INSPEKTORÁT V PRAZE
Za Opravnou 300/6, 150 00, Praha 5  Motol
tel.: 257 199 511, fax: 257 199 529
e-mail: epodatelna@szpi.gov.cz, ID datové schránky: avraiqg

Zadávací dokumentace

VZ-16/2018
„Plynový chromatograf (GC/MS)“

Zadání veřejné zakázky
Zadávací řízení veřejné zakázky na dodávky s názvem „Plynový chromatograf (GC/MS)“
zahajuje zadavatel formou zjednodušeného podlimitního řízení uveřejněním na profilu
zadavatele podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění (dále jen „zákon“)

Zadavatel
Česká republika – Státní zemědělská a potravinářská inspekce
se sídlem Květná 15, 603 00 Brno
za kterou jedná Ing. Martin Klanica, ústřední ředitel
IČ: 75014149
DIČ: CZ75014149
Bankovní spojení: ČNB, pobočka Brno
Č.ú. 26927621/0710

Jedná se o veřejnou zakázku na dodávky ve smyslu § 14 odst. 1 zákona a veřejnou zakázku
podlimitní ve smyslu § 26 zákona.
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1. Identifikační údaje Zadavatele
Zadavatel (dále také „SZPI“):
Česká republika – Státní zemědělská a potravinářská inspekce
se sídlem Květná 15, 603 00 Brno
za kterou jedná Ing. Martin Klanica, ústřední ředitel
IČ: 75014149
DIČ: CZ75014149 (neplátce DPH)

Komunikace musí probíhat v souladu s § 211 odst. 3 zákona elektronicky, tj. v předmětné
veřejné zakázce prostřednictvím Národního elektronického nástroje (NEN).

2. Úvod
Zadávací dokumentace včetně příloh je formou neomezeného dálkového přístupu k dispozici
v Národním elektronickém nástroji (NEN) a na profilu zadavatele E-ZAK.
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.
Práva a povinnosti nevymezené v této zadávací dokumentaci a jejích přílohách se řídí
zákonem a dalšími obecně závaznými právními předpisy.
Veškerá komunikace mezi zadavatelem a účastníky bude probíhat v českém jazyce a
písemně prostřednictvím Národního elektronického nástroje (NEN).
Pro podání nabídky se dodavatel musí registrovat v Národním elektronickém nástroji (NEN),
postup
je
uveden
v uživatelské
příručce
na
adrese
https://nen.nipez.cz/UzivatelskeInformace/UzivatelskePrirucky (09. Registrace zadavatele a
dodavatele, správa organizace a osob).
Osoba podávající nabídku za účastníka zadávacího řízení musí být držitelem elektronického
podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu.

3. Vymezení předmětu veřejné zakázky
3.1.

Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle referenčních čísel CPV:

38432210-7 Plynové chromatografy
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3.2.

Předmět plnění veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks sestavy Plynového chromatografu (GC/MS) a
jejího příslušenství či technologií, splňující technické parametry požadované zadavatelem.
Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je rovněž zajištění instalace a bezplatné
zaškolení zaměstnanců zadavatele v obsluze sestavy, zajištění dopravy do místa plnění,
uvedení do provozu s předvedením funkčnosti, ověření bezchybného chodu zkušebním
provozem, poskytování bezplatného záručního servisu, likvidace obalů a odpadů.
Bližší informace jsou uvedeny v kapitole 4. Technická specifikace a Příloze č. 1 – Návrh
kupní smlouvy této zadávací dokumentace.

3.3.

Doba plnění

Zadavatel požaduje dodat předmět veřejné zakázky nejpozději do 10 týdnů ode dne
účinnosti kupní smlouvy.

3.4.

