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Zadávací dokumentace je podkladem pro zpracování a podání nabídek uchazečů na veřejnou
zakázku v rámci zjednodušeného podlimitního řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách (dále jen zákon).
Práva a povinnosti uchazeče a zadavatele a další podmínky neuvedené v této dokumentaci se
řídí výše uvedeným zákonem.
1. VYMEZENÍ PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
1.1. Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je vykonávání prací správce systému pobočkových telefonních
ústředen AVAYA Deficity ECS a AVAYA Deficity BCS umístěných v budovách
Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy v Karmelitské ulici budova číslo 7 a 17.
Předmět veřejné zakázky je specifikován takto:
1) zajišťovat provozuschopnost telefonního systému z technického hlediska včetně plné
návaznosti na příslušná pracoviště Českého Telecomu a. s. příp. jiných providerů
2) provádět na základě požadavků objednatele:
a) denní kontrolu provozu ústředen, kontrolu digitálních a analogových pozic,
kontrolu vedení a kanálů napojených na JTS, kontrolu vedení a kanálů pro
zasíťování
b) údržbu vedení a kabelových rozvodů těchto ústředen
c) servis a údržbu digitálních a analogových telefonů napojených na tyto ústředny
d) servis a údržbu dalších telekomunikačních zařízení napojených na tyto PbÚ
(modemy, faxy, atd. …)
e) administraci periferních zařízení jako jsou: Hlasová pošta Audix, faxový server
Lanfax
f) servis a údržbu mobilních telefonů patřících Ministerstvu školství
g) administraci a změny služeb na SIM kartách pro mobilní telefony
h) opravy nebo zajištění opravy veškerých poruch na výše uvedených zařízeních
i) další činnost související k komunikační technikou dle potřeb
3) činnost uvedenou v odst. 2) provádět průběžně podle provozní potřeby a požadavků
určeného zaměstnance objednatele
4) započít s realizací požadavků objednatele podle odst. 2) nejpozději do 36 hodin od
nahlášení požadavku objednatelem, v případě poruchy menšího charakteru (např.
odpojené účastnické karty, odpojené telefony atd.) bude započato s opravami
nejpozději do 24 hodin od nahlášení poruchy, v případě úplného výpadku, nebo
výpadku velké části systému bude započato s opravou v co nejkratší době, nejpozději
však do tří hodin od nahlášení poruchy, pokud nebude dohodnuto jinak
5) zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se při výkonu své činnosti pro
objednatele dozví. To platí i pro jeho subdodavatele, za které nese odpovědnost
zhotovitel
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1.2. Lhůta a místo plnění veřejné zakázky
Místem plnění je sídlo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7, 118 12
Praha 1.
Předpokládané zahájení plnění je 01.01.2009.
Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn ukončením zadávacího řízení a
podepsáním smlouvy s vybraným uchazečem. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit
předpokládaný termín zahájení ve vazbě na termín ukončení výběrového řízení.
Doba plnění dle předmětu smlouvy se stanovuje na čtyři roky.
2. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH KRITÉRIÍ
2.1. Obecné požadavky zadavatele na prokázání kvalifikace
Splnění kvalifikace
Předpokladem hodnocení nabídky v zadávacím řízení je prokázání splnění kvalifikačních
předpokladů. Kvalifikaci splní dle smyslu zákona dodavatel, který prokáže splnění:
à

základních kvalifikačních předpokladů - § 53 zákona

à

profesních kvalifikačních předpokladů - § 54 zákona

à

ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů - § 55 zákona

à

technických kvalifikačních předpokladů - § 56 zákona

Prokázání kvalifikace prostřednictvím subdodavatele upravuje § 51 odst. 4 zákona.
Prokázání kvalifikace v případě podání společné nabídky upravuje § 51 odst. 5 a 6
zákona.
Prokázání kvalifikace u zahraničního dodavatele upravuje § 51 odst. 7 zákona.
Zvláštní způsoby prokázání kvalifikace
-

Použití výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů se řídí ustanovením § 127
zákona

-

Použití výpisu ze zahraničního seznamu dodavatelů se řídí ustanovením § 143 zákona.

