Město Krnov
Hlavní náměstí 1, Krnov, 794 01

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění na dodávky
Modernizace zabezpečení vodárenských objektů společnosti Krnovské vodovody a kanalizace, s.r.o.

Zadávací podmínky k veřejné zakázce Modernizace zabezpečení vodárenských objektů společnosti
Krnovské vodovody a kanalizace, s.r.o. (dále v textu jen „veřejná zakázka“) jsou souhrnem
požadavků zadavatele. Pokud některé požadavky nebo podmínky nejsou těmito zadávacími
podmínkami upraveny, pak jsou upraveny zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění (dále v textu jen „zákon“). Zadávací podmínky předmětné veřejné zakázky jsou tedy
souhrnem požadavků zadavatele, nikoliv však souhrnem veškerých požadavků vyplývajících ze zákona
či z obecně závazných předpisů a dalších norem, které se k předmětu veřejné zakázky a jeho realizaci
vztahují a kterými se musí dodavatelé při zpracování své nabídky řídit.
V zadávacím řízení označeném názvem Modernizace zabezpečení vodárenských objektů společnosti
Krnovské vodovody a kanalizace, s.r.o. zastupuje zadavatele v souladu s § 43 zákona společnost
uvedená v čl. 1 odst. 2 těchto zadávacích podmínek. Zastupující osoba je oprávněna za zadavatele
jednat, přičemž jí není uděleno zmocnění k provedení výběru dodavatele, vyloučení účastníka
zadávacího řízení, zrušení zadávacího řízení nebo rozhodnutí o námitkách.

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK JE ZVEŘEJNĚNO NA PROFILU ZADAVATELE
https://zakazky.krnov.cz
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ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ
článek 1
Základní informace o zadavateli, pověřené osobě a veřejné zakázce
1. Údaje o zadavateli
zadavatel:
sídlo:
IČO:
zastoupené:
kontaktní osoba:

Město Krnov
Hlavní náměstí 1, Krnov, 794 01
002 96 139
Ing. Tomášem Hradilem, starostou
Ing. Klára Hazuchová, odbor investic a správy majetku, +420 554 697 234
Bc. Jan Šrubař, odbor investic a správy majetku, +420 554 697 243
Bc. Martina Marčanová, odbor investic a správy majetku, +420 554 697
225

2. Údaje o zastupující osobě (dále též jen „pověřená osoba“)
zastupující osoba:
RECTE.CZ, s.r.o.
sídlo:
Nádražní 612/36, Ostrava Moravská Ostrava, 702 00
IČO:
619 72 690
kontaktní osoba:
Jana Kobělušová, recte@recte.cz, +420 734 260 410
3. Údaje o veřejné zakázce
3.1 Návrh zadávacích podmínek vyhotovila ve spolupráci se zadavatelem (odborem investic
a správy majetku) a zaměstnanci společnosti Krnovské vodovody a kanalizace, s.r.o. (Ing.
Libor Staněk, jednatel společnosti) pověřená osoba uvedená v odstavci 2 tohoto článku.
Návrh smlouvy o dílo byl vyhotoven právníkem zadavatele. Zadávací dokumentace
neobsahuje informace, které by byly výsledkem předběžné tržní konzultace.
3.2 Název veřejné zakázky: Modernizace zabezpečení vodárenských objektů (zkráceně)
3.3 Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na dodávky, zjednodušené podlimitní řízení
3.4 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 4.500.000,00 Kč bez DPH
3.5 Předmětná veřejná zakázka je financovaná z vlastních zdrojů.
3.6 Klasifikace předmětu veřejné zakázky (CPV): 35120000 – 1 – Dohlížecí a zabezpečovací
systémy a zařízení
4. Údaje o elektronickém nástroji, komunikace mezi zadavatelem a dodavateli
4.1 Administrace veřejné zakázky probíhá elektronicky prostřednictvím profilu zadavatele
elektronického nástroje dostupného na https://zakazky.krnov.cz (dále jen „nástroj“ nebo
„profil“), který umožňuje neomezený dálkový přístup, kde zadavatel uveřejňuje informace
a dokumenty k veřejné zakázce, a který zároveň umožňuje provádění úkonů v elektronické
podobě, komunikaci mezi zadavatelem a dodavatelem a příjem nabídek
4.2 Veškeré úkony v rámci zadávacího řízení a rovněž veškerá komunikace mezi zadavatelem
a dodavatelem včetně žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace bude probíhat
elektronicky, a to buď prostřednictvím shora citovaného elektronického nástroje, datové
schránky, případně emailem na adresu pověřené osoby.
4.3 Veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím profilu se považují za řádně doručené dnem
jejich doručení do uživatelského účtu adresáta (zadavatele). Při komunikaci uskutečňované
prostřednictvím datové schránky je dokument doručen dodáním do datové schránky
4.4 Za řádné a včasné seznamování se s informacemi vztahujícími se k předmětnému zadávacímu
řízení, které zadavatel zveřejní na profilu zadavatele, stejně tak i za správnost kontaktních
údajů uvedených u dodavatele (účastníka zadávacího řízení) odpovídá vždy účastník
zadávacího řízení. Na doručení písemností nemá vliv, zda byla písemnost jejím adresátem
Stránka | 2