Místo plnění

Místem plnění je inspektorát Státní zemědělské a potravinářské inspekce v Praze:
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Inspektorát v Praze
Za Opravnou 300/6
150 00 Praha 5 – Motol

4. Technická specifikace
Plynový chromatograf s trojitým kvadrupólem (GC/MS)
Přístroj pro kvantitativní i kvalitativní analýzu zejména kontaminujících těkavých látek ve
vzorcích potravin na principu plynové chromatografie s hmotnostně spektrometrickou
detekcí.
Nabízená sestava musí zahrnovat minimálně následující položky:
a)
b)
c)
d)

plynový chromatograf včetně nástřikového zařízení
dedikovaný HeadSpace autosamper
hmotnostní spektrometr s trojitým kvadrupólem včetně vakuového systému
datastanice s příslušným software pro ovládání přístroje a vyhodnocování získaných
dat, zahrnující počítač, monitor a tiskárnu

Plynový chromatograf:
-

operační teplota termostatu v rozsahu minimálně +4 °C nad okolní teplotu až 450 °C
rychlost ohřevu termostatu minimálně 65°C/min v plném rozsahu teplot a to
minimálně do 450 °C
minimálně 20 teplotních ramp a minimálně 21 prodlev
maximální doba chlazení z teploty 450°C na 50°C 210 sec
přesnost nastavení tlaku minimálně 0.001 psi v rozsahu 0.000 - 99.999 psi
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-

-

CFT modul pro zpětný proplach kolon (backflush) a údržba GC bez nutnosti
zavzdušnění, kontaminace a přerušení toku nosného plynu do MS detektoru
(možnost uspořádání před kolonou, uprostřed 2 analytických kolon nebo za kolonou)
2 x Split/Splitless injektor
o plná kontrola injektoru včetně elektronické kontroly tlaku (EPC)
o provozní teplota do minimálně 400 °C
o možnost rychlé výměny vložek (linerů) bez nutnosti použití nástrojů/klíčů
(systém turn-top nebo obdobný
Autosampler pro kapalný nástřik
o reprodukovatelnost nástřiku lepší než 0.3 % RSD
o rozsah objemu nástřiku minimálně 0,01 až 250 ul v závislosti na použité
stříkačce
o kapacita autosampleru minimálně 150 vzorků
o možnost instalace až dvou věží/ramen pro simultánní nástřik v případě
dvou kanálů GC nebo pokročilou přípravu vzorku
o možnost rozšíření o modul pro automatickou přípravu vzorku – míchání,
ohřev, čtečka čárových kódů

Dedikovaný HeadSpace autosamper
-

kapacita min. 12 HeadSpace vialek o objemu 10 mL, 20 mL nebo 22 mL s možností
rozšíření na minimálně 100 vialek
přímý nástřik vzorku do GC pomocí vyhřívané smyčky a ventilu
možnost plně elektronického a na GC nezávislého řízení tlaků s přesností min. 0.001
psi
automatická kontrola těsnosti HeadSpace vialky
možnost plné kontroly pomocí MS softwaru nebo pomocí klávesnice na autosampleru

Hmotnostní spektrometr:
-

-

-

ionizační techniky: elektronová ionizace (EI) s možností rozšíření o pozitivní
chemickou ionizaci (PCI) a o negativní chemickou ionizaci (NCI)
provozní teploty inertního iontového zdroje a interface minimálně do 350 °C
možnost rozšíření o systém pro automatické chromatografickým softwarem řízené
čištění iontového zdroje bez nutností manuálních operací/klasického mechanického
čištění a jakékoliv manipulace s iontovým zdrojem pomocí aktivního čistícího plynu
(např. H2)
nastavení ionizační energie minimálně do 300 eV a kolizní energie minimálně do 60
eV
rozsah hmot volitelný v rozmezí minimálně m/z 10-1050 amu
jednotkové rozlišení s možností nastavení v rozsahu minimálně 0,4 – 4,0 Da
minimální počet MRM přechodů/s: 800
minimální hodnota MRM dwell: 0,5 ms
minimální skenovací rychlost: 20 000 amu/sec
vyhřívaní kvadrupólového analyzátoru minimálně do 180 °C pro možnost
automatického tepelného čištění, maximální robustnost a eliminaci použití předfiltrů
vyžadujících údržbu/výměnu
možnost zlepšení detekčního limitu přístroje nejméně 8x záměnou iontového zdroje
za citlivější variantu

Datastanice
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-

společná datastanice pro celý systém musí zahrnovat počítač (s možností připojení
do sítě a zálohování dat), 2x monitor LCD, SSD disk, tiskárnu (laserová
(duplex/LAN))