Pravost a stáří dokladů
-

Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace doklady předloženými v originále
nebo úředně ověřené kopii těchto dokladů.

-

Výpis z obchodního rejstříku nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být
prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.

-

V případech, kdy zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení
prohlášení uchazeče, musí toto prohlášení obsahovat zadavatelem požadované údaje a
musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.

-

Pokud za uchazeče jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce
předložena plná moc v originále nebo v úředně ověřené kopii

Změny v kvalifikaci se řídí ustanovením § 58 zákona
Lhůta pro prokázání splnění kvalifikace
Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek.
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2.2. Základní kvalifikační předpoklady
Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 zákona splňuje dodavatel:
a. který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch zločinného
spolčení, trestný čin účasti na zločinném spolčení, legalizace výnosů z trestné činnosti,
podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu,
úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství
na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového
trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí, musí tento předpoklad splňovat
statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem
dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento
předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této
právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba
prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene
splňovat vedle uvedených osob rovněž vedení této organizační složky; tento základní
kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České
republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště.
b. který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí
s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo
k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu,
musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a
je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele
právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen
statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast
zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad
podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedení této organizační
složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu
k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště.
c. který nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle
zvláštního právního předpisu
d. vůči jehož majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o
úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě
nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela
nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů
e. který není v likvidaci
f. který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice,
tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele
g. který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak
v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele
h. který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku
na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa
podnikání či bydliště dodavatele
i. který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo
pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle §
54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních
předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného
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zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento
předpoklad na tyto osoby.
Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením čestného
prohlášení. (viz příloha č. 2)
2.3. Profesní kvalifikační předpoklady
Profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 zákona splňuje dodavatel předložením:
à

výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán či výpis z jiné obdobné
evidence pokud je v ní zapsán,

à

dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné
živnostenské oprávnění či licenci,

Dodavatel prokazuje splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložením
požadovaných dokladů v originále nebo úředně ověřené kopii. Výpis z obchodního rejstříku
nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90
kalendářních dnů.
2.4. Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady
Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady dle § 55 zákona splňuje dodavatel
předložením:
à

čestného prohlášení o výsledku hospodaření za poslední 3 účetní období.
V každém roce musí být dosaženo vždy kladného hospodářského výsledku.
Požadované informace budou předloženy formou čestného prohlášení.

2.5. Technické kvalifikační předpoklady
Technické kvalifikační předpoklady dle § 56 zákona splňuje dodavatel předložením:
à