přečtena, případně, zda profil adresátovi odeslal na kontaktní emailovou adresu upozornění
o tom, že na jeho uživatelský účet na profilu zadavatele byla doručena nová zpráva či nikoliv.
4.5 Zadavatel upozorňuje dodavatele, že pokud nevloží do elektronického nástroje zadavatele
svou elektronickou nabídku tak, aby byla zabezpečena proti přečtení jejího obsahu do konce
lhůty pro podání nabídek, tzn., že je autentická a že s datovou zprávou obsahující nabídku
nebylo před jejím otevřením manipulováno, jde takové pochybení vždy k tíži dodavatele.
Toto upozornění platí i v případech, kdy dodavatel vloží, byť i omylem svou elektronickou
nabídku do jiné nezabezpečené sekce (např. do sekce žádosti o poskytnutí dodatečných
informací).
4.6 Podmínky a informace pro dodavatele vztahující se k elektronickému nástroji, včetně nutné
registrace dodavatelů v elektronickém systému, jsou dostupné v odkazech uvedených v odst.
4.7 tohoto článku. Platí, že pokud není dodavatel v systému EZAK zaregistrován způsobem
stanoveným provozovatelem předmětného elektronického nástroje, je jeho povinností
z důvodů elektronické komunikace se zadavatelem se v systému zaregistrovat.
4.7 Informace pro dodavatele vztahující se k elektronickému nástroji jsou dostupné:
https://ezak.e-tenders.cz/data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf
https://ezak.e-tenders.cz/data/manual/QCM.Podepisovaci_applet.pdf
5. Další informace k zadávacímu řízení
5.1 Zadávací dokumentace obsahuje specifikaci předmětu veřejné zakázky, která podrobněji
vymezuje předmět a podmínky plnění veřejné zakázky. Zadávací dokumentace rovněž
obsahuje závazné a/nebo doporučené podmínky kladené na strukturu a obsah nabídky
podávané účastníkem zadávacího řízení o tuto veřejnou zakázku.
5.2 V případě rozporu mezi údaji uvedenými v zadávací dokumentaci a zákonem, mají přednost
ustanovení zákona. V případě rozporu mezi Zadávací dokumentací a jejími přílohami, jsou
rozhodující údaje uvedené v Zadávací dokumentaci. To platí rovněž v případě rozdílů
v definici či ve významu pojmů používaných v Zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
5.3 Pojmy dodavatel, účastník zadávacího řízení a vybraný dodavatel používané v této zadávací
dokumentaci mají význam definovaný příslušnými ustanoveními zákona a mají být vykládány
v kontextu příslušných ustanovení zákona.

