Zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky
k veřejné zakázce malého rozsahu smíšeného charakteru 3. kategorie
1)

IDENTIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

1.1 Název veřejné zakázky:
Záložní zdroj chladu pro Hvězdárnu a planetárium v Hradci Králové III.
(dále též jen „veřejná zakázka“ nebo „zakázka“)
1. 2 Režim veřejné zakázky:
Dle ustanovení § 27 písm. a) v kombinaci s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „ZZVZ“ nebo „zákon“) se jedná o veřejnou zakázku malého
rozsahu smíšeného charakteru (dodávky, služby i stavební práce), zadávanou postupem probíhajícím mimo tento
zákon, zejména v souladu se směrnicí č. 3 Rady Královéhradeckého kraje, kterou se stanovuje postup
Královéhradeckého kraje při zadávání veřejných zakázek.

2)

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE:

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Sídlo:

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO:

708 89 546

DIČ:

CZ70889546

Zástupce:

Mgr. Martin Červíček, hejtman

Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html
Kontaktní osoby ve věcech technických:
Ing. Ladislav Satorie, tel.: +420 604 235 224, lsatorie@kr-kralovehradecky.cz
Ing. Václav Nýč, +420 602 441 087, vnyc@kr-kralovehradecky.cz
Kontaktní osoba ve věci veřejné zakázky:
Mgr. Kateřina Machová, tel.: +420 702 248 906, email kamachova@kr-kralovehradecky.cz

3)

PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Celková předpokládaná hodnota činí

1 000 000 Kč bez DPH.

Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky je zároveň maximální nabídkovou cenou, tuto cenu nesmí
dodavatel ve své nabídce překročit.
Předložená nabídka s vyšší, než maximálně přípustnou nabídkovou cenou může být z účasti ve veřejné zakázce
vyřazena a účastník vyloučen, pokud by měl být účastník vybraným dodavatelem, bude vyloučen vždy.
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4)

ÚDAJE O ZAKÁZCE

4.1 Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je zároveň: vypracování a předání Technické zprávy, vypracování a předání
Projektové dokumentace pro dodávku záložního zdroje chladu včetně zajištění související inženýrské činnosti,
dodání záložního zdroje chladu včetně jeho instalace, montáže, naprogramování, napojení do stávajícího
systému, kompletního uvedení do provozu a realizace souvisejících stavebních prací. Dále je předmětem veřejné
zakázky provedení zkušebního provozu, provádění servisních prohlídek a poskytnutí bezplatného záručního
servisu.
Účelem této zakázky je zajistit dodání záložního zdroje chladu pro Hvězdárnu a planetárium v Hradci Králové,
se sídlem Zámeček 456/30 500 08 Hradec Králové (dále také jen jako „uživatel“), podle projektové
dokumentace, kterou dodavatel sám vypracuje.
Podrobnosti k výše specifikovaným činnostem jsou uvedeny v Návrhu smlouvy o dílo (Příloha č. 2).
Technická kritéria pro dodávku:
• nezávislý zdroj chladu s předpokládaným max. chladícím výkonem zdroje – 40 kW;
• zapojení záložního chladícího zdroje do primárního systému chlazení s dodáním chladící vody do
akumulačních nádrží, a to v době odstávky tepelného čerpadla v režimu chlazení;
• provedení – kompresor s invertorovým motorem;
• vyráběné médium pro dodávky chladu – voda o teplotě 8/14 °C;
• umístění zdroje ve stávající kotelně, případně na jiném vhodném místě podléhajícím schválení uživatele,
možnostem budovy a okolní zástavby; v případě umístění ve venkovním prostředí zajistit potřebné souhlasy a
případná povolení související s umístěním zdroje chladu
• chlazení zdroje vzduchem v tichém provedení;
• provoz záložního zdroje chladu a stávajícího tepelného čerpadla bude vzájemně blokovaný tak, aby nemohly
být oba zdroje současně v provozu;
• záložní zdroj musí být přiřazen do stávající výroby chladu;
• záložní zdroj musí mít binární a analogové vstupy a výstupy, které je možné připojit do stávajícího řídícího
systému včetně komunikačního protokolu Mod – Bus RTU (neboTCP)
• naprogramování a zapojení do stávajícího systému měření a regulace (Vivid Service s.r.o.)
Popis stávajícího zařízení uživatele (viz. přiložená projektová dokumentace):
• kombinované zařízení – tepelné čerpadlo pro výrobu topné vody a chladící vody
• topný výkon – 53,5 kW
• doplňkový zdroj tepla – elektrokotel 21kW – 2ks (celkem 42 kW)
• chladící výkon – 38,5 kW
• systém chlazení je dvoutrubkový se spádem 8°/14 °C, nucený oběh chladící vody, akumulační nádoba 400 l–2
ks (celkem 800 l)
• 2 větve chlazení – FCU (28,6 kW) + VZT (17,6 kW)