seznamu realizovaných zakázek za poslední 3 roky s uvedením jejich rozsahu a
doby plnění.
Přílohou tohoto seznamu bude kontakt na zadavatele z důvodu případného ověření
referencí.
Požadované informace budou předloženy formou čestného prohlášení.
Dodavatel doloží, že v posledních 3 letech realizoval min. 1 zakázku obdobného
předmětu dané veřejné zakázky.
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3. POŽADAVKY NA JEDNOTNÝ ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY A
PLATEBNÍ PODMÍNKY
3.1. Nabídková cena
3.1.1. Celková cena díla je cenou maximální, nejvýše přípustnou a překročitelnou pouze při
splnění podmínek stanovených smlouvou.
Nabídková cena bude uvedena v CZK v členění:
Nabídková cena za 1 hodinu výkonů bez DPH
DPH 19%
Nabídková cena vč. DPH
3.1.2. V ceně za provedení prací je zahrnuto i dopravné.
3.1.3. Nabídková cena bude zpracována v souladu s obchodními podmínkami, které jsou
součástí tohoto zadání.
3.1.4. Každý úkon a výkony nad rámec běžné údržby, kterou je z hlediska věcností i nutného
časového rozsahu možno předem stanovit, budou řešeny vždy zvláštními
objednávkami zadavatele na základě předem dohodnutého předmětu, rozsahu a ceny
díla.
3.2. Zálohy
Zadavatel nebude poskytovat zálohy
3.3. Platební podmínky
Přesné vymezení platebních podmínek je obsaženo v obchodních podmínkách, které jsou
součástí tohoto zadání.
Doba splatnosti daňových dokladů bude stanovena na 21 kalendářních dnů ode dne doručení
daňového dokladu zadavateli.
Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené v § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty a § 13a Zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
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4. KRITÉRIA HODNOCENÍ NABÍDEK
Hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena.
Způsob hodnocení:
Hodnotící komise provede hodnocení nabídek podle výše nabídkových cen jednotlivých
uchazečů tak, že sestaví pořadí uchazečů od prvého k poslednímu s ohledem na nabídnuté
výše nabídkové ceny. Nejvýhodnější nabídkou je ta, která nabízí nejnižší nabídkovou cenu.
Rozhodující je výše nabídkové ceny bez DPH.
5. OBCHODNÍ PODMÍNKY
5.1. Závazný návrh smlouvy
Uchazeč v nabídce předloží návrh smlouvy na předmětnou činnost podepsaný osobou
oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.
Návrh smlouvy, předložený uchazečem, musí obsahovat následující podmínky zadavatele:
•

cena za hodinovou sazbu při plnění předmětu veřejné zakázky bude cenou maximální
a nejvýše přípustnou a bude obsahovat veškeré náklady spojené s plněním předmětu
smlouvy, její změna je možná pouze na základě dohody smluvních stran specifikované
v dodatku smlouvy

•

úhrada za předmětnou činnost bude probíhat na základě měsíčních faktur – daňových
dokladů

•

doba splatnosti daňových dokladů bude stanovena na 21 kalendářních dnů ode dne
doručení daňového dokladu zadavateli.

•

rozpis prací vč. časového harmonogramu plnění

•

návrh smlouvy bude obsahovat ustanovení ve smyslu bodu 3.1.4. těchto zadávacích
podmínek

6. OBSAH A FORMA NABÍDKY UCHAZEČE
6.1.

Obsah nabídky
1) Krycí list nabídky
2) Prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů
3) Prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů
4) Prokázání splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů
5) Prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů
6) Návrh smlouvy o poskytování služeb
Nabídka a veškeré ostatní údaje budou zpracovány v českém jazyce v písemné formě
v jednom originále. Nabídka bude podepsána na krycím listě osobou oprávněnou
jednat a podepisovat za uchazeče.
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6.2.

Podání nabídky
Nabídka bude podána písemně v jedné uzavřené obálce označené názvem veřejné
zakázky „Správce systému pobočkových telefonních ústředen umístěných v budovách
MŠMT v budově č. 7 a 17“ – NEOTVÍRAT. Na obálce bude uvedena adresa na níž je
možné nabídku uchazeče v případech stanovených zákonem vrátit. Obálka bude na
uzavření opatřena razítky uchazeče, případně podpisy.

6.3.

Doporučené zabezpečení nabídky
Nabídka bude zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy např. provázáním
nabídky provázkem jehož volný konec bude zapečetěn nebo přilepen tak, aby nebylo
možno žádný list volně vyjmout. Uchazeč očísluje všechny jednotlivé listy nabídky
pořadovými čísly vzestupnou nepřerušenou číselnou řadou vždy v pravém dolním
rohu listu.

7. OSTATNÍ PODMÍNKY ZADÁNÍ
7.1.

Změna podmínek zadávací dokumentace
Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených zadávací
dokumentací. Změnu obsahu zadávací dokumentace je zadavatel povinen oznámit
všem uchazečům o veřejnou zakázku, kteří si vyzvedli zadávací dokumentaci. Změna
musí být provedena písemnou formou, postupem a v časových relacích dle zákona č.
137/2006, o veřejných zakázkách, v platném znění.

