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Zadávací dokumentace
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Zadávací dokumentace – Změna č. 1 – oprava
Přílohy č. 3
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1.

ZADAVATEL

1.1.

Informace o zadavateli

Česká republika - Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Květná 504/15, 603 00, Brno, Pisárky
za kterou jedná: Ing. Martin Klanica, ústřední ředitel
IČO: 75014149
DIČ:CZ75014149, neplátce DPH

2.

INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

2.1.

Název veřejné zakázky, druh a typ veřejné zakázky a zadávacího řízení

Název veřejné zakázky:
Spisové číslo veřejné zakázky:
Druh veřejné zakázky:
Typ veřejné zakázky:
Druh zadávacího řízení:

Kapalinový chromatograf HPLC/MS - stavební práce
VZ – 17/2018
Veřejná zakázka na stavební práce
Nadlimitní veřejná zakázka
Otevřené řízení

Výsledkem zadávacího řízení bude uzavření smlouvy o dílo.
Zadávací dokumentace včetně příloh je formou neomezeného dálkového přístupu k dispozici
v
elektronickém
nástroji
NEN
(Národní
elektronický
nástroj),
adresa:
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-18-V00019061, a dále na profilu zadavatele v
elektronickém
nástroji
E-ZAK
pod
záložkou
Veřejné
dokumenty,
adresa
https://zakazky.eagri.cz/profile_display_2238.html.
Dokumenty v rámci Přílohy č. 1 této zadávací dokumentace budou v souladu s
§ 36 odst. 8 ZZVZ poskytnuty oproti podpisu Dohody o ochraně důvěrných informací (Příloha
č. 9 této zadávací dokumentace).
Dohoda o ochraně důvěrných informací předkládaná ze strany dodavatele (účastníka) musí
plně korespondovat s textací vzoru Dohody o ochraně důvěrných informací uveřejněné na
profilu zadavatele jako Příloha č. 9. Dohodu o ochraně důvěrných informací je třeba doručit
elektronicky v souladu s § 211 ZZVZ a musí být opatřena platným elektronickým podpisem
osoby / osobami oprávněnými zastupovat dodavatele. Dohodu o ochraně důvěrných
informací je potřeba doručit buď na e-mail kontaktní osoby zadavatele (Julius Šaur,
e-mail: julius.saur@szpi.gov.cz) nebo prostřednictvím elektronického nástroje NEN.
Následně bude Dohoda o ochraně důvěrných informací elektronicky podepsaná též ze
strany zadavatele a zaslána dodavateli. Neveřejná část zadávací dokumentace bude
následně dodavateli poskytnuta prostřednictvím elektronického nástroje NEN.
Práva, povinnosti či podmínky v této zadávací dokumentaci neuvedené se řídí ZZVZ a
dalšími obecně závaznými právními předpisy.
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Zadavatel zvolil pro zadání veřejné zakázky nadlimitní režim v souladu s ustanovením
§ 18 ZZVZ. Veřejná zakázka tvoří jeden funkční celek a je zadávána v časové souvislosti s
nadlimitní veřejnou zakázkou na dodávku Kapalinového chromatografu HPLC/MS s
předpokládanou hodnotou 6 610 000,- Kč, která bude zadávána v samostatném zadávacím
řízení.
Závazné požadavky zadavatele na plnění této veřejné zakázky jsou vymezeny v zadávací
dokumentaci a jejích přílohách. Tyto požadavky je účastník zadávacího řízení povinen
respektovat při zpracování své nabídky. Podáním nabídky do zadávacího řízení účastník
přijímá bez výhrad zadávací podmínky a předpokládá se, že se před podáním nabídky
seznámil se všemi pokyny zadavatele, specifikací předmětu veřejné zakázky a termíny.
Zadavatel nebude brát v úvahu žádné výhrady účastníka řízení k zadávacím podmínkám
obsažené v podané nabídce.
Zadávací dokumentace obsahuje část vypracovanou osobou odlišnou od zadavatele, a to
projektovou dokumentaci (Příloha č. 1) včetně položkového rozpočtu (Příloha č. 2) a
harmonogramu dodávek a prací (Příloha č. 4), zpracovanou Ing. arch. Lukášem Roubalem,
Sádky 6, 796 01 Prostějov, IČO: 76627942.