2

Zadávací dokumentace
Předmět veřejné zakázky je podrobně specifikován Přílohou č. 3 (Původní projektová dokumentace),
v Návrhu smlouvy o dílo (Příloha č. 2).
4.2 Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle kódu CPV:
71321200-6
Projektování topných systémů
42510000-4
Výměníky tepla, klimatizační nebo chladící zařízení a filtrační stroje
31200000-8
Elektrické rozvodné a řídící zařízení
Zadavatel nepřipouští použití jakýchkoliv repasovaných nebo dříve použitých zařízení, dílů a materiálů. Všechna
dodaná zařízení, díly a materiály musí být nové a první jakosti.
Odpovědné veřejné zadávání:
Zadavatel má zájem o plnění této veřejné zakázky dle zásad odpovědného zadávání, a proto zakotvil do přílohy
č. 2 (návrh smlouvy o dílo) požadavky s ohledem na tyto zásady.
5) DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ ZAKÁZKY
5.1 Doba (termíny realizace):
Předmět plnění (jeho části):

Zahájení:

Dokončení:

Technická zpráva a Projektová
dokumentace

na písemnou Výzvu zadavatele

nejdéle do 7 týdnů od zahájení
plnění

Dodávka včetně provedení
Souvisejících činností (zejm.
montážní a stavební práce)
a dále včetně provedení
Zkušebního provozu

na písemnou Výzvu zadavatele

nejdéle do 22 týdnů od zahájení
tohoto plnění, z toho zkušební
provoz bude prováděn v délce
minimálně 2 týdny

Servisní prohlídky

bezprostředně
po
zkušebního provozu

budou prováděny pravidelně po
dobu minimálně 2 let od okamžiku
ukončení zkušebního provozu

ukončení

5.2 Místo plnění:
Místem plnění je Hvězdárna a planetárium, budova digitálního planetária, v Hradci Králové, Zámeček
456/30, 50008 Hradec Králové.

6)

PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ

Prohlídka místa plnění se koná dne 30. 11. 2022 v 11:00 hod. v místě plnění
(Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové, Zámeček 456/30, 50008 Hradec Králové). Sraz účastníků je před
hlavním vchodem do budovy. Kontaktní osobou pro prohlídku místa plnění je Ing. Ladislav Satorie, lsatorie@krkralovehradecky.cz , mobil: +420 604 235 224 a pan Miroslav Krejčí, ředitel hvězdárny a planetária v Hradci
Králové, mobil: +420 727 807 088, email krejci@astrohk.cz
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Zadavatel upozorňuje, že na prohlídku místa plnění se mohou v souvislosti s epidemiologickou situací vztahovat
některá omezení či opatření.
7)
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Zadávací dokumentaci tvoří dokumenty obsahující zadávací podmínky, které jsou nezbytné pro zpracování
nabídky, konkrétně: - tato textová část (Výzva k podání nabídky)
- Přílohy:
Příloha č. 1 Krycí list nabídky a Souhrnné čestné prohlášení
Příloha č. 2 Návrh smlouvy o dílo
Příloha č. 3 Původní projektová dokumentace
Pokud jsou v zadávací dokumentaci uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy, specifická označení zboží nebo
služeb, mající vztah k jednomu dodavateli, jedná se o vymezení předpokládaného standardu a zadavatel
výslovně prohlašuje, že umožní pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky
srovnatelných řešení a výrobků. Ve své nabídce pak musí na tuto skutečnost dodavatel upozornit, popsat tu část,
kde je jiné řešení použito a prokázat vymezením technických parametrů, že jím navržené materiály nebo
výrobky jsou technicky a kvalitativně srovnatelné nebo lepší.

