto požadavku vzorové čestné 
prohlášení (viz formulář nabídky uvedený v příloze č. 2). 

Poté, co budou splněny všechny zákonné podmínky pro uzavření smlouvy, bude vybraný dodavatel 
zadavatelem vyzván k předložení doplněného návrhu smlouvy a k uzavření smlouvy. Smlouva bude 
uzavřena ve znění platném k datu podání nabídek. 

Účastník podáním své nabídky dává souhlas s tím, aby zadavatel uveřejnil informace o jeho nabídce 
v rozsahu požadovaném ZZVZ. 

 

8. ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 

Nabídková cena bude zpracována dodavatelem v souladu s předmětem a požadavky této zadávací 
dokumentace. Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých 
nákladů dodavatele, které jsou nezbytné k řádnému dodání, instalování a zprovoznění poptávaných 
technologií a veškeré předpokládané náklady na zajištění požadovaného servisu v záruční době i mimo 
ni, dále veškeré náklady na zaškolení obsluhy zadavatele a další služby související s plněním veřejné 
zakázky. Nabídková cena také musí zohlednit veškerá rizika, zisk a finanční vlivy (např. inflaci), a to po 
celou dobu realizace předmětu veřejné zakázky. Nabídková cena uvedená dodavatelem může být 
překročena pouze v případě změny předpisů týkajících se daně z přidané hodnoty. Po změně předpisů 
bude částka upravena v souladu s touto změnou. 

Dodavatel je povinen předložit jako součást nabídky doplněný položkový rozpočet v rozsahu přílohy č. 
1 „Dílčí specifikace ceny“ příslušné smlouvy (příloha č. 4a nebo č. 4b této zadávací dokumentace). 

Dodavatel je povinen stanovit nabídkovou cenu částkou v českých korunách v členění bez DPH, částka 
DPH a s DPH. V případě, že v rozpočtu budou uvedeny položky v různých sazbách DPH, budou 
uvedeny odděleně. Celková nabídková cena v tomto členění bude uvedena na Krycím listu nabídky 
(příloha č. 1 této zadávací dokumentace). 

Zadavatel posoudí výši nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné zakázky a shledá-li nabídkové 
ceny některého z dodavatelů jako mimořádně nízké ve vztahu k předmětu této veřejné zakázky, je 
oprávněn takového dodavatele vyloučit. Zadavatel je oprávněn posuzovat výši nabídkových cen 
z hlediska mimořádně nízké nabídkové ceny také v případě jednotlivých dílčích cen na plnění této 
veřejné zakázky, nikoliv pouze z hlediska celkové nabídkové ceny, která je předmětem hodnocení. 

 

9. HODNOTÍCÍ KRITÉRIA NABÍDEK A JEJICH VÁHA 

Základním hodnotícím kritériem veřejné zakázky je ekonomická výhodnost dle § 114 ZZVZ. Zadavatel 
bude hodnotit ekonomickou výhodnost nabídek na základě nejnižší nabídkové ceny. 
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10. PRŮBĚH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ 

V průběhu zadávacího řízení zadavatel vybírá z účastníků zadávacího řízení vybraného dodavatele na 
základě: 

a) posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a 

b) hodnocení nabídek. 

V souladu s ust. § 39 odst. 4 ZZVZ provede zadavatel hodnocení nabídek před posouzením splnění 
podmínek účasti v zadávacím řízení. U vybraného dodavatele musí zadavatel provést posouzení 
splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení jeho nabídky vždy.  

Zadavatel může k provádění úkonů otevírání obálek a hodnocení a posuzování nabídek pověřit komisi. 
Úkony komise se považují za úkony zadavatele. Zadavatel může pro své rozhodování použít i vyjádření 
přizvaných odborníků. 

10.1. Posouzení splnění podmínek účasti 

V rámci posouzení splnění podmínek účasti zadavatel posoudí, zda účastníci splňují podmínky účasti 
stanovené v této zadávací dokumentaci.  

Zadavatel je oprávněn ověřovat věrohodnost poskytnutých údajů a dokladů a může si je také opatřovat 
sám. 

Zadavatel může po účastníkovi zadávacího řízení požadovat, aby v přiměřené lhůtě objasnil předložené 
údaje nebo doklady, nebo doplnil další nebo chybějící údaje nebo doklady. 

10.2. Výběr dodavatele 

Zadavatel rozhodne o výběru dodavatele, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky 
nejvýhodnější a který nebyl ze zadávacího řízení vyloučen. 

10.3. Oznámení o výběru dodavatele 

Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o výběru dodavatele do 5 pracovních dnů po 
rozhodnutí na webových stránkách zadavatele. V takovém případě se oznámení považuje za doručené 
všem účastníkům výběrového řízení okamžikem jeho uveřejnění. 

10.4. Oznámení o vyloučení účastníka 

Zadavatel si vyhrazuje právo oznámit rozhodnutí o vyloučení účastníka zadávacího řízení pro nesplnění 
podmínek stanovených zadávací dokumentací uveřejněním na webových stránkách zadavatele. V 
takovém případě se oznámení považuje za doručené všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem 
jeho uveřejnění  

10.5. Uzavření smlouvy  

V případě, že vybraný dodavatel neposkytne zadavateli součinnost potřebnou pro uzavření smlouvy, tj. 
nevyhoví výzvě k předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o jeho kvalifikaci, nebo pokud na 
základě předložených dokladů zadavatel zjistí, že byl vybraný dodavatel ve střetu zájmů, vybraného 
dodavatele vyloučí. 

 

11. DALŠÍ PODMÍNKY A PRÁVA ZADAVATELE 

Komunikace mezi zadavatelem a účastníkem bude probíhat pouze v českém jazyce, a to v elektronické 
formě prostřednictvím kontaktní osoby zadavatele. 

Zadavatel nepřipouští variantní řešení. 

Zadavatel nepožaduje jistotu. 
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Jednotliví účastníci výběrového řízení jsou povinni zdržet se jakýchkoli jednání, která by mohla narušit 
transparentní a nediskriminační průběh řízení, zejména pak jednání, v jejichž důsledku by mohlo dojít k 
narušení soutěže mezi účastníky v rámci zadání veřejné zakázky. 

 

12. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ 

V případě, že nabídka dodavatele bude obsahovat osobní údaje fyzických osob, bude  
u zpracování těchto osobních údajů postupováno následovně: 

1) Zadavatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů  
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 
(GDPR), tímto informuje uvedený subjekt osobních údajů, že jeho osobní údaje zpracovává pro 
účely realizace, výkonu práv a zákonných povinností.  

2) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, 
práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy.  

3) Strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu  
s aktuální platnou a účinnou legislativou.  

Postupy a opatření se zadavatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 
písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů a ve smyslu § 216 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů. 

 

13. PŘÍLOHY K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI 

Příloha č. 1:  Krycí list nabídky 

Příloha č. 2:  Vzorový formulář k prokázání kvalifikace dodavatele 

Příloha č. 3:  Technická specifikace 

Příloha č. 4a:  Smlouva o poskytování služeb (závazný vzor) 

Příloha č. 4b:  Kupní smlouva (závazný vzor) 

 