2.2. Předmět veřejné zakázky
Stručný popis předmětu VZ:
Předmětem veřejné zakázky je úprava laboratorních prostor v objektu Květná 15, Brno realizace stavebních prací spojených s vybudováním odhlučněného klimatizovaného
prostoru laboratoře tak, aby byly přizpůsobeny požadavkům spojeným s umístněním nově
pořizovaného kapalinového chromatografu HPLC/MS. Součástí předmětu veřejné zakázky
jsou i související instalační a montážní práce.
Položky předmětu:
Název položky

Kód z NIPEZ

Stavební práce

45000000-7

Instalace a montáž elektrotechnického zařízení

45315100-9

Stavební úpravy a výstavba komerčních budov, skladů a
průmyslových budov, stavby sloužící k dopravě

45213000-3

Elektroinstalační práce

45310000-3

Instalace a montáž topení, větrání a klimatizace

45331000-6
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Bližší specifikace předmětu VZ:
Předmět veřejné zakázky je specifikován touto zadávací dokumentací včetně všech jejích
příloh, zejména pak Projektovou dokumentací, která je Přílohou č. 1 zadávací dokumentace,
Položkovým rozpočtem, který je Přílohou č. 2 zadávací dokumentace, Návrhem smlouvy o
dílo, který je Přílohou č. 3 zadávací dokumentace, Harmonogramem dodávek a prací, který
je Přílohou č. 4 zadávací dokumentace.

2.3. Doba a místo plnění veřejné zakázky
Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky činí 14 týdnů ode dne účinnosti smlouvy.
Předmět veřejné zakázky bude proveden v souladu s Harmonogramem dodávek a prací,
který tvoří Přílohu č. 4 zadávací dokumentace.
Místo plnění veřejné zakázky: budova SZPI, Květná 15, 603 00 Brno

2.4. Plnění veřejné zakázky prostřednictvím poddodavatelů
Zadavatel v souladu s § 105 ZZVZ požaduje, aby účastník ve své nabídce předložil seznam
poddodavatelů, pokud jsou účastníkovi známi a uvedl, kterou část veřejné zakázky bude
každý z poddodavatelů plnit. Vzor seznamu poddodavatelů je obsažen v Příloze č. 6
Seznam poddodavatelů.
Poddodavatelé, kteří nebyli identifikováni a kteří se následně zapojí do plnění veřejné
zakázky, musí být identifikováni, a to před zahájením plnění veřejné zakázky
poddodavatelem. Stejné platí i pro poddodavatele v dalších úrovních dodavatelského
řetězce.
X+

3.

PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předpokládaná hodnota VZ činí bez DPH: 2.050.000,- Kč.

4.

KVALIFIKACE

Zadavatel v souladu s ust. § 73 ZZVZ požaduje prokázání kvalifikace dodavatele k plnění
předmětné veřejné zakázky, uvedené v tomto čl. 4.
Zadavatel stanovuje, že doklady požadované k prokázání splnění kvalifikace nelze nahradit
čestným prohlášením dle § 86, odst. 2 ZZVZ, pokud není v této zadávací dokumentaci
čestné prohlášení výslovně požadováno.
Účastník, se kterým má být uzavřena smlouva, je povinen před jejím uzavřením předložit na
výzvu zadavatele originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění
kvalifikace.
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4.1.