Softwarové vybavení
-

odpovídající SW pro řízení celé sestavy GC/MS pro provádění měření a
vyhodnocování analýz, software pro vývoj metod, hledání MRM přechodů, vedení
databáze optimalizovaných přechodů a jejich export do měřící metody
minimálně 1 extra licence pro vyhodnocování dat
modul software pro diagnostiku a monitorování GC/MS/MS
kvantitativní, kvalitativní modul pro zpracování dat a modul pro necílovou analýzu
nejnovější knihovna MS spekter NIST
možnost uzamčení retenčních časů

Další požadavky
-

záruka minimálně 12 měsíců

5. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny
Nabídková cena bude uvedena v korunách českých a bude zpracována v tabulce
následujícím způsobem:
Popis

Cena bez DPH

DPH (21 %)

Cena včetně DPH

Cena za Plynový chromatograf
(GC/MS)
V případě, že dodavatel není plátce DPH, potom DPH nevyčíslí a tuto skutečnost uvede ve
své nabídce. Za správnost určení sazby DPH nese odpovědnost účastník.
Nabídková cena bude následně sjednána jako cena pevná a nejvýše přípustná a bude
v sobě zahrnovat veškeré související náklady, které jsou k dodání předmětu veřejné zakázky
nezbytné.
Nabídková cena bude uchazečem předložena v rámci nabídky a také doplněna do
předloženého návrhu smlouvy – do všech relevantních (vyznačených) částí (Příloha č. 1
Zadávací dokumentace).
Výši nabídnuté ceny lze překročit pouze v případě změny zákonné výše DPH, pokud se tato
změna přímo vztahuje k předmětu veřejné zakázky a nastane nejpozději ke dni uskutečnění
zdanitelného plnění.
V souladu s § 48 odst. 4 zákona zadavatel může vyloučit účastníka zadávacího řízení, pokud
nabídka účastníka zadávacího řízení bude obsahovat mimořádně nízkou nabídkovou cenu,
která nebude účastníkem na žádost zadavatele zdůvodněna dle § 113 odst. 4 ZZVZ.
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6. Podmínky a požadavky na zpracování a podání nabídky
6.1. Forma a způsob zpracování nabídky
Nabídka bude předložena ve lhůtě pro podání nabídek, písemně, a to v elektronické podobě
prostřednictvím Národního elektronického nástroje (NEN). Elektronická nabídka bude
vložena ve standardním elektronickém formátu – pdf, dokumenty MS Office. Součástí
nabídky bude také doplněný návrh smlouvy v editovatelném formátu MS Word (doc, docx).
Dokumenty v nabídce budou podepsány statutárním zástupcem, osobou oprávněnou jednat
jménem účastníka dle výpisu z obchodního rejstříku, nebo osobou oprávněnou jednat za
účastníka na podkladě účastníkem vystavené plné moci. V tomto případě bude plná moc
doložená v nabídce v kopii a z jejího znění bude nepochybný rozsah zmocnění i skutečnost,
že se jedná o předmětnou zakázku.
Nabídka nesmí obsahovat přepisy či opravy, které by zadavatele mohly uvést v omyl.
Nabídka, včetně návrhu smlouvy, musí být vyhotovena v českém jazyce. Výjimkou jsou
obecně známé odborné názvy a pojmy. K dokumentům v jiném než českém nebo
slovenském jazyce musí být přiložen překlad do českého jazyka.
V nabídce budou všechny listy nabídky včetně příloh řádně očíslovány.
Účastník je oprávněn podat pouze jednu nabídku.
Zadavatel nepřipouští předložení více variant nabídky.
Účastník, který podá nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž
prostřednictvím jiný účastník v témže zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Pokud účastník
zadávacího řízení podá více nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo
podá nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím účastník zadávacího řízení v
témže zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel takového účastníka zadávacího
řízení vyloučí.

6.2.

