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I. ÁST
INF0RMACE O ZADAVATELI
Zadavatel:
Název:
Sídlo:
:
Statutární orgán zadavatele:
Osoba oprávn ná jednat jménem zadavatele:

R - eská správa sociálního zabezpe ení
ížová 25, 225 08 Praha 5
0000 6963
prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D., úst ední editel SSZ
Ing. Jan Halí , vrchní
správního

editel úseku ekonomicko -

Kontaktní osoba:
Ve v cech technických:
Tel. spojení:
E-mail:
Ve v cech právních:
Tel. spojení:
E-mail:
Bankovní spojení:

Ing. Ladislav Širo , vedoucí odd lení centrálních
nákup
+420 257 062 813
ladislav.siron@cssz.cz
Mgr. Martin Blažek, vedoucí odd lení centrálního
zadávání ve ejných zakázek
+420 257 062 493
martin.blazek@cssz.cz
NB, pobo ka Praha, íslo ú tu 10006-127001/0710

(dále jen „Zadavatel“)
Zadavatel zakázky je organiza ní složkou státu a správním orgánem, který zabezpe uje výb r pojistného
na sociální zabezpe ení a p ísp vku na státní politiku zam stnanosti, dále provádí d chodové pojišt ní
a zajiš uje agendu nemocenského pojišt ní.
II. ÁST
OBECNÁ USTANOVENÍ O ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

1. Zadavatel zpracoval tuto zadávací dokumentaci (dále jen „zadávací dokumentace“) v souladu
se zákonem . 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále jen „zákon“),
s cílem zajistit transparentní, nediskrimina ní a rovné zacházení. Zadávací dokumentace spolu
s písemnou výzvou k podání nabídky obsahuje všechny informace nutné pro vypracování nabídky
Zájemcem, v etn p esného vymezení rozsahu požadovaného pln ní.
2. Zadávací ízení je realizováno dle zákona. Zájemce je povinen se p i zpracování nabídky tímto
zákonem ídit, a to zejména v otázkách prokazování spln ní kvalifikace a podání nabídky.
3.

ípadné dotazy k zadávací dokumentaci mohou Zájemci podat výhradn písemn , a to
na koresponden ní adresu kontaktní osob Zadavatele uvedené v ásti I. zadávací dokumentace.
Písemná žádost musí být Zadavateli doru ena nejpozd ji 5 pracovních dn p ed uplynutím lh ty
pro podání nabídek. Požádá-li Zájemce o dodate né informace, odešle Zadavatel požadované
informace nejpozd ji do 3 pracovních dn ode dne doru ení požadavku. Dotazy zaslané
elektronickými prost edky musí spl ovat požadavky stanovené ob anským zákoníkem pro písemnou
formu.

4. Dodate né informace, v etn p esného zn ní požadavku, odešle Zadavatel sou asn všem
Zájemc m, kte í požádali o poskytnutí zadávací dokumentace, nebo kterým byla zadávací
dokumentace poskytnuta. Zadavatel rovn ž uve ejní dodate né informace v etn p esného zn ní

3

žádosti stejným zp sobem, jakým uve ejnil textovou ást zadávací dokumentace, tj. na svém profilu
Zadavatele na adrese https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilCSSZ.

III. ÁST
EDM T PLN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY
edm tem ve ejné zakázky je dodávka a montáž klimatiza ních za ízení pro pot eby níže uvedených
územních organiza ních jednotek Zadavatele v etn dopravy do míst pln ní po celé R.
edm t pln ní ve ejné zakázky bude realizován ve form díl ích pln ní, tj. dodávka a montáž
klimatiza ních za ízení do jednotlivých míst pln ní ve ejné zakázky uvedených níže.
Údaje níže uvedené vymezují závazné požadavky zadavatele na pln ní ve ejné zakázky. T mito
požadavky je uchaze povinen se p i zpracování nabídky ídit.
OSSZ Blansko
Pro klimatizace kancelá í .m. 504 (zasedací místnost), 505 (sekretariát) a 506 ( editelna) požadujeme
nást nné klimatiza ní jednotky v provedení multisplit (505+506) + split (504). Venkovní jednotky budou
umíst ny na venkovní terase naproti vstupnímu schodišti. Odvody kondenzátu z vnit ních jednotek
je nutno ešit nucen erpadlem na kondenzát. Propojovací potrubí chladiva a kondenzátu bude vedeno
v podhledu a áste
v lišt . Napájení venkovních jednotek bude ešeno z rozvad e na chodb
samostatným p ívodem (2x jišt ní). Dále bude provedena demontáž a ekologická likvidace staré nefunk ní
jednotky Split z místnosti editelny.
Popis
Nást nná jednotka 5.3 kW