8)

PODMÍNKY KVALIFIKACE

8.1 Požadavky na prokázání splnění kvalifikace
Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který kumulativně splní základní způsobilost, profesní
způsobilost a technickou kvalifikaci (Příloha č. 1 této Výzvy, není-li dále stanoveno jinak).
Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu, může být z účasti v zadávacím řízení
vyloučen, vybraný dodavatel bude v případě nesplnění kvalifikace vyloučen vždy.
8.2. Základní způsobilost
Základní způsobilost nesplňuje dodavatel, který:
a)

b)

byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před
zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro
trestný čin uvedený v příloze č. 3 ZZVZ nebo obdobný
trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele;
k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
Je-li dodavatelem právnická osoba (PO), musí tuto
podmínku splňovat tato PO a zároveň každý člen
statutárního orgánu.
má v České republice nebo v zemi svého sídla
v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

Způsob prokázání:

Výpisu z evidence
Rejstříku trestů

nebo
Potvrzení finančního úřadu
a zároveň čestné
prohlášení ve vztahu ke

předložení
Přílohy č. 1
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spotřební dani
c)

d)

e)

má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný
nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné
zdravotní pojištění,
má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný
nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o
úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle
jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle
právního řádu země sídla dodavatele.

Čestné prohlášení

Potvrzení okresní správy
sociálního zabezpečení
výpisu z obchodního
rejstříku, nebo předložení
čestného prohlášení v
případě, že není v
obchodním rejstříku
zapsán

8.3. Profesní způsobilost
prokáže dodavatel, který předloží následující doklady:
a)

b)

výpis z obchodního rejstříku, či výpis z jiné obdobné
evidence, pokud je v ní dodavatel zapsán, ne starší než
3 měsíce přede dnem zahájení zadávacího řízení
doklad o oprávnění k podnikání dle zvláštních
právních předpisů v rozsahu odpovídajícímu předmětu
plnění zakázky, zejména doklad prokazující příslušné
živnostenské oprávnění (dle § 10 zákona č. 455/1991
Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších
předpisů) resp. jiná oprávnění či licence k podnikání,
a to v oboru:

Způsob prokázání:

Výpis
z obchodního rejstříku

nebo
Výpis
z živnostenského rejstříku

předložení
Přílohy č. 1

•
montáž a opravy a rekonstrukce chladících
zařízení a tepelných čerpadel
Dodavatel uvede, zda se jedná o jeho zaměstnance,
resp. zda prokazuje splnění tohoto předpokladu
prostřednictvím poddodavatele.
c)

doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele
nebo osoby, kterou dodavatel disponuje a jejímž
prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, ve
formě Osvědčení/ Osvědčení o registraci, a to v oboru:

Osvědčení v oboru
technika prostředí staveb

•
technika prostředí staveb
(konkrétně: autorizovaný inženýr – technická
zařízení IE01 nebo autorizovaný technik – vytápění
a vzduchotechnika TE01)
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Dodavatel může prokázat splnění profesní způsobilosti v nabídce předložením Přílohy č. 1 této Výzvy.
Dodavatel, se kterým má být uzavřena smlouva, je povinen ve smyslu § 86 odst. 3 ZZVZ před jejím
uzavřením předložit zadavateli originály či úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění profesní
způsobilosti dle čl. 8.3 písm. c) a neučinil-li již tak ve své nabídce.
8.4. Technická kvalifikace
Dodavatel prokáže splnění technické kvalifikace předložením:

Seznamu významných zakázek
Ze seznamu musí vyplývat za posledních 5 let přede dnem zahájení zadávacího řízení
realizace alespoň dvou významných zakázek, jejichž předmětem byla dodávka obdobného
charakteru jako je předmět této veřejné zakázky (tzn. dodávka zdroje chladu) ve finančním
objemu minimálně 200 000 Kč bez DPH za každou jednotlivou zakázku.