Požadavky na obsahové členění nabídky

Nabídka musí obsahovat:
1. krycí list nabídky, obsahující identifikační údaje účastníka a podpis, tj.
 účastník – právnická osoba uvede svou obchodní firmu nebo název,
právní formu, sídlo, informaci o statutárním orgánu či jeho členech, příp.
o jiné osobě oprávněné jednat jménem právnické osoby a její podpis, IČ,
DIČ;
 účastník – fyzická osoba uvede své jméno, příjmení či obchodní firmu,
datum narození, místo trvalého pobytu, příp. místo podnikání, IČ a DIČ a
podpis.
2. doklady a informace prokazující splnění kvalifikace (kapitola 8. zadávací
dokumentace)
3. technická specifikace předmětu plnění zpracovaná podle bodu 4. zadávací
dokumentace
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4. rozepsání nabídkové ceny v souladu se zadávací dokumentací (kapitola 5.
zadávací dokumentace)
5. doklad o oprávnění osoby, která podepsala nabídku nebo návrh smlouvy, jednat
za účastníka (plná moc)
6. návrh kupní smlouvy (uvedený v Příloze č. 1 zadávací dokumentace) podepsaný
statutárním zástupcem, osobou oprávněnou jednat jménem účastníka dle výpisu
z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, nebo osobou oprávněnou
jednat za účastníka na podkladě účastníkem vystavené plné moci. V tomto
případě bude kopie plné moci doložená v nabídce a z jejího znění bude
nepochybný rozsah zmocnění i skutečnost, že se jedná o předmětnou zakázku.
Účastník v návrhu kupní smlouvy pouze doplní relevantní (označené) části
smlouvy, nelze měnit závazný text návrhu kupní smlouvy (Příloha č. 1 této
zadávací dokumentace).
7. případné další dokumenty s odůvodněním.

6.3.

Zadávací lhůta

Zadavatel stanoví zadávací lhůtu v délce 5 měsíců, čímž se rozumí lhůta, po kterou účastníci
zadávacího řízení nesmí ze zadávacího řízení odstoupit. Počátek zadávací lhůty je konec
lhůty pro podání nabídek. V souladu s § 40 odst. 2 zákona zadávací lhůta neběží po dobu,
ve které zadavatel nesmí uzavřít smlouvu dle § 246 zákona.

7. Hodnotící kritérium
Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti a jediným hodnotícím
kritériem je nejnižší nabídková cena.
Zadavatel bude hodnotit nabídnutou cenu za dodávku Plynového chromatografu (GC/MS)
včetně DPH a podle její výše stanoví pořadí nabídek, přičemž nabídka s nejnižší cenou
včetně DPH bude označena za ekonomicky nejvýhodnější.

8. Požadavky na kvalifikaci
8.1. Doklady k prokázání splnění kvalifikace
Zadavatel požaduje v souladu s § 73 a násl. zákona prokázání kvalifikace účastníka
zadávacího řízení v rozsahu a formě dle podkap. 8.2.až 8.4. této zadávací dokumentace.
Účastník je povinen prokázat splnění kvalifikace k plnění předmětné veřejné zakázky.
Všechny dokumenty, prostřednictvím kterých účastník prokazuje kvalifikaci, se musí
vztahovat výhradně k osobě účastníka se současným IČO nebo k osobě, která byla právním
předchůdcem účastníka a jejíž veškeré závazky převzal účastník.
Zadavatel požaduje, aby dodavatelé ve své nabídce předložili k prokázání splnění kvalifikace
doklady uvedené v podkap. 8.2. a 8.3.
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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.
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.
Účastník může obnovit způsobilost k účasti v zadávacím řízení, pokud zadavateli doloží, že
přijal dostatečná nápravná opatření podle § 76 ZZVZ. V takovém případě zadavatel
postupuje podle § 76 ZZVZ

8.2.

Prokázání základní způsobilosti

Dodavatel je povinen prokázat základní způsobilost v rozsahu § 74 odst. 1 písm. a) až e)
zákona, popř. dle § 74 odst. 2 a § 74 odst. 3 zákona. Dodavatel prokazuje splnění podmínek
základní způsobilosti předložením prostých kopií dokladů dle § 75 odst. 1 zákona, tj.
předložením:
a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) zákona,
b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) zákona,
c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1
písm. b) zákona,
d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) zákona,
e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm.
d) zákona,
f) výpisu z obchodního rejstříku (nebo předložením písemného čestného prohlášení v
případě, že dodavatel není v obchodním rejstříku zapsán) ve vztahu k § 74 odst. 1 písm.
e) zákona.
Vzorové čestné prohlášení k prokázání základní způsobilosti poskytuje zadavatel v Příloze č.
3 této zadávací dokumentace.
Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) zákona
splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem
statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku dle § 74 odst. 1 písm. a)
zákona splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby
a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.
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8.3.