1 ks

Nást nná jednotka 3,5 kW

2 ks

Venkovní jednotka inverter Duosplit 7 kW

1 ks

Venkovní jednotka inverter Split 5.3 kW

1 ks

erpadlo kondenzátu

3 ks

Propojovací potrubí chladiva

67 m

Propojovací potrubí kondenzátu

58 m

ívod elektro (jisti , 25m kabelu v lišt )
Konzole pod venkovní jednotku
Montáž a oživení systému
Demontáž stávající jednotky + její ekologická
likvidace

2x
2 ks
2x

1 ks
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OSSZ B eclav
Pro klimatizace kancelá í . 316, 317 požadujeme systém multisplit duo o výkonu 2x2,6 kW v nást nném
provedení. Pro klimatizaci kancelá í . 318 a 324 se požaduje multisplit v nást nném provedení
o výkonech 2,6 + 3,5 kW chladu a pro klimatizaci kancelá í . 319 a . 208 požadujeme systém multisplit
duo v nást nném provedení o výkonu 2x3,5 kW. Venkovní jednotky budou osazeny na fasád domu
(pro montáž bude nutná plošina). Odvody kondenzátu budou ešeny erpadly na kondenzát do odpadu
v kuchy ce a do venkovního prostoru. Napájení venkovních jednotek bude realizováno z rozvad e
na chodb samostatným elektrickým p ívodem. Propojovací potrubí chladiva a kondenzátu bude vedeno
v podhledu a áste
v lišt .
Popis
Nást nná jednotka 3.5 kW

3 ks

Nást nná jednotka 2,6 kW

3 ks

Venkovní jednotka inverter Duosplit 7 kW

3 ks

erpadlo kondenzátu

6 ks

Propojovací potrubí chladiva

82 m

Propojovací potrubí kondenzátu

65 m

ívod elektro (jisti , 25m kabelu v lišt )

3x

Stavební prostupy

3x

Konzole pod venkovní jednotku na fasádu

3x

Montáž a oživení systému

3x

OSSZ Hodonín

2.NP
Pro klimatizace kancelá í . 204 požadujeme systém split o výkonu 3,5 kW v nást nném provedení.
Pro klimatizaci kancelá í . 226 a 227 se požaduje multisplit v nást nném provedení o výkonech
2 x 3,5 kW chladu. Venkovní jednotky budou osazeny na st eše domu, bude pot eba zajistit 2x prostup
st echou. Odvody kondenzátu budou ešeny erpadly na kondenzát do odpadu v místnosti . 204.
Napájení venkovních jednotek bude realizováno z rozvad e na chodb samostatným elektrickým
ívodem. Propojovací potrubí chladiva a kondenzátu bude vedeno v podhledu a áste
v lišt .

3.NP
Pro klimatizaci kancelá í . 310 a 319 se navrhuje multisplit v nást nném provedení o výkonech
2 x 3,5 kW chladu. Venkovní jednotky budou osazeny na st eše domu, bude pot eba zajistit 2x prostup
st echou. Odvody kondenzátu budou ešeny erpadly na kondenzát na terasu. Napájení venkovní
jednotky bude realizováno z rozvad e na chodb samostatným elektrickým p ívodem. Propojovací
potrubí chladiva a kondenzátu bude vedeno v podhledu a áste
v lišt .
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4.NP
Pro klimatizaci kancelá í . 413 a 414 se navrhuje multisplit v nást nném provedení o výkonech
2 x 3,5 kW chladu. Venkovní jednotky budou osazeny na st eše domu, bude pot eba zajistit 2x prostup
st echou. Odvody kondenzátu budou ešeny erpadly na kondenzát na terasu. Napájení venkovní
jednotky bude realizováno z rozvad e na chodb samostatným elektrickým p ívodem. Propojovací
potrubí chladiva a kondenzátu bude vedeno v podhledu a áste
v lišt .
St echa je rovná, opat ená hydroizola ní folií na bázi termoplastických polyolefin (TPO), což
vyžaduje odborné zaizolování prostup .
Popis
Nást nná jednotka 3.5 kW