Základní způsobilost dle § 74 ZZVZ

Základní kvalifikační předpoklad dle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ:
Dodavatel nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení
pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k ZZVZ nebo obdobný trestný
čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží.
Způsob prokázání:
Výpis z evidence Rejstříku trestů
Základní kvalifikační předpoklad dle § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ:
Dodavatel nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen
splatný daňový nedoplatek.
Způsob prokázání:
Potvrzení příslušného finančního úřadu
Písemné čestné prohlášení ve vztahu ke spotřební dani
Základní kvalifikační předpoklad dle § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ:
Dodavatel nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném
nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění.
Způsob prokázání:
Písemné čestné prohlášení
Základní kvalifikační předpoklad dle § 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ:
Dodavatel 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.
Způsob prokázání:
Potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení
Základní kvalifikační předpoklad dle § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ:
Dodavatel není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla proti němu
nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle
právního řádu země sídla dodavatele.
Způsob prokázání:
Předložením výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného
prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán.
Základní kvalifikační předpoklad dle § 74 odst. 2 ZZVZ:
Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odstavce 1 písm. a) ZZVZ
splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem
statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a)
ZZVZ splňovat:
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a) tato právnická osoba,
b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.
Způsob prokázání:
Výpis z evidence Rejstříku trestů
Základní kvalifikační předpoklad dle § 74 odst. 3 ZZVZ:
Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu
a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odstavce 1 písm. a) ZZVZ
splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
b) české právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odstavce 1 písm. a) ZZVZ splňovat
osoby uvedené v § 74 odstavci 2 ZZVZ a vedoucí pobočky závodu.
Způsob prokázání:
Výpis z evidence Rejstříku trestů
Vzor čestného prohlášení o splnění základní způsobilosti dle § 74 odst. 1 písm. b) ve vztahu
ke spotřební dani, písm. c) a e) pro případ, že dodavatel není zapsán v obchodním rejstříku,
je obsažen v Příloze č. 7 Čestné prohlášení o kvalifikaci – vzor zadávací dokumentace.
4.2. Profesní způsobilost dle § 77 ZZVZ
Profesní kvalifikační předpoklad dle § 77 odst. 1 ZZVZ:
Zápis do obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis
do takové evidence vyžaduje.
Způsob prokázání:
Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do
takové evidence vyžaduje.
Profesní kvalifikační předpoklad dle § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ
Oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní
předpisy takové oprávnění vyžadují.
Způsob prokázání:
Předložením živnostenského oprávnění pro předmět „Montáž, opravy, revize a zkoušky
elektrických zařízení“ nebo pro předmět „Montáž, opravy a rekonstrukce chladicích zařízení
a tepelných čerpadel“, případně výpisu ze živnostenského rejstříku, ze kterého toto
oprávnění vyplývá. Dodavatel musí disponovat alespoň jedním z uvedených živnostenských
oprávnění.
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4.3. Další požadavky na kvalifikaci
Dodavatel může vždy nahradit požadované doklady jednotným evropským osvědčením pro
veřejné zakázky. Dodavatel není povinen předložit zadavateli doklady osvědčující
skutečnosti obsažené v jednotném evropském osvědčení pro veřejné zakázky, pokud
zadavateli sdělí, že mu je již předložil v předchozím zadávacím řízení.
Dodavatel může prokázat splnění základní způsobilosti podle § 74 nebo profesní způsobilosti
podle § 77 v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze systému kvalifikovaných dodavatelů
prokazují splnění těchto kritérií, předložením výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.
Platným certifikátem vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů lze
prokázat kvalifikaci dodavatele v rozsahu uvedeném v certifikátu.
Stejně jako výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, případně certifikátu vydaného v
rámci systému certifikovaných dodavatelů, může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením,
které pochází z jiného členského státu Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru
nebo Švýcarské konfederace, v němž má dodavatel sídlo a které je obdobou výpisu ze
seznamu kvalifikovaných dodavatelů, případně obdobou certifikátu vydaného v rámci
systému certifikovaných dodavatelů.
4.4. Pravost dokladů
Dodavatel předkládá doklady o kvalifikaci v kopii. Zadavatel může postupem podle
§ 46 odst. 1 ZZVZ požadovat předložení originálu nebo ověřené kopie dokladu.
Pokud zadavatel vyžaduje předložení dokladu a dodavatel není z důvodů, které mu nelze
přičítat, schopen předložit požadovaný doklad, může dodavatel předložit jiný rovnocenný
doklad.
Povinnost předložit doklad může dodavatel splnit odkazem na odpovídající informace
uvedené v informačním systému veřejné správy nebo v obdobném systému vedeném v
jiném členském státu Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru nebo Švýcarské
konfederaci, který umožňuje neomezený dálkový přístup. Takový odkaz musí obsahovat
internetovou adresu a údaje pro přihlášení a vyhledání požadované informace, jsou-li takové
údaje nezbytné.

