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VÝZVA VÍCE DODAVATELŮM K PODÁNÍ NABÍDKY
K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU
ve smyslu ust. § 27 v návaznosti na ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ZVZ“), při kterém zadavatel dodržuje zásady
uvedené v ust. § 6 zákona o ZVZ
Nejedná se o veřejnou zakázku zadávanou podle zákona o ZVZ. Na tuto veřejnou zakázku se
nevztahují pravidla pro průběh zadávacího řízení dle zákona o ZVZ. Pokud se ve výzvě objeví
odkaz na zákon o ZVZ, je tomu tak důvodu lepší specifikace požadavků zadavatele.
Zakázka malého rozsahu na:

„Dodávka roční technické podpory pro Novell Open Workgroup Suite“

I. Identifikační údaje zadavatele
Zadavatel:
Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov 1
Statutární zástupce: Ing. Tomáš Hradil, starosta města
IČ:
00296139
DIČ:
CZ 00296139, je plátce DPH
Tel./fax:
554697111/ 554610418
Bankovní spojení:
Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:
728771/0100
Profil zadavatele:
https://zakazky.krnov.cz
ISDS:
ndgbdc9
Kontaktní osoba zadavatele: Ing. Ivo Sosýn, vedoucí oddělení informatiky, odbor správní, tel:
554 697 220, e-mail: isosyn@mukrnov.cz
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II. Název veřejné zakázky a přílohy
1. Název veřejné zakázky malého rozsahu: „Dodávka roční technické podpory pro Novell Open
Workgroup Suite“
2. Přílohy výzvy:
- Příloha č. 1 - Vzor čestného prohlášení o splnění základní způsobilosti
- Příloha č. 2 – Čestné prohlášení o poddodavatelích v1
- Příloha č. 3 – Čestné prohlášení o poddodavatelích v2

III. Předmět plnění veřejné zakázky
1. Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka technické podpory o níže uvedené
specifikaci a rozsahu, a to:
Počet
Název služby
licencí v ks
230
„Novell Open Workgroup Suite“ – User 1 – Year Renewal Business Support
(to vše společně jen „předmět plnění“)
2. Zadavatel nepřijímá variantní nabídky.

IV. Lhůta dodání a plnění a místo dodání předmětu plnění
1. Dodavatel se zavazuje dodat předmět plnění zadavateli k 1. 6. 2020 (dále jen „Dodací lhůta“).
Předmět plnění bude dodavatel poskytovat zadavateli po dobu od 1. 6. 2020 do 31. 5. 2021 (dále jen
„Lhůta plnění“). Pokud bude dodavatel v prodlení s Dodací lhůtou nebo Lhůtou plnění, zavazuje se
zaplatit zadavateli na jeho písemnou výzvu smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny předmětu
plnění v Kč bez DPH, a to za každý den prodlení.
2. Místo dodání veřejné zakázky: sídlo zadavatele.
V. Zadávací dokumentace
1. Veškerá dokumentace i s touto výzvou je zveřejněna v elektronickém systému E-ZAK
dostupném na adrese https://zakazky.krnov.cz.