7 ks

Venkovní jednotka inverter Duosplit 7 kW

3 ks

Venkovní jednotka inverter split 3.5 kW

1 ks

erpadlo kondenzátu

7 ks

Propojovací potrubí chladiva

140 m

Propojovací potrubí kondenzátu

72 m

ívod elektro (jisti , 87m kabelu v lišt )

4x

Zaizolované prostupy st echou

6x

Konzole pod venkovní jednotku

4 ks

Montáž a oživení systému

4x

OSSZ Rakovník
V I. NP se požadují klimatizace do místností . 109, 110, 111, 112, 113, a 115, v II. NP jsou navrženy
klimatizace v místnostech 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212 a v III.NP budou budou klimatizace
v místnostech 310 a 311. Klimatizace jsou navrženy v nást nném provedení s nutností použití erpadel
pro odvody kondenzátu. Klimatizace pro kancelá e požadujeme jako centrální systém s páte ním
rozvodem digital Scroll o nominálním výkonu 28 kW s možností regulace 0 až 100%.
Horizontální potrubní rozvod bude ešen v podhledech na chodbách a vertikální rozvody budou
realizovány vn budovy v plastovém žlabu do I. NP a následné propojení mezi II. NP a III. NP bude uvnit
v rohu budovy, a to op t v plastovém žlabu. Venkovní jednotku navrhujeme umístit do zadního prostoru
budovy na konzole. Napájení bude realizováno z rozvad e situovaného na chodb v I. NP. Odvody
kondenzátu budou ešeny nucen pomocí erpadel na kondenzát se zaúst ním do odpad na p íslušném
pat e.
Popis
Venkovní centrální klimatizace digital scroll s regulací
výkonu 0 až 100% o nominálním výkonu 28 kW

1 ks

Vnit ní nást nné jednotky 2.5 kW

15 ks
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erpadlo kondenzátu

15 ks

Propojovací potrubí chladiva

220 m

Propojovací potrubí kondenzátu

180 m

ívod elektro (jisti , 38m kabelu v lišt )

1x

Konzole pod venkovní jednotku

1 ks

Montáž a oživení systému

1x

OSSZ Ž ár nad Sázavou
Pro klimatizace kancelá í . 303, 304 a 305 požadujeme centrální systém digital scroll z d vodu vysokého
evýšení a dlouhé vzdálenosti propojovacího potrubí mezi vnit ní a venkovní ástí klimatizace. Použity
budou vnit ní jednotky v nást nném provedení o výkonech 3 x 3,5 kW chladu. Venkovní jednotka bude
osazena na fasád domu ve vnitrobloku v míst již osazených venkovních jednotek. Odvody kondenzátu
budou ešeny erpadly na kondenzát do odpadu v místnosti . 303. Napájení venkovní jednotek bude
realizováno z rozvad e na chodb samostatným elektrickým p ívodem. Propojovací potrubí chladiva
a kondenzátu bude vedeno v podhledu a áste
v lišt . Pro montáž venkovní jednotky se p edpokládá
použití montážní plošiny.
Popis
Nást nná jednotka 3,5 kW

3 ks

Venkovní jednotka digital Scroll 11 kW

1 ks

erpadlo kondenzátu

3 ks

Propojovací potrubí chladiva

120 m

Propojovací potrubí kondenzátu

50 m

ívod elektro (jisti , 34 m kabelu v lišt )

1x

Konzole pod venkovní jednotku na fasádu

1 ks

Montáž a oživení systému

1x

Zadavatel dále požaduje, že se musí jednat o výhradn nová za ízení s plnou garancí servisních služeb.
Záru ní lh ta musí init minimáln 24 m síc .
IV. ÁST
OBCHODNÍ PODMÍNKY VE EJNÉ ZAKÁZKY