Prokázání profesní způsobilosti

Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice dle § 77
odst. 1 zákona předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

8.4.

Prokázání technické kvalifikace

Dodavatel je povinen prokázat technickou kvalifikaci v rozsahu dle § 79 odst. 2 písm. k) a l)
zákona. Dodavatel prokazuje splnění podmínek technické kvalifikace předložením prostých
kopií (skenů) dokladů/listin:
a) dle § 79 odst. 2 písm. k) zákona předložením popisů nebo fotografií výrobků
určených k dodání
– dodavatel splňuje toto kritérium technické kvalifikace, pokud předloží podrobnou
specifikaci nabízeného plnění včetně fotografií, z níž bude jednoznačně vyplývat, že
účastníkem zadávacího řízení použité výrobky k provedení předmětu plnění veřejné
zakázky splňují technické, výkonné a funkční požadavky na tyto výrobky vyžadované
zadavatelem a specifikované v zadávací dokumentaci.
- prokázání splnění tohoto kvalifikačního kritéria provede dodavatel např. technickými
listy nebo katalogy. Předkládané technické listy nebo katalogy musí být v českém
jazyce nebo v anglickém jazyce doplněné o prostý překlad do českého jazyka.

8.5.

Společné prokazování kvalifikace

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost
podle § 77 odst. 1 zákona každý dodavatel samostatně.

8.6.

Prokazování kvalifikace u zahraničního dodavatele

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 se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad nevydává, může být
nahrazen čestným prohlášením.

8.7.

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Předloží-li dodavatel zadavateli ve své nabídce výpis ze seznamu kvalifikovaných
dodavatelů dle § 228 zákona, 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 je povinen přijmout 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 (§ 86
odst. 5 zákona). Zadavatel nemusí přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů,
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na kterém je vyznačeno zahájení řízení o změně údajů nebo o vyřazení dodavatele ze
seznamu kvalifikovaných dodavatelů podle § 231 odst. 4 zákona.

Stejně jako výpisem 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.

8.8.

Systém certifikovaných dodavatelů

Kvalifikace lze v zadávacím řízení prokázat předložením platného certifikátu vydaného
v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů. Má se za to, že dodavatel je
kvalifikovaný v rozsahu uvedeném na certifikátu.
Před uzavřením smlouvy může požadovat zadavatel po dodavateli, který prokázal kvalifikaci
certifikátem, předložení dokladů podle § 74 odst. 1 písm. b) až d).
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.

8.9.

Změny v kvalifikaci účastníka zadávacího řízení

Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího
řízení ke změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je účastník zadávacího řízení
povinen tuto změnu zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od
oznámení této změny předložit zadavateli nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci.
Povinnost oznámit změnu zadavateli a předložit doklady účastníkovi zadávacího řízení
nevzniká, pokud je kvalifikace změněna takovým způsobem, že:
a) podmínky kvalifikace jsou nadále splněny,
b) nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo
nabídek a
c) nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek.

9. Obchodní a platební podmínky
Závazné obchodní a platební podmínky včetně podmínek dodacích, záručních a sankčních
jsou vymezeny v textu návrhu smlouvy, který je obsažen v Příloze č. 1 této zadávací
dokumentace. Účastník zadávacího řízení předloží jako součást nabídky návrh smlouvy
podepsaný statutárním zástupcem, osobou oprávněnou jednat jménem účastníka dle výpisu
z obchodního rejstříku, nebo osobou oprávněnou jednat za účastníka na podkladě
účastníkem vystavené plné moci. V tomto případě bude kopie (sken) plné moci doložená
v nabídce a z jejího znění bude nepochybný rozsah zmocnění i skutečnost, že se jedná o
předmětnou zakázku. Účastník v návrhu kupní smlouvy pouze doplní relevantní
(označené) části smlouvy, nelze měnit závazný text návrhu kupní smlouvy (Příloha č. 1
této zadávací dokumentace).
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10. Lhůta a způsob podání nabídky
10.1. Lhůta pro podání nabídky
Lhůta pro podání nabídky je stanovena do 29.8.2018 do 8:00 hodin.