4.5. Předložení originálů nebo ověřených kopií před uzavřením smlouvy
Před uzavřením smlouvy si zadavatel od vybraného dodavatele vyžádá předložení originálů
nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy.
Dodavatel není povinen předložit zadavateli doklady osvědčující skutečnosti obsažené
v jednotném evropském osvědčení pro veřejné zakázky, pokud zadavateli sdělí, že mu je již
předložil v předchozím zadávacím řízení
Účastník zadávacího řízení, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky
nejvýhodnější podle § 122 odst. 1 ZZVZ, je povinen na výzvu zadavatele v souladu s
§ 86 odst. 3 a § 122 odst. 3 ZZVZ předložit originály nebo ověřené kopie dokladů o jeho
kvalifikaci, pokud je již zadavatel nemá k dispozici.

8

4.7. Prokazování kvalifikačních předpokladů prostřednictvím SKD a SCD
Dodavatel může prostřednictvím výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (dále jen
„SKD“) prokázat základní způsobilost podle § 74 ZZVZ a profesní způsobilost
podle § 77 ZZVZ v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu z SKD prokazují splnění kritérií
profesní způsobilosti.
Zadavatel přijme výpis z SKD, pokud k poslednímu dni, ke kterému má být prokázána
základní způsobilost nebo profesní způsobilost, není výpis z SKD starší než 3 měsíce.
Zadavatel nemusí přijmout výpis z SKD, na kterém je vyznačeno zahájení řízení podle
§ 231 odst. 4 ZZVZ.
Stejně jako výpis z SKD může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází
z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou výpisu z SKD.
Platným certifikátem vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů
(dále jen „SCD“) lze prokázat kvalifikaci v zadávacím řízení. Má se za to, že dodavatel je
kvalifikovaný v rozsahu uvedeném na certifikátu.
Stejně jako certifikátem vydaným v rámci schváleného SCD 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.

4.8. Předložení dokladů
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.
Pokud zadavatel vyžaduje předložení dokladu podle právního řádu České republiky, může
dodavatel předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, ve kterém se tento doklad
vydává; tento doklad se předkládá s překladem do českého jazyka. Doklad ve slovenském
jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu.
Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad nevydává, může být
nahrazen čestným prohlášením.
Pokud není v zadávací dokumentaci stanoveno jinak, může dodavatel v nabídce nahradit
předložení dokladů čestným prohlášením. Dodavatel může vždy nahradit požadované doklady
jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky.

5.

POŽADAVEK NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Dodavatel ve své nabídce stanoví celkovou nabídkovou cenu za celý předmět veřejné
zakázky vyjádřenou v CZK (koruna česká).
Celková nabídková cena dodavatele bude výsledným součtem cen s oceněním všech položek
Položkového rozpočtu, který tvoří Přílohou č. 2 této zadávací dokumentace, přičemž všechny
položky musí být oceněny a odpovídat skutečným nákladům na práci a materiál.
Celková nabídková cena bude obsahovat veškeré náklady nezbytné k řádné a včasné
realizaci předmětu veřejné zakázky.
Cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná a platná po celou dobu realizace veřejné
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zakázky.
Nabídková cena bude členěna jako cena bez DPH, výše DPH včetně příslušné sazby DPH,
nabídková cena s DPH.

6.

HODNOCENÍ NABÍDEK

6.1.

Kritéria hodnocení

Zadavatel stanovil, že jediným kritériem ekonomické výhodnosti, podle kterého budou
nabídky hodnoceny, je nejnižší celková nabídková cena včetně DPH.

6.2.

Způsob hodnocení nabídek

Hodnocení nabídek bude probíhat následujícím způsobem: Hodnocena bude celková
nabídková cena za realizaci předmětu veřejné zakázky včetně DPH.

6.3.