1. Smluvní vztah bude realizován na základ smlouvy uzav ené se Zájemcem na základ
nejvhodn jší nabídky. Návrh smlouvy bude obsahovat zejména:

výb ru
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a) závazek Zájemce zahájit pln ní ve ejné zakázky den následující po dni, v n mž
objednávka (smlouva) s vybraným Zájemcem nabyla ú innosti, p emž vybraný Zájemce
je povinen dodat Zadavateli p edm t pln ní nejpozd ji do 14. 12. 2012,
b) cenu vymezenou v rozsahu a zp sobem uvedeným v této zadávací dokumentaci,
c) vymezení díl ího pln ní, jímž se rozumí pln ní v jednotlivých lokalitách uvedených
v ásti V. této zadávací dokumentace,
d) ujednání o kvalit p edm tu pln ní smlouvy; odpov dnost za vady se bude ídit
ustanoveními § 422 a násl. zákona . 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve zn ní
pozd jších p edpis ,
e) sank ní ujednání, podle kterého bude Zadavatel oprávn n uplatnit a požadovat
na Zájemci smluvní pokutu v p ípad prodlení s termínem pln ní uvedeným v ásti V. této
zadávací dokumentace. Smluvní pokuta je stanovena ve výši 500 K za každý, i zapo atý
den prodlení. Uplatn ním smluvní pokuty nezaniká právo Zadavatele na náhradu škody,
f) sank ní ujednání, jímž se pro p ípad prodlení Zadavatele se zaplacením ádn
a oprávn
ú tované ástky sjednává smluvní pokuta ve výši 500 K za každý i zapo atý
den prodlení. Zájemce není oprávn n do smlouvy zapracovat žádné jiné sankce,
g) délku záru ní doby (minimáln 24 m síc ), p emž záru ní doba po íná b žet ode dne
následujícího po dni p edání a p evzetí díla bez vad a nedod lk ,
h) sank ní ujednání, podle kterého bude Zadavatel oprávn n uplatnit a požadovat
na Zájemci smluvní pokutu v p ípad nedodržení záru ních servisních lh t Zájemcem.
Smluvní pokuta je stanovena ve výši 500 K za každý, i zapo atý den prodlení,
i) ustanovení, podle kterého Zadavatel neposkytuje zálohy,
j) ustanovení, podle kterého nabývá smlouva platnosti ke dni podpisu smlouvy smluvními
stranami a ú innosti ke dni, kdy bude Zájemci ze strany Zadavatele doru eno oznámení,
že Zadavateli bylo schváleno Stanovení výdaj na financování akce organiza ní složky
státu ze státního rozpo tu ze strany p íslušného správce rozpo tové kapitoly, tedy
ze strany Ministerstva práce a sociálních v cí. Nedojde-li k tomuto Stanovení výdaj
na financování p edm tné akce, a to ani do 60 kalendá ních dn od dne nabytí platnosti
smlouvy, smlouva se od svého po átku ruší. Strany smlouvy nejsou v takovém p ípad
povinny hradit si navzájem ú eln vynaložené náklady a prohlašují, že mezi stranami
neexistují žádné závazky a/nebo nároky, jejichž spln ní by mohla druhá smluvní strana
požadovat.
2. Úhrada ceny pln ní bude provedena bezhotovostn v eské m
, formou jednotlivých díl ích
plateb a uskute ní se na základ da ového dokladu (faktury) vystaveného Zájemcem po p edání
a ádném p evzetí p edm tu díl ího pln ní Zadavatelem a sou asném podpisu p edávacího
protokolu. Da ový doklad, jehož sou ástí bude p íslušný p edávací protokol, bude vystaven
Zájemcem do 2 dn od p edání a p evzetí p edm tu díl ího pln ní. Splatnost da ového dokladu
(faktury) iní 30 dn od jeho doru ení Zadavateli, p emž platba se považuje za uhrazenou
okamžikem p ipsání odpovídající ástky na ú et Zájemce. Veškeré ú etní doklady musí obsahovat
náležitosti da ového dokladu dle platných právních p edpis , zejména zákona . 235/2004 Sb.,
o dani z p idané hodnoty, ve zn ní pozd jších p edpis . V p ípad , že ú etní doklady (faktury)
nebudou mít odpovídající náležitosti, je Zadavatel oprávn n zaslat je ve lh
splatnosti zp t
Zájemci k dopln ní, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lh ta splatnosti po íná b žet
znovu od doru ení náležit dopln ných i opravených doklad (faktury) Zadavateli.
3. Zájemce ve smlouv dále konkrétn specifikuje ty ásti ve ejné zakázky, které má v úmyslu zadat
jednomu i více subdodavatel m a uvede identifika ní údaje každého subdodavatele.
4.