7.2.

Variantní řešení, zrušení výběrového řízení, zadávací lhůta
Zadavatel vylučuje variantní řešení nabídky. Zadavatel si vyhrazuje právo na zrušení
výběrového řízení, popřípadě odmítnout všechny předložené nabídky případně
odmítnutí předložených nabídek.
Zadávací lhůta se stanovuje do 31.01.2009.

7.3.

Dodatečné informace k zadávací dokumentaci.
Žádosti o dodatečné informace a jejich poskytnutí se řídí ustanovením zákona. Adresa
pro vyžádání dodatečných informací je Stavební a inženýrská společnost SPS, s.r.o.,
Národní třída 10, 110 00 Praha 1, Lucie Mandryková, tel: 224 951 447, Ing. Jiří
Franěk, tel.: 603 865 672, e-mail: sekretariat@stis.cz.
Žádost o dodatečné informace musí být písemná.

7.5.

Lhůta pro podání nabídek.
Každý uchazeč může podat pouze 1 nabídku. Lhůta pro podání nabídek končí dne
15.12.2008 v 09:00 hod. Nabídky je možno podávat osobně (případně prostřednictvím
kurýrní služby) na adresu Stavební a inženýrská společnost SPS, s.r.o., Národní třída
10, 110 00 Praha 1, podatelna, 4. patro, a to v pracovních dnech od 08:00 – 09:00 a
11:00 – 15:30 hod. (v pátek pouze do 14:30) a v poslední den lhůty od 08:00 do 09:00
hod. (do kanceláře č. 409 a – 4. patro).
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Uchazeči mohou podat nabídky rovněž doporučenou poštou na adresu Stavební a
inženýrská společnost SPS, s.r.o., Národní třída 10, 110 00 Praha 1, a to tak, aby byly
doručeny nejpozději do 24.11.2008 do 09:00 hod.
7.6.

Místo a doba otevírání obálek s nabídkami
Otevírání obálek se uskuteční dne 15.12.2008 v 09:15 hod. na adrese Stavební a
inženýrská společnost SPS, s.r.o., Národní třída 10, 110 00 Praha 1, zasedací místnost
č. 401a, 4.patro.
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Příloha č. 1

Krycí list nabídky
pro veřejnou zakázku
„…..“
Uchazeč:
(obchodní firma nebo název)
Sídlo:
(v případě fyzické osoby bydliště)
(celá adresa vč. PSČ)
Právní forma:
IČ:
DIČ:
Informace k hodnotícím kritériím:
Nabídková cena:

Cena za hodinu provedených výkonů bez
DPH Kč
DPH 19%

Kč

Cena celkem vč. DPH

Kč

Obsah nabídky:
1) Krycí list nabídky
2) Prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů
3) Prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů
4) Prokázání splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů
5) Prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů
6) Návrh smlouvy o poskytování služeb
Uchazeč prohlašuje, že je vázán celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací
lhůty, která se stanovuje do 31.01.2009 a že vymezení plnění veřejné zakázky obsahuje
všechny údaje nutné pro realizaci zakázky
V

dne

Razítko a podpis uchazeče
Osoba oprávněná jednat jménem uchazeče či za uchazeče.
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Příloha č. 2

Čestné prohlášení
Tímto dodavatel prohlašuje, v souladu s § 53 odst.1 zákona č. 137/2006 Sb., že :
a) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin dle bodu a) odst. 1
b) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí
s předmětem podnikání a dále dle bodu b) odst. 1
c) nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení
d) vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o
úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě
nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela
nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů
e) není v likvidaci
f) nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky
g) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění
h) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na
státní na státní politiku zaměstnanosti
i) nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, nebylo mu
pravomocně uloženo kárné opatření

V …………. dne

Razítko a podpis uchazeče
Osoba oprávněná jednat jménem uchazeče či za uchazeče.

12