Způsob stanovení pořadí nabídek

Zadavatel bude hodnotit celkovou nabídkovou cenu za realizaci předmětu veřejné zakázky
včetně DPH a podle její výše stanoví pořadí nabídek, přičemž nabídka s nejnižší nabídkovou
cenou včetně DPH bude označena za ekonomicky nejvýhodnější.
V případě, že nabídky více dodavatelů budou po stanovení výsledného pořadí zaujímat
stejné pořadí, stanoví zadavatel konečné pořadí nabídek losem.

7.

OBCHODNÍ PODMÍNKY A NÁVRH SMLOUVY

Obchodní podmínky zadavatel stanovil v návrhu smlouvy, který předkládá jako součást
zadávací dokumentace v Příloze č. 3.
Dodavatel do návrhu smlouvy doplní své údaje.
Přílohou smlouvy bude položkový rozpočet (vyplněný výkaz výměr), harmonogram dodávek
a prací, seznam poddodavatelů a kopie dokladu o pojištění.
Doplněný návrh smlouvy včetně příloh předloží dodavatel zadavateli v nabídce.
Návrh smlouvy nemusí být podepsaný.
Zadavatel si vyhrazuje vyzvat vybraného dodavatele před podpisem smlouvy o dílo
k předložení dokladu o pojištění odpovědnosti za škody z provozní činnosti, a to v minimální
výši pojistného plnění 2.500.000,- Kč. Kopie dokladu pojištění bude přílohou smlouvy o dílo.
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8.

TERMÍN A ZPŮSOB PRO PODÁNÍ NABÍDEK

8.1.

Lhůta a způsob pro podání nabídek

Nabídky musí být podány nejpozději do 12. 12. 2018 do 10.00 hod. Podáním nabídky se
rozumí doručení nabídky zadavateli. Za včasné doručení odpovídá dodavatel.
Nabídka může být podána výhradně v elektronické podobě prostřednictvím elektronického
nástroje NEN.
Nabídky musí být podány nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek stanovené výše.
Dodavatel není oprávněn podmínit jím v nabídce uvedené údaje, které jsou předmětem
hodnocení nabídky, další podmínkou. Podmínění nebo uvedení několika rozdílných hodnot
v nabídce je důvodem pro vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení. Obdobně bude
zadavatel postupovat v případě, že dojde k uvedení údajů, které jsou předmětem hodnocení
nabídky, v jiné veličině či formě než zadavatel požadoval.
8.2.

Šifrování obsahu nabídek

Dodavatel je povinen elektronicky podanou nabídku chránit před neoprávněným čtením
formou šifrování jejího obsahu.
Dodavatel využije pro účely šifrování certifikát veřejného klíče, který je uložen v rámci detailu
veřejné zakázky v NEN s názvem: VCAdodavatel.cer

8.3.

Struktura nabídky

Zadavatel doporučuje dodavatelům strukturovat nabídku následujícím způsobem:

9.

-

Krycí list nabídky (lze využít vzor uvedený jako Příloha č. 5 zadávací dokumentace)

-

Obsah nabídky

-

Doklady k prokázání splnění kvalifikace

-

Návrh smlouvy včetně příloh

-

Seznam poddodavatelů nebo prohlášení, že zakázka nebude plněna prostřednictvím
poddodavatelů (lze využít vzor uvedený jako Příloha č. 6 zadávací dokumentace)

-

Čestné prohlášení o nezávislém vypracování nabídky a o akceptaci zadávacích
podmínek (závazný vzor uvedený jako Příloha č. 8 zadávací dokumentace)

-

Případné další dokumenty

OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK

Otevírání nabídek se bude konat bez přítomnosti zástupců účastníků dne 12. 12. 2018 od
10:01 hod.
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10.