VI. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace
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1. Dodavatel, který podá nabídku do zadávacího řízení, je povinen prokázat splnění kvalifikace v
rozsahu a způsobem vymezeným v této části zadávací dokumentace. Každý dodavatel musí splnit
kvalifikaci, tím že prokáže:
a) Základní způsobilost
Dodavatel je povinen prokázat splnění základní způsobilosti analogicky dle ust. § 74 zákona o
ZVZ. Splnění základní způsobilosti se prokazuje předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu
bude zřejmé, že dodavatel kvalifikační předpoklady splňuje. Zadavatel doporučuje použít pro
splnění tohoto požadavku Přílohu č. 1 výzvy.
b) Profesní způsobilost
Profesní způsobilost dodavatel prokáže předložením prosté kopie:
- výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán či jiné obdobné evidence, pokud je v ní
zapsán podle zvláštních právních předpisů.
- oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů (živnostenský zákon apod.)
v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky.
Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do
takové evidence vyžaduje, musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v
době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.
V případě, že předkládá nabídku více osob současně, bude v nabídce doložen smluvní vztah těchto
subjektů a každý z nich prokáže kvalifikační předpoklady v rozsahu výše uvedeném.
2. Dodavatel může prokázat určitou část profesní způsobilosti s výjimkou kritéria dle ust. § 77 odst.
1 zákona o ZVZ požadované zadavatelem prostřednictvím poddodavatele.
Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli navíc předložit:
a) čestné prohlášení poddodavatele o splnění základní způsobilosti a profesní způsobilosti ve
smyslu ust. § 77 odst. 1 zákona o ZVZ a
b) písemný závazek poddodavatele 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 prokázala kvalifikaci za dodavatele.
3. Několik dodavatelů může podat společnou nabídku. V tom případě musí každý dodavatel splnit
základní způsobilost ust. § 74 odst. 1 zákona o ZVZ a profesní způsobilost ve smyslu ust. § 77
odst. 1 zákona o ZVZ samostatně a další případná kritéria musí splnit společně.
4. Pokud byla způsobilost získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního řádu
země, ve kterém byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem. Doklady budou
předloženy s překladem do českého jazyka. Povinnost připojit k dokladům překlad do českého
jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.
5. Nesplní-li dodavatel výše požadovanou kvalifikaci, nebo pokud uvede neúplné či nepravdivé
informace, bude z účasti v zadávacím řízení vyloučen.
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VII. Hodnocení nabídek
Základním hodnotícím kritériem podaných nabídek je nejnižší celková nabídková cena v Kč bez
DPH za realizaci celého předmětu plnění uvedená v návrhu smlouvy, který zpracuje a předloží
dodavatel.