POŽADAVKY NA KVALIFIKACI DODAVATELŮ
článek 2
Společné informace ke kvalifikaci
1. Kvalifikací se rozumí způsobilost a schopnost dodavatel plnit veřejnou zakázku. V rámci
předmětného zadávacího řízení se splněním kvalifikace rozumí splnění kvalifikace vymezené v této
části zadávacích podmínek způsobem stanoveným zadavatelem nebo zákonem.
2. Pokud dojde v průběhu zadávacího řízení ke změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je
takový účastník povinen tuto změnu zadavateli oznámit ve lhůtě stanovené zákonem.
3. Zadavatel si vyhrazuje právo vyžádat si od účastníků předmětného zadávacího řízení předložení
originálů nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, a to kdykoliv v průběhu zadávacího řízení.
článek 3
Základní způsobilost a způsob jejího prokázání
1. Zadavatel po dodavatelích požaduje, aby ve své nabídce v souladu s § 74 zákona prokázali splnění
základní způsobilosti způsobem uvedeným v § 75 zákona.
2. Dodavatel prokáže řádně svou základní způsobilost, pokud ve své nabídce předloží
- ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) zákona výpis z evidence Rejstříku trestů pro každou
právnickou osobou a každou fyzickou osobu, pro kterou je podle zákona a zadávacích
podmínek vyžadován,
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- ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) zákona potvrzení příslušné finančního úřadu a čestné
prohlášení dodavatele ve vztahu ke spotřební dani, z něhož jednoznačně vyplývá splnění
tohoto požadavku
- ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) zákona čestné prohlášení dodavatele, z něhož jednoznačně
vyplývá splnění tohoto požadavku
- ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d) zákona potvrzení příslušné okresní správy sociálního
zabezpečení
- ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) zákona výpis z obchodního rejstříku nebo čestné prohlášení
dodavatele ve vztahu k naplnění tohoto požadavku v případě, že dodavatel není v obchodním
rejstříku zapsán
3. Doklady prokazující základní způsobilost musí prokazovat splnění požadované způsobilosti
nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky. Dodavatel může základní způsobilost
prokázat také předložením jednotného evropského osvědčení podle § 87 zákona, výpisu ze
seznamu kvalifikovaných dodavatelů v souladu s § 228 zákona nebo předložením certifikátu
vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů v souladu s § 234 zákona, anebo může
doklady nahradit čestným prohlášením. Vzor čestného prohlášení tvoří Přílohu č. 1 této zadávací
dokumentace. Na profilu zadavatele je tato příloha označena jako P1 Prohlášení dodavatele ke
kvalifikaci.

1.
2.

3.

4.