Návrh smlouvy musí dále obsahovat
a) souhlas Zájemce (v etn p ípadných subdodavatel ) s tím, aby subjekty oprávn né
dle zákona . 320/2001 Sb., o finan ní kontrole ve ve ejné správ a o zm
n kterých
zákon (zákon o finan ní kontrole), ve zn ní pozd jších p edpis , provedly finan ní
kontrolu závazkového vztahu vyplývajícího ze smlouvy s tím, že se Zájemce podrobí této
kontrole, a bude p sobit jako osoba povinná ve smyslu ustanovení § 2 písm. e)
uvedeného zákona;
b) prohlášení Zájemce, že zn ní smlouvy lze v plném rozsahu zve ejnit.
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V. ÁST
MÍSTO A DOBA PLN NÍ

Místem pln ní p edm tu této ve ejné zakázky jsou sídla územních organiza ních jednotek Zadavatele
umíst ná v krajských a okresních m stech na území R. Konkrétní místa pln ní jsou:
OSSZ Blansko, Seifertova 5, 678 01 Blansko,
OSSZ B eclav, Husova 1, 690 02 B eclav,
OSSZ Hodonín, Národní t ída 38, 695 01 Hodonín,
OSSZ Rakovník, Dukelských hrdin 2595, 269 01 Rakovník,
OSSZ Ž ár nad Sázavou, Husova 7, 591 01 Ž ár nad Sázavou.
Celý p edm t pln ní musí být p edán do užívání nejpozd ji do 14. 12. 2012.

VI. ÁST
POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE
Zájemce je povinen v souladu s § 50 zákona prokázat, že je kvalifikovaným pro pln ní ve ejné zakázky.
Veškeré doklady prokazující spln ní kvalifikace musejí být doloženy v eském jazyce, p ípadn
v p vodním jazyce s p ipojením jejich ú edn ov eného p ekladu do eského jazyka. Povinnost p ipojit
k doklad m ú edn ov ený p eklad do eského jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.
Je-li zákonem p ipušt no i Zadavatelem vyžadováno estné prohlášení, musí být podepsané statutárním
orgánem Zájemce i osobou oprávn nou jednat jménem i za Zájemce. V p ípad podpisu jinou osobou
musí být jako sou ást doklad , kterými Zájemce prokazuje spln ní kvalifikace, p iložena kopie zmocn ní
této osoby k danému úkonu. Doklady prokazující spln ní základních kvalifika ních p edpoklad a výpis
z obchodního rejst íku nesm jí být starší 90 dn ke dni podání nabídky. Zájemce je oprávn n v souladu
s § 127 zákona využít k prokázání spln ní kvalifikace výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatel . Tento
výpis nahrazuje prokázání spln ní základních kvalifika ních p edpoklad podle § 53 odst. 1 zákona
a profesních kvalifika ních p edpoklad podle § 54 písm. a) až d) zákona v tom rozsahu, v jakém doklady
prokazující spln ní t chto profesních kvalifika ních p edpoklad pokrývají požadavky Zadavatele
na prokázání spln ní profesních kvalifika ních p edpoklad pro pln ní ve ejné zakázky. Zadavatel p ijme
výpis ze seznamu, pokud k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno spln ní kvalifikace, není výpis
ze seznamu starší než 3 m síce. Všechny doklady musí být kvalitním zp sobem vytišt ny tak, aby byly
dob e itelné. Žádný doklad nesmí obsahovat opravy a p episy, které by Zadavatele mohly uvést v omyl.
Zadavatel stanoví, že kvalifikovaným pro pln ní ve ejné zakázky je Zájemce, který splní níže uvedené
kvalifika ní p edpoklady v požadovaném rozsahu:
1. Spln ní základních kvalifika ních p edpoklad
Zájemce p edložením následujících doklad :