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Vybraný dodavatel je povinen před uzavřením smlouvy
a) předložit originály nebo ověřené kopie dokladů o jeho kvalifikaci, pokud je již nebude
mít zadavatel k dispozici
Zadavatel bude od vybraného dodavatele požadovat:
V případě nelze-li zjistit informace dle § 122 odst. 4 ZZVZ z evidence údajů o skutečných
majitelích, bude zadavatel ve výzvě podle § 122 ZZVZ požadovat od vybraného dodavatele,
který je právnickou osobou, aby jako podmínku pro uzavření smlouvy předložil
a) identifikační údaje všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem podle zákona o
některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a
b) doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; těmito doklady
jsou zejména:
1. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
2. seznam akcionářů,
3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.
Zadavatel může vyloučit účastníka zadávacího řízení, který je akciovou společností nebo má
právní formu obdobnou akciové společnosti a nemá vydány výlučně zaknihované akcie.
U vybraného dodavatele zadavatel ověří naplnění tohoto důvodu pro vyloučení na základě
informací uvedených v obchodním rejstříku. Pokud z informací vedených v obchodním
rejstříku vyplývá naplnění důvodu, zadavatel vybraného dodavatele vyloučí ze zadávacího
řízení.

11.

DALŠÍ INFORMACE K ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ

11.1. Variantní řešení nabídky
Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.

11.2. Další informace technické povahy
Další technické požadavky na komunikaci realizovanou prostřednictvím Národního
elektronického nástroje jsou uvedeny v provozním řádu Národního elektronického nástroje.

11.3. Vysvětlení zadávací dokumentace
Dodavatel je oprávněn v souladu s § 98 odst. 3 ZZVZ po zadavateli písemně požadovat
vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel vysvětlení uveřejní, odešle nebo předá včetně
přesného znění žádosti bez identifikace dodavatele požadujícího vysvětlení. Zadavatel není
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povinen vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení doručena včas, a to alespoň
3 pracovní dny před uplynutím lhůt podle § 98 odst. 1 ZZVZ.

11.4. Prohlídka místa plnění
Prohlídka místa plnění proběhne 14. 11. 2018 v 8:00 hod. Místo srazu účastníků prohlídky je
Státní zemědělská a potravinářská inspekce, Květná 15, 603 00 Brno. Účastníci prohlídky
místa plnění se ohlásí na recepci, za účastníka se mohou dostavit maximálně 2 osoby.
Kontaktní osobou zadavatele pro účely prohlídky místa plnění je: Julius Šaur,
tel: 731 509 376, e-mail: julius.saur@szpi.gov.cz
11.5. Další informace a výhrady
Zadavatel si vyhrazuje právo vyžádat si od dodavatele další doplňující informace v průběhu
zadávacího řízení.
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce dodavatele u třetích osob.
Zadavatel si vyhrazuje, aby účastník ve své nabídce předložil čestného prohlášení o
nezávislém vypracování nabídky a o akceptaci zadávacích podmínek, jehož závazný vzor je
obsažen v Příloze č. 8 této zadávací dokumentace.
Veškeré náklady spojené s vypracováním nabídky a účastí dodavatele v zadávacím řízení
jdou k tíži dodavatele.
S osobními údaji získanými v rámci tohoto zadávacího řízení bude nakládáno v souladu
s pravidly, která nastavuje nařízení (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů), a to za účelem výběru vhodného dodavatele pro tuto veřejnou zakázku.
Informace o zpracování osobních údajů dle čl. 13 a 14 obecného nařízení o ochraně
osobních údajů jsou k dispozici na internetových stránkách Státní zemědělské
a potravinářské inspekce (dostupné na www.szpi.gov.cz ) ve formě informačního listu.
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12.

DALŠÍ ČÁSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadávací dokumentace má následující přílohy:
Příloha č. 1 Projektová dokumentace – bude poskytnuta na vyžádání postupem dle
čl. 2.1 této zadávací dokumentace
Příloha č. 2 Položkový rozpočet
Příloha č. 3 Návrh smlouvy o dílo – změna ZD č. 1
Příloha č. 4 Harmonogram dodávek a prací
Příloha č. 5 Krycí list - vzor
Příloha č. 6 Seznam poddodavatelů - vzor
Příloha č. 7 Čestné prohlášení o kvalifikaci – vzor
Příloha č. 8 Čestné prohlášení o nezávislém vypracování nabídky a o akceptaci
zadávacích podmínek – závazný vzor
Příloha č. 9 Dohoda o ochraně důvěrných informací - vzor

4. 12. 2018
Ing. Martin Klanica
ústřední ředitel
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