článek 4
Profesní způsobilost a způsob jejího prokázání
Zadavatel po dodavatelích požaduje, aby ve své nabídce v souladu s § 77 zákona prokázali splnění
profesní způsobilosti.
Dodavatel prokáže řádně svou profesní způsobilost, pokud ve své nabídce předloží
- výpis z obchodního rejstříku nebo výpis z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis
zápis takové evidence vyžaduje (§ 77 odst. 1 zákona)
- výpis z živnostenského rejstříku podle § 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, případně
živnostenský list poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií,
zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály nebo obdobný. Zadavatel
uzná za dostatečné prokázání splnění profesní způsobilosti v případě, že dodavatel doloží
oprávnění k podnikání v oboru (či oborech), které bude zadavatelem požadovanému oboru
obsahově odpovídat, jedná se zejména o živnostenské listy vydané za předchozí platné právní
úpravy (§ 77 odst. 2 písm. a) zákona).
Výpis z obchodního rejstříku nebo výpis z jiné obdobné evidence musí prokazovat splnění
požadavku na profesní způsobilost nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.
Splnění požadavku profesní způsobilosti může dodavatel prokázat také předložením výpisu ze
seznamu kvalifikovaných dodavatelů v souladu s § 228 zákona či certifikátu vydaného v rámci
systému certifikovaných dodavatelů podle § 234 zákona v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze
seznamu kvalifikovaných dodavatelů nebo certifikátu prokazují splnění požadavků na profesní
způsobilost.
Doklady vyjmenované v odstavci 1 až 3 tohoto článku může dodavatel ve své nabídce nahradit
čestným prohlášením dle vzoru uvedeného v příloze č. 1 (P1 Prohlášení dodavatele ke kvalifikaci)
nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 zákona.
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článek 5
Kritéria technické kvalifikace a způsob jejich prokázání
1. Zadavatel požaduje po dodavatelích, aby v souladu s § 79 odst. 2 písm. b) zákona ve své nabídce
předložili seznam významných dodávek poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením
zadávacího řízení, včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikaci objednatele.
Dodavatel prokáže splnění kritéria technické kvalifikace, pokud ve své nabídce předloží formou
čestného prohlášení seznam uskutečněných dodávek takto:
Minimálně tři (3) uskutečněné dodávky (tj. zpracování projektu se zaměřením na bezpečnostní
systémy nebo kamerové systémy, případně odborné konzultace při zpracování takovéto studie
nebo řádné realizace bezpečnostních a kamerových systémů), u nichž finanční objem dosáhl 300
tis. Kč bez DPH, a to pro každou dodávku samostatně, přičemž alespoň jedna (1) ze tří (3)
uskutečněných dodávek musí být dohledovým certifikovaným pracovištěm označeným jako pult
centralizované ochrany. Uskutečněné dodávky se považují za splněné, pokud byly v průběhu
uvedené doby dokončeny.
Zadavatel v souladu s § 79 odst. 4 zákona stanovuje, že k prokázání splnění tohoto kritéria
technické kvalifikace lze použít i takové dodávky, které dodavatel poskytl jiným objednatelům
společně s jinými dodavateli, pouze však v rozsahu, v jakém se na plnění dodavatel podílel, nebo
jako poddodavatel jiného dodavatele, pouze však v rozsahu, v jakém se na plnění dodávek
dodavatel podílel. Uskutečněné dodávky se považují i v tomto případě za splněné, pokud byly
v průběhu uvedené doby dokončeny.
Shora požadované údaje může dodavatel ve své nabídce nahradit čestným prohlášením
dodavatele ke kvalifikaci dle vzoru uvedeného v příloze č. 1 (P1 Prohlášení dodavatele ke
kvalifikaci).
2. Zadavatel požaduje po dodavatelích, aby v souladu s § 79 odst. 2 písm. d) zákona ve své
elektronické nabídce předložili osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se
k požadovaným dodávkám, a to jak ve vztahu k fyzickým osobám, které mohou dodávky
poskytovat, tak ve vztahu k jejich vedoucím pracovníkům.
Dodavatel prokáže splnění kritéria technické kvalifikace uvedeného v předchozím odstavci, pokud
ve své elektronické nabídce předloží vyplněné Prohlášení dodavatele ke kvalifikaci. Čestné
prohlášení musí obsahovat informaci o tom, že dodavatel disponuje minimálně třemi osobami,
které budou při plnění předmětu veřejné zakázky v pozici vedoucí projektového týmu (1) a v
pozici technik specialista (2) a tyto osoby budou splňovat následující požadavky:
Pozice vedoucího projektového týmu:
1. Je držitelem osvědčení dle Vyhlášky 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice
s certifikací dle § 8 na elektrických zařízeních do 1000 V a v objektech třídy A.