Způsob
prokázání:
předložení
Přílohy č. 1

8. 5. Prokázání kvalifikace či způsobilosti prostřednictvím jiných osob
Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované zadavatelem v plném
rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v tomto chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím jiných osob,
prostřednictvím jiné osoby nesmí prokazovat splnění základní a profesní způsobilost dle čl. 8.2 a 8.3 písm. a)
V případě prokazování kvalifikace jinou osobou, je dodavatel povinen prokázat/ předložit:
• že tato jiná osoba splňuje základní a profesní způsobilost dle čl. 8.2 a 8.3 písm. a) Výzvy;
• doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace; a
• písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí
nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň
v rozsahu, v jakém jiná osoba prokazuje kvalifikaci za dodavatele. Má se za to, že tento požadavek je splněn,
pokud je obsahem závazku společná a nerozdílná odpovědnost této osoby a dodavatele. Prokazuje-li však
dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá seznam zakázek vztahující se k takové osobě,
musí písemný závazek obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat služby, které prokazuje.
Změny kvalifikace účastníka veřejné zakázky malého rozsahu
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 písemně oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny předložit nové doklady
nebo prohlášení ke kvalifikaci. Povinnost podle věty první nevzniká, pokud je kvalifikace změněna takovým
způsobem, že podmínky kvalifikace jsou nadále splněny.
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9)

POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
Nabídka dodavatele musí být zpracována v českém jazyce.
Nabídka bude zpracována v písemné podobě, a to v elektronické. Zadavatel doporučuje následující členění
nabídky:
a) Krycí list nabídky – cenová nabídka ve struktuře požadované zadavatelem (Příloha č. 1 této Výzvy)
a Souhrnné čestné prohlášení (o splnění základní a profesní způsobilosti, tech. kvalifikace, k neexistenci
střetu zájmů, k seznamu poddodavatelů a k akceptaci obchodních podmínek) - Příloha č. 1 této Výzvy;
b) Doklad o oprávnění osoby k podpisu: Vyžaduje-li zadavatel na některém dokumentu podpis dodavatele,
podepíše tento dokument vždy osoba oprávněná jednat za dodavatele uvedená ve veřejném rejstříku či
jiné obdobné evidenci. Je-li k podání nabídky zmocněna dodavatelem osoba jiná, musí nabídka obsahovat
dokument, prokazující takové zmocnění;
c) další doklady.
Dodavatel bere na vědomí, že uzavřená smlouva včetně všech jejích příloh bude zveřejněna na profilu zadavatele
a v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy. Pokud dodavatel nějakou část své nabídky
považuje za obchodní tajemství, je povinen takové části jasně označit a uvést konkrétní důvod pro nemožnost
zveřejnění.
Další požadavky na způsob zpracování nabídky
Všechny dokumenty, které mají být podepsány osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele, je nutné do
elektronického nástroje vložit opatřené tímto podpisem v naskenované podobě (např. ve formátu PDF), případně
musí být podepsány elektronicky osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele.

10)

POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Nabídková cena, kterou dodavatel uvede v krycím listu (příloha č. 1), musí zahrnovat veškeré náklady na
realizaci předmětu plnění zakázky a bude označena jako nejvýše přípustná a platná po celou dobu plnění
zakázky. V této ceně budou obsaženy náklady na veškeré dodávky, práce a činnosti potřebné pro řádnou
realizaci veřejné zakázky.

11)

NÁVRH SMLOUVY, ZÁRUKA, POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI DODAVATELE

Návrh smlouvy
Obchodní a jiné smluvní podmínky jsou blíže specifikovány v Příloze č. 2 (Smlouva o dílo), která je nedílnou
součástí této Výzvy. Návrh smlouvy je závazný. Smlouva není povinnou součástí nabídky. Návrh smlouvy
bude doplněn zadavatelem na vyznačených místech před jeho podpisem a v souladu s nabídkou vybraného
dodavatele.
Záruka
Zadavatel požaduje záruku za celé dílo minimálně v délce 24 měsíců. Dodavatel může poskytnout záruku delší
(v měsících).
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Pojištění odpovědnosti dodavatele
Dodavatel prokáže tuto obchodní podmínku zadavatele předložením dokladu o pojištění do 10 dnů od doručení
výzvy k zahájení plnění.
Dodavatel je povinen předložit doklad o pojištění, za který zadavatel považuje výhradně pojistnou smlouvu,
pojistku nebo potvrzení pojišťovny o existenci pojištění odpovědnosti dodavatele za škody způsobené třetí
osobě. Zadavatel přitom stanoví, aby pojistná částka předmětného pojištění činila minimálně 1 mil. Kč.