10.2. Způsob podání nabídky a adresa pro podání nabídky
Nabídka může být podána výhradně v elektronické podobě prostřednictvím Národního
elektronického nástroje.
Zadavatel nepřipouští podání nabídky jiným způsobem či v jiné formě.
Dodavateli se po přihlášení do Národního elektronického nástroje v detailu příslušného
zadávacího řízení nabídne funkcionalita pro vytvoření a odeslání elektronické nabídky.
Účastník odpovídá za doručení nabídky ve stanovené lhůtě pro podání nabídek.
Osoba podávající nabídku za účastníka zadávacího řízení musí být držitelem elektronického
podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu.

11. Otevírání obálek s nabídkami
Otevírání nabídek bude neveřejné. Zadavatel otevře nabídky po uplynutí lhůty pro podání
nabídek.

12. Vysvětlení a změna zadávací dokumentace
12.1. Vysvětlení zadávací dokumentace
Dodavatel může písemně požádat o vysvětlení zadávací dokumentace, zadavatel v tomto
případě uveřejní vysvětlení na profilu zadavatele do 3 pracovních dní od doručení žádosti.
Zadavatel není povinen poskytnout vysvětlení zadávací dokumentace, pokud není žádost o
vysvětlení doručena včas, tj. 7 pracovních dnů před koncem lhůty pro podání nabídek.
Pokud zadavatel poskytne vysvětlení žádosti, která nebyla doručena včas, může ji uveřejnit
na profilu zadavatele i později než 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
Zadavatel může zadávací dokumentaci vysvětlit i bez žádosti. Takové vysvětlení uveřejní na
profilu zadavatele nejméně 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

12.2. Změna nebo doplnění zadávací dokumentace
Zadavatel může zadávací podmínky obsažené v zadávací dokumentaci měnit nebo
doplňovat v souladu s § 99 zákona.
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13. Práva a povinnosti účastníka
Účastník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech informacích, které získá v souvislosti
s účastí v tomto zadávacím řízení, a neposkytne tyto informace třetím osobám bez
předchozího souhlasu zadavatele.
Účastníkovi nepřísluší náhrada nákladů spojených s účastí v tomto zadávacím řízení.

14. Ostatní práva a podmínky zadavatele
U vybraného dodavatele, který je akciovou společností nebo má právní formu obdobnou
akciové společnosti, zadavatel dle § 48 odst. 9 zákona ověří na základě informací vedených
v obchodním rejstříku, zda má tento dodavatel vydány výlučně zaknihované akcie. V
případě, že vybraný dodavatel nemá vydány výlučně zaknihované akcie, zadavatel tohoto
vybraného dodavatele vyloučí.
Vybraný dodavatel na základě výzvy zadavatele dle § 122 odst. 3 zákona předloží:
a) originály nebo úředně ověřené kopie dokladů o kvalifikaci (pokud je již zadavatel
nemá k dispozici);
Nepředložení výše uvedených dokladů a dokumentů bude důvodem pro vyloučení
vybraného dodavatele ze zadávacího řízení.
Zadavatel upozorňuje na své právo podle § 46 zákona požadovat, aby účastník zadávacího
řízení v přiměřené lhůtě objasnil předložené údaje, doklady nebo doplnil další nebo chybějící
údaje a doklady.
Zadavatel si sám zjistí skutečné majitele právnických osob přímo z evidence údajů o
skutečných majitelích, která je součástí informačního systému veřejné správy. V případě, že
nebude možné údaje zjistit, bude zadavatel postupovat dle § 122 odst. 5 zákona.

15. Uveřejňování informací
Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru zadavatele budou informace poskytnuté
dodavatelem v rámci zadávacího řízení a v případě plnění z uzavřené smlouvy zveřejněny
v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, a to zejména na
profilu zadavatele a v registru smluv.
Účastí v zadávacím řízení bere účastník na vědomí, že zadavatel s výše uvedenými
informacemi poskytnutými v průběhu zadávacího řízení bude nakládat výše uvedeným
způsobem a podáním nabídky vyjadřuje s jejich použitím souhlas.

16. Přílohy
Nedílnou součástí zadávací dokumentace jsou přílohy:
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Příloha č. 1 – Návrh kupní smlouvy
Příloha č. 2 – Vzor krycího listu nabídky
Příloha č. 3 – Vzor čestného prohlášení k základní způsobilosti

V Brně dne 6.8.2018

Ing. Martin Klanica
ústřední ředitel
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