podle § 53 odst. 1 zákona prokáže

a) výpis z evidence Rejst íku trest – viz § 53 odst. 1 písm. a) a b) zákona,
b) potvrzení p íslušného finan ního ú adu a ve vztahu ke spot ební dani estného prohlášení
– viz § 53 odst. 1 písm. f) zákona,
c) potvrzení p íslušného orgánu i instituce – viz § 53 odst. 1 písm. h) zákona,
d) estného prohlášení ohledn dalších požadovaných skute ností – viz § 53 odst. 1 písm. c) až e)
a g), i) až k) zákona.
2. Spln ní profesních kvalifika ních p edpoklad
zákona:

prokáže Zájemce podle § 54 písm. a) a b)

a) výpisem z obchodního rejst íku, pokud je v n m zapsán i výpisem z jiné evidence, pokud je v ní
zapsán,
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b) dokladem o oprávn ní k podnikání podle zvláštních p edpis v rozsahu odpovídajícím p edm tu
této ve ejné zakázky, zejména doklad prokazující p íslušné živnostenské oprávn ní i licenci.
3.

Zájemce p edloží estné prohlášení o své ekonomické a finan ní zp sobilosti splnit
ve ejnou zakázku.

4. Spln ní technických kvalifika ních p edpoklad
písm. a) zákona.

prokáže Zájemce podle § 56, odst. 1,

Za významnou dodávku p itom Zadavatel považuje realizaci dodávky klimatiza ních za ízení jednomu
objednateli v minimální výši 800 tis. K bez DPH v 1 kalendá ním roce.
V souladu s § 62 odst. 3 zákona prokáže Zájemce spln ní kvalifika ních p edpoklad p edložením
estného prohlášení, z jehož obsahu bude z ejmé, že Zájemce výše uvedené kvalifika ní p edpoklady
požadované Zadavatelem spl uje. estné prohlášení musí být podepsané statutárním orgánem Zájemce
i osobou oprávn nou jednat jménem i za Zájemce. V p ípad podpisu jinou osobou musí být jako
sou ást doklad , kterými Zájemce prokazuje spln ní kvalifikace, p iložena kopie zmocn ní této osoby
k danému úkonu. Zájemce, se kterým má být uzav ena smlouva, je povinen p ed jejím uzav ením
edložit Zadavateli originály nebo ú edn ov ené kopie doklad prokazujících spln ní kvalifikace.

VII. ÁST
POŽADAVEK NA ZP SOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
Zájemce stanoví celkovou nabídkovou cenu za kompletní spln ní ve ejné zakázky absolutní
v eských korunách vy íslenou následujícím zp sobem:

ástkou

a) Celková nabídková cena bez DPH, výše DPH platné v dob nabídky a celková nabídková cena
. DPH platné v dob podání nabídky za požadovaný p edm t pln ní zakázky. Celková cena musí
rovn ž zahrnovat ocen ní všech položek nutných k ádnému spln ní p edm tu ve ejné zakázky
(zejména veškeré související práce, innosti, doprava).
b) Takto vy íslená celková cena bude sjednána jako maximální a závazná pro celou dobu trvání
smluvního vztahu. Ke zm
sjednané ceny m že dojít pouze v souvislosti se zm nou da ových
edpis majících vliv na cenu p edm tu pln ní, a to pouze o výši, která t mto zm nám bude
odpovídat. Z jakýchkoli jiných d vod nesmí být nabídková cena m
na.

VIII. ÁST
PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY A POŽADAVKY JINÉ

1. Nabídka bude zpracována písemn , výlu
oprávn nou jednat jménem i za Zájemce.

v

eském jazyce a podepsána osobou

2. Nabídka bude p edložena v listinné podob v jednom originále v písemné form a dále rovn ž
v elektronické form na vhodném médiu (CD). Za ú elem efektivní kontroly nabídek p i otevírání
obálek s nabídkami a následn p i posouzení a hodnocení nabídek je vhodné, aby Zájemce
edložil nabídku ve 4 vyhotoveních (tj. 1 originál a 3 kopie). Za ú elem odlišení originálu
nabídky s originály ú edních listin je nutné originál nabídky ozna it jako „Originál“ a ostatní
výtisky jako „Kopie . …“..
3. Zájemce doru í nabídku v uzav ené, neporušené obálce iteln ozna ené názvem ve ejné zakázky
a nápisem „NEOTVÍRAT“ na adresu:

10

eská správa sociálního zabezpe ení, odd lení centrálního zadávání ve ejných zakázek,
K ížová 1292/25, 225 08 Praha 5“
4. Lh ta pro podání nabídky je uvedena ve výzv k podání nabídek.
5. Na nabídku podanou po uplynutí lh ty pro podání nabídek se pohlíží, jako by nebyla podána.
Takovou nabídku Zadavatel v souladu s § 71 odst. 6 zákona neotvírá a bezodkladn vyrozumí
Zájemce o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lh ty pro podání nabídek. Zájemce
na obálce iteln uvede adresu, na níž je možné zaslat toto vyrozum ní. Takto pozd doru ená
nabídka se Zájemci v souladu s § 155 odst. 1 zákona nevrací.
6. Každý Zájemce m že podat pouze jedinou nabídku. Nabídka v etn všech požadovaných doklad
musí být zpracována v eském jazyce. V p ípad doklad , které jsou v jiném jazyce, než eském,
musí být k t mto dokument m p iložen ú edn ov ený p eklad do eského jazyka; to neplatí
pro doklady ve slovenském jazyce.
7. Nabídka i jednotlivé kopie veškerých p ípadných p íloh musí být dostate ným zp sobem zajišt ny
proti manipulaci s jednotlivými listy. Zadavatel doporu uje jako jeden z možných bezpe nostních
prvk použití provázku a p elepek opat ených podpisem statutárního orgánu Zájemce a jeho
razítkem.
8. Sou ástí nabídky musí být rovn ž:
a) seznam statutárních orgán nebo len statutárních orgán , kte í v posledních 3 letech
od konce lh ty pro podání nabídek byli v pracovn právním, funk ním i obdobném pom ru
u Zadavatele,
b) má-li Zájemce formu akciové spole nosti, seznam vlastník akcií, jejichž souhrnná jmenovitá
hodnota p esahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lh
pro podání nabídek,
c) prohlášení Zájemce o tom, že neuzav el a neuzav e zakázanou dohodu podle zvláštního
právního p edpisu v souvislosti se zadávanou ve ejnou zakázkou
9. Veškeré doklady i prohlášení, u nichž je vyžadován podpis Zájemce, musí být podepsány
Zájemcem i statutárním orgánem Zájemce; v p ípad podpisu jinou osobou musí být originál
nebo ú edn ov ená kopie jejího zmocn ní doložen v nabídce.
10. Veškeré doklady musí být kvalitním zp sobem vytišt ny tak, aby byly dob e itelné. Žádný doklad
nesmí obsahovat opravy a p episy, které by Zadavatele mohly uvést v omyl.
11. Všechny listy každého ze svazk musí být o íslovány pr
žnou íselnou adou po ínající íslem
1. Výjimka z povinnosti íslovat listy se vztahuje na ú ední doklady resp. jejich ú edn ov ené
kopie, které nemusí být o íslovány. Vkládá-li Zájemce do svazku jako jeho sou ást i p ílohu
který samostatný celek, který má již listy o íslovány vlastní íselnou adou, není nutné, aby tyto
listy ísloval znovu pr
žnou íselnou adou; to však platí pouze tehdy, je-li íslování list
samostatného celku a pr
žné íslování list svazku z eteln odlišeno.
12. Zájemce je povinen p edložit v nabídce návrh smlouvy, který bude zahrnovat veškeré
požadavky na pln ní p edm tu této ve ejné zakázky stanovené touto zadávací dokumentací.
Návrh smlouvy musí být ze strany Zájemce podepsán osobou oprávn nou jednat jménem
i za Zájemce. V p ípad podpisu jinou osobou než statutárním orgánem Zájemce, který je podle
výpisu z obchodního rejst íku oprávn n jménem Zájemce jednat, musí být p iložena kopie
zmocn ní této osoby. Smluvní vztah mezi Zadavatelem a Zájemcem bude upraven v souladu
se zadávacími podmínkami Zadavatele uvedenými v této zadávací dokumentaci. Zájemce nesmí
ve smlouv pozm nit smysl t chto zadávacích podmínek nebo je jakkoliv zm ovat nebo
obcházet.
13. Zadavatel nep ipouští varianty nabídek.
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14. Nabídky podávají Zájemci zp sobem uvedeným v § 69 zákona. Zadavatel stanoví, že nedisponuje
elektronickými prost edky, které by umožnily elektronické podání nabídky, ty tak mohou být
podány pouze v písemné form .
15. Dokumenty v nabídce budou azeny následujícím zp sobem:
a) Krycí list nabídky, na kterém Zájemce uvede:
identifika ní údaje dle § 17 písmeno d) zákona,
nabídkovou cenu zpracovanou podle ásti VII. této zadávací dokumentace,
zástupce Zájemce pov eného pro styk se Zadavatelem, jeho telefon, fax, e-mail a ID své
datové schránky, pokud ji má z ízenu (pokud zájemce datovou schránku nemá, pak tuto
skute nost uvede),
podpis Zájemce nebo osoby oprávn né jednat jménem i za Zájemce,
podává-li nabídku více Zájemc spole
, bude za krycím listem v nabídce vložen originál nebo
edn ov ená kopie listiny obsahující zmocn ní pro Zájemce, který je oprávn n za skupinu
Zájemc jednat v tomto zadávacím ízení, a z níž vyplývá, že všichni tito Zájemci budou v i
Zadavateli a jakýmkoliv t etím osobám z jakýchkoliv závazk vzniklých v souvislosti s pln ním
edm tu ve ejné zakázky i vzniklých v d sledku prodlení i jiného porušení smluvních nebo
jiných povinností v souvislosti s pln ním p edm tu ve ejné zakázky zavázáni spole
a nerozdíln .
Dále budou následovat:
b) Obsah s len ním dle kapitol a odkazy na první stránky jednotlivých kapitol.
c) Doklad prokazující spln ní kvalifika ních p edpoklad
dokumentace.