12)

HODNOTÍCÍ KRITÉRIA, ZPŮSOB HODNOCENÍ

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. V rámci ekonomické výhodnosti je jediným
hodnotícím kritériem Celková nabídková cena v Kč bez DPH – váha kritéria: 100 %.
Jako nejvýhodnější bude vybrána nabídka dodavatele, která bude obsahovat nejnižší celkovou cenu v korunách
českých (Kč) bez DPH, za předpokladu splnění všech požadavků stanovených zadavatelem. Zadavatel bude
hodnotit pouze nabídky, které svojí nabídkovou cenou nepřekročily zadavatelem stanovenou předpokládanou
hodnotu (tedy maximální přípustnou nabídkovou cenu).

13)

LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁVÁNÍ NABÍDEK

13.1. Podání nabídky v elektronické podobě:
Veškeré úkony včetně podání nabídky může dodavatel provést elektronicky prostřednictvím elektronického
nástroje E-ZAK. V případě použití elektronického nástroje musí dodavatel provést registraci v tomto nástroji.
Veškeré podmínky a informace týkající se použití elektronického nástroje jsou dostupné na adrese
https://zakazky.cenakhk.cz . Dotazy k použití elektronického nástroje mohou dodavatelé zasílat na kontaktní email zástupce zadavatele ve věci veřejné zakázky.
Předpoklady pro registraci dodavatele:
1. doklad prokazující subjektivitu organizace (např. výpis z obchodního rejstříku),
2. plná moc k jednání jménem či za organizaci (není třeba v případě, kdy jste zároveň statutárním zástupcem
nebo budete registraci provádět s využitím datové schránky),
3. elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu.
Pokud jsou splněny předpoklady, lze provést proces registrace a ověření dodavatele. Zadavatel upozorňuje, že
registrační proces v CDD může trvat až 48 hodin (počítáno v pracovní dny) po obdržení všech dokumentů, tj.
žádosti o registraci včetně požadovaných příloh. Dokumenty jsou posuzovány provozovatelem CDD a poté je
registrace dokončena, popř. bude vyžádáno jejich doplnění. O výsledku je dodavatel informován e-mailem.
Informace k registraci a ověření dodavatelského účtu naleznete na stránkách https://fen.cz v záložce Nápověda /
Registrace a ověření dodavatele.
Podání nabídky v elektronické podobě:
Dodavatel vloží do elektronického nástroje soubor s nabídkou, který bude v názvu obsahovat název dodavatele
(nemusí se jednat o zcela přesný přepis obchodní firmy). Maximální velikost jednotlivých vkládaných souborů je
omezena na 50 MB. Počet vkládaných souborů není omezen. Návod na elektronické podání nabídky je dostupný
v uživatelské příručce na https://zakázky.cenakhk.cz/ .
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13.2 Podání nabídky v listinné podobě:
Dodavatel podá nabídku v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky a slovem neotvírat:
Záložní zdroj chladu pro Hvězdárnu a planetárium v Hradci Králové III.
NEOTVÍRAT
Na obálce s nabídkou musí být vždy uvedeno, kdo nabídku podává – alespoň obchodní firma a identifikační
číslo osoby (IČO). Zadavatel doporučuje předložení nabídky v pevně spojené podobě tak, aby bylo zabráněno
ztrátě či výměně jednotlivých listů nabídky a užití přelepky s razítkem dodavatele.
Nabídky v listinné podobě se podávají na adrese: Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové
Dodavatelé doručí nabídky na podatelnu zadavatele (Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové)
v úředních dnech pondělí a středa 8.00 – 17.00 hod., v ostatních pracovních dnech úterý, čtvrtek, pátek
8.00 – 14.00 hod. (polední pauza každý den 11:00-11:30) nebo poštou na shora uvedenou adresu.
Pro určení, kdy byla nabídka zadavateli doručena, je rozhodující otisk podacího razítka zadavatele. V případě
doručení poštou je za okamžik předání považováno převzetí zásilky adresátem.

Lhůta pro podání nabídek končí

13. 1. 2023 v 10:00 hod.