VIII. Lhůta a způsob podání a zpracování nabídek
1. Nabídky podávají registrovaní uchazeči elektronicky v systému E-ZAK dostupném na
internetové adrese https://zakazky.krnov.cz/
Nabídka bude obsahovat:
a) Návrh smlouvy – který zpracuje, podepíše a předloží dodavatel. Návrh smlouvy dodavatele
musí respektovat stanovené podmínky v této výzvě a v žádné části nesmí obsahovat
ustanovení, které by bylo v rozporu s těmito podmínkami a které by znevýhodňovalo
zadavatele. V opačném případě se má za to, že nabídka nesplňuje zadávací podmínky a bude
vyřazena.
b) Doklady o splnění kvalifikačních požadavků
- čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti (viz Příloha č. 1 výzvy). Dodavatel čestné
prohlášení o splnění základní způsobilosti vyplní v místech žlutě podbarvených a podepíše.
- doklady prokazující profesní způsobilost – viz čl. VI výzvy
c) Čestné prohlášení o poddodavatelích (viz Příloha č. 2 výzvy nebo Příloha č. 3 výzvy) Dle
skutečnosti si vybere dodavatel Přílohu č. 2 výzvy nebo Přílohu č. 3 výzvy, vyplní příslušné
čestné prohlášení o poddodavatelích v místech žlutě podbarvených a podepíše.
d) Další dokumenty vyžadované zadavatelem ve výzvě dle skutečnosti (např. dle odst. 3 čl. X
této výzvy).
Uchazeč čestná prohlášení, návrh smlouvy popř. další vyžadované doklady buď podepíše
uznávaným elektronickým podpisem nebo podepíše fyzicky jejich listinnou formu před vytvořením
elektronické kopie (např. skenováním).
Veškeré dokumenty tvořící nabídku i veškeré další doklady dle zadávací dokumentace musí být
předloženy v českém jazyce, pokud jsou vydány v jiném jazyce, musí být předložen jejich překlad
do českého jazyka. Doklady ve slovenském jazyce se předkládají bez překladu.
2. Soutěžní lhůta počíná běžet dnem zveřejnění veřejné zakázky v elektronickém systému E-ZAK a
končí dnem pro odevzdání nabídek v elektronické podobě v tomtéž systému na adrese
https://zakazky.krnov.cz. Lhůta pro podání nabídek končí dnem 27. 4. 2020 v 11:00 hodin.
3. Zadávací lhůtu, tj. lhůtu, po kterou účastníci zadávacího řízení nesmí ze zadávacího řízení
odstoupit, stanovuje zadavatel na 60 dnů od konce lhůty pro podání nabídek.
4. Otevírání elektronických obálek s nabídkami prostřednictvím elektronického systému E-ZAK
proběhne bezodkladně po ukončení lhůty pro podání nabídek.
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IX. Ostatní ustanovení
1. Cena za předmět plnění bude fakturována jednou fakturou za celé smluvní období s tím, že cena
může být vyúčtována zadavateli nejdříve po započetí plnění poskytování předmětu plnění.
Dodavatel není oprávněn požadovat po zadavateli uhrazení zálohy na cenu za dodání předmětu
plnění.
Záruka na předmět plnění činí 6 měsíců a běží ode dne podpisu protokolu o převzetí předmětu
plnění zadavatelem.
2. Pokud bude dodavatel požadovat dodatečné informace nebo vysvětlení zadávací dokumentace,
zašle své dotazy prostřednictvím elektronického systému E-ZAK nejpozději 4 dny před koncem
lhůty pro podání nabídek (viz odst. 2 čl. VIII výzvy). Odpovědi budou do 3 dnů zveřejněny
v elektronickém systému E-ZAK.
3. Dodavatel může podat v zadávacím řízení pouze jednu nabídku.
4. Zadavatel si vyhrazuje právo:
a) upravit, doplnit nebo změnit zadávací podmínky této výzvy, a to všem účastníkům shodně a
stejným způsobem;
b) neuzavřít smlouvu s žádným z účastníků;
c) před rozhodnutím o přidělení zakázky ověřit příp. vyjasnit informace a skutečnosti deklarované
dodavatelem v jeho nabídce;
d) oznámit vyloučení účastníka, včetně důvodů vyloučení, prostřednictvím zveřejnění oznámení v
elektronickém systému E-ZAK u příslušné veřejné zakázky, kdy okamžikem zveřejnění
v elektronickém systému E-ZAK se považuje toto oznámení za doručené všem dotčeným
účastníkům;
e) oznámit výběr dodavatele, případně zrušení veřejné zakázky, prostřednictvím zveřejnění
oznámení v elektronickém v elektronickém systému E-ZAK u příslušné veřejné zakázky, kdy
okamžikem zveřejnění v elektronickém systému E-ZAK se považuje toto oznámení za
doručené všem dotčeným účastníkům.
5. Dodavatelé nemají právo na úhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení.
6. Zadavatel není oprávněn vracet dodavatelům jejich nabídky.
7. Zadavatel nepřipouští podání nabídek na dílčí plnění.
8. Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoli zrušit zadávání zakázky i bez udání důvodu a právo
nepřijmout žádnou nabídku.

X. Závěrečná ustanovení
1. Veřejná zakázka je vypsána v souladu s ust. § 6 v návaznosti na ust. § 27 a ust. § 31 zákona
ZVZ.
2. Nesplnění podmínek zadání může být důvodem k vyřazení nabídky a vyloučení dodavatele z
další účasti v tomto zadávacím řízení.
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3. V případě, že účastník v nabídce doloží dokumenty vztahující se k nabídce podepsané jinou
osobou než osobou k tomu oprávněnou dle aktuálního a platného výpisu z obchodního rejstříku,
doloží ke své nabídce také oprávnění této osoby k podpisu (např. plnou moc).

Ing. Miroslav Binar,
místostarosta města

Mgr. Aneta Válková,
vedoucí správního odboru
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