– viz

ást VI. této zadávací

d) Zájemce v nabídce uvede, zda a jakou ást zakázky zamýšlí zadat jiným osobám, s uvedením
jejich základních identifika ních údaj .
e) Návrh smlouvy podepsaný statutárním zástupcem Zájemce.
f)

Považuje-li to Zájemce za vhodné, uvede další dopl ující informace jdoucí nad rámec výše
definované struktury.

16. Prohlídka místa pln ní nebude konána.

IX. ÁST
HODNOTÍCÍ KRITÉRIA
1. Hodnotícím kritériem pro zadání této ve ejné zakázky je nejnižší nabídková cena bez DPH (v K )
za celý p edm t pln ní dle ásti III. této zadávací dokumentace.
2. Jako nejvhodn jší bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou, ostatní sestupn podle
výše nabídkové ceny.

X. ÁST
ZÁV R
1. Zadavatel nehradí náklady na ú ast v zadávacím ízení, nabídky Zadavatel v souladu s § 155
zákona Zájemc m nevrací. Na nabídku, kterou Zájemce podá po uplynutí lh ty pro podání
nabídek, se pohlíží, jako by nebyla podána. Zadavatel takovou nabídku neotvírá a bezodkladn
vyrozumí Zájemce o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lh ty pro podání nabídek.
2. Termín otevírání obálek s nabídkami je stanoven ve výzv k podání nabídek. Otevírání obálek
s nabídkami se m že zú astnit zástupce Zájemce, který podal nabídku do konce lh ty pro podání
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nabídek. Zástupce Zájemce se prokáže plnou mocí ú astnit se jednání podepsanou osobou
oprávn nou za Zájemce jednat, pokud sám není touto osobou.
3. Zadavatel si vyhrazuje právo uve ejnit rozhodnutí dle § 60 odst. 2 zákona, § 76 odst. 6 zákona
a § 81 odst. 4 zákona na svém profilu Zadavatele na adrese:
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilCSSZ
V takovém p ípad se p íslušná rozhodnutí považují za doru ená okamžikem uve ejn ní na profilu
Zadavatele.
4. Zadavatel si vyhrazuje právo v pr
podmínky.

hu lh ty pro podání nabídek doplnit

i zm nit zadávací

Ing. Jan Halí
vrchní editel úseku ekonomicko - správního
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