K nabídkám doručeným zadavateli po uplynutí stanovené lhůty se nepřihlíží.
13.3 Otevírání nabídek
a) v elektronické podobě
Otevřením nabídky v elektronické podobě se rozumí zpřístupnění jejího obsahu zadavateli. K otevření nabídek
podaných v elektronické podobě bude přistoupeno bezprostředně po konci lhůty pro podání nabídek a před
otevíráním obálek s listinnými nabídkami.
b) v listinné podobě
Otevírání nabídek podaných v listinné podobě se provede formou otevírání obálek s nabídkami, které je
neveřejné. Zadavatel zahájí otevírání obálek bezodkladně po uplynutí lhůty pro podání nabídek v sídle
zadavatele Královéhradeckého kraje (Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové).
13. 4 Protokol o otevírání nabídek
O otevírání nabídek vyhotoví zadavatel písemný protokol, který bude obsahovat alespoň identifikační údaje
všech účastníků a údaje z jejich nabídek odpovídající číselně vyjádřitelným kritériím hodnocení.
Protokol o otevírání nabídek, který bude uveřejněn v sekci „Dokumenty vyhrazené pro účastníky“ v detailu
veřejné zakázky na profilu zadavatele do dvou pracovních dnů ode dne otevírání nabídek, bude obsahovat počet
nabídek a údaje z nabídek odpovídající číselně vyjádřitelným kritériím hodnocení.
14)
VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Dodavatelé jsou oprávněni požadovat od Zadavatele vysvětlení Zadávací dokumentace – dodatečné informace
k zadání. Žádost o vysvětlení se podává písemně listině anebo elektronicky a musí být doručena Zadavateli
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nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek (kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Machová,
e-mail: kamachova@kr-kralovehradecky.cz). Telefonické žádosti nejsou akceptovány.
Zadavatel vloží a uveřejní dodatečné informace včetně plného znění dotazu, na profilu zadavatele na adrese:
https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu zakázky, nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne
doručení písemné žádosti dodavatele.
Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti.
DALŠÍ INFORMACE A PODMÍNKY ZAKÁZKY

15)

Obchodní společnost, ve které veřejný funkcionář uvedený v §2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb.,
o střetu zájmů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního orgánu státní správy, v jehož čele není člen
vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účasti společníka v obchodní
společnosti, se nesmí účastnit zadávacích řízení podle zákona upravujícího zadávání veřejných zakázek jako
účastník nebo poddodavatel, prostřednictvím kterého dodavatel prokazuje kvalifikaci. Zadavatel je povinen
takovou obchodní společnost vyloučit ze zadávacího řízení. Zadavatel nesmí obchodní společnosti uvedené
ve větě první zadat veřejnou zakázku malého rozsahu. Takové jednání je neplatné.
Dodavatel předloží ve své nabídce čestné prohlášení, že ani on, případně též poddodavatel, jehož
prostřednictvím dodavatel prokazuje kvalifikaci, není osobou výše uvedenou (příloha č. 1 této Výzvy).

1.

2.

Zadavatel si zjistí údaje o skutečném majiteli z evidence o skutečných majitelích nebo je-li zahraniční
právnickou osobou vyzve vybraného dodavatele k předložení výpisu z obdobné evidence nebo ke
a) sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem, a zároveň k
b) předloží dokladů, z nichž vyplývá vztah všech identifikovaných 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 požaduje, aby vybraný dodavatel, ve smyslu ust. § 104 písm. e) a § 122 odst. 3 ZZVZ,
předložil uvedené údaje a doklady jako podmínku uzavření smlouvy.

3. Ve vazbě na Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, o omezujících opatřeních vzhledem
k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině není zadavatel oprávněn zadat zakázku:
a) jakémukoli ruskému státnímu příslušníkovi, FO či PO nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
b) PO, subjektu nebo orgánu, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů
uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo
c) FO nebo PO, subjektu nebo orgánu, které jednají jménem nebo na pokyn některého ze subjektů
uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce včetně subdodavatelů, dodavatelů nebo subjektů,
jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic o zadávání veřejných zakázek, pokud představují
více než 10 % hodnoty zakázky, nebo společně s nimi.
V návaznosti na to zadavatel požaduje, aby dodavatel v nabídce předložil prohlášení o neexistenci
důvodů výše. Vzor prohlášení dodavatele je součástí přílohy č. 1.
4.
•
•
•

Zadavatel si vyhrazuje právo:
ověřit informace o dodavateli z veřejně dostupných zdrojů.
požadovat od účastníků doplňující informace, ověřit si skutečnosti uvedené v nabídce, či vyjasnit si
informace uvedené v nabídkách;
změnit nebo upravit podmínky stanovené v zadání, pokud tato změna nastane; zadavatel bude o této změně
informovat a v případě podstatných změn prodlouží zadavatel lhůtu k podání nabídek; dodavatelům
v takovém případě nenáleží žádná úhrada vzniklých nákladů;

10