2. Disponuje odbornou kvalifikací, tj. podílel se na zpracování minimálně jednoho projektu se
zaměřením na bezpečnostní systémy nebo kamerové systémy a prováděl současně odborné
konzultace při zpracování takovéto studie nebo řádné realizace bezpečnostních a kamerových
systémů, u kterých finanční objem činil minimálně 300 tis. Kč bez DPH, přičemž funkce na
pozici vedoucího projektového týmu byla uskutečněna v uplynulých deseti (10) letech.
3. VŠ vzdělání a 3 roky praxe nebo SŠ vzdělání a 5 let – praxe při plnění zakázek obdobného
charakteru.
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Dodavatel k osobě na pozici vedoucího projektového týmu dále uvede:
Doklady, z nichž bude vyplývat splnění požadavků zadavatele na vzdělání či odbornou způsobilost
(příslušný doklad o vzdělání / osvědčení, profesní životopis s uvedením ostatních referenčních
zakázek, které budou hodnoceny v rámci kritéria č. 2).
Dodavatel může využít pro uvedení osoby na pozici vedoucího projektového týmu vzor Prohlášení
dodavatele ke kvalifikaci (příloha P1 této zadávací dokumentace).
Pozice technika specialisty (1):
Je držitelem certifikace na nabízený serverový operační systém, a to minimálně v oblasti instalace
a konfigurace.
Dodavatel k osobě na pozici technika – specialisty (1) dále uvede:
Doklady, z nichž bude vyplývat splnění požadavků zadavatele (certifikace) a dále, v jakém vztahu
je tato osoba vůči dodavateli (dodavatel uvede, v jakém). Dodavatel může využít pro uvedení
osoby na pozici technika (1) vzor Prohlášení dodavatele ke kvalifikaci (příloha P1 této zadávací
dokumentace). Uvedená osoba musí svým podpisem potvrdit, že se na plnění předmětu veřejné
zakázky bude podílet.
Pozice technika specialisty (2):
Je držitelem certifikace na kamerový systém, a to minimálně v oblasti instalace a konfigurace.
Současně musí disponovat certifikací podle Vyhlášky 50/1978 Sb. § 7 pracovník znalý s vyšší
kvalifikací pro řízení činnosti na elektrických zařízeních do 1000V a v objektech třídy "A".
Dodavatel k osobě na pozici technika – specialisty (2) dále uvede:
Doklady, z nichž bude vyplývat splnění požadavků zadavatele (certifikace) a dále, v jakém vztahu
je tato osoba vůči dodavateli (dodavatel uvede, v jakém). Dodavatel může využít pro uvedení
osoby na pozici technika (2) vzor Prohlášení dodavatele ke kvalifikaci (příloha P1 této zadávací
dokumentace). Uvedená osoba musí svým podpisem potvrdit, že se na plnění předmětu veřejné
zakázky bude podílet.
článek 6
Společná ustanovení ke kvalifikaci
1. Pravost a jazyk dokladů prokazujících splnění kvalifikace ve lhůtě pro prokázání splnění
kvalifikace.
Dodavatel prokáže splnění kvalifikace ve všech případech doklady předloženými v prostých
kopiích (např. v naskenované podobě) nebo zmiňovaným čestným prohlášením způsobem
stanoveným zadavatelem v této zadávací dokumentaci. Zadavatel může pro účely zajištění
řádného průběhu zadávacího řízení postupem podle § 46 odst. 1 zákona požadovat předložení
originálu dokladu nebo ověřené kopie dokladu v elektronické podobě.
Povinnost předložit doklad může dodavatel splnit i odkazem na odpovídající informace vedené v
informačním systému veřejné správy ve smyslu zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech
veřejné správy, v platném znění, nebo v obdobném systému vedeném v jiném členském státu,
který umožňuje neomezený dálkový přístup. Takový odkaz musí obsahovat internetovou adresu
a údaje pro přihlášení a vyhledání požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné. V ČR jde
zejména o výpis z obchodního rejstříku, výpis z veřejné části živnostenského rejstříku nebo výpis
ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.
V případě cizojazyčných dokumentů připojí účastník k dokumentům (prostý) překlad do českého
jazyka. Bude-li mít zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, je oprávněn si vyžádat předložení
úředně ověřeného překladu dokladu do českého jazyka. Povinnost připojit k dokladům překlad do
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českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce. Doklady o vzdělání (např.
vysokoškolské diplomy) lze předkládat rovněž v latinském jazyce.
Pokud zadavatel vyžaduje předložení dokladu a dodavatel není z důvodu, které mu nelze přičítat,
schopen předložit požadovaný doklad, je oprávněn předložit jiný rovnocenný doklad (§ 45
zákona).
2. Doklady předkládané vybraným dodavatelem
Zadavatel si od dodavatele, kterého identifikoval jako vybraného dodavatele, vyžádá předložení
originálů nebo ověřených kopií dokladů o jeho kvalifikaci, pokud již nebyly v této podobě v
nabídce předloženy, a to v elektronické podobě. V případě potvrzení vydávaných orgánem státní
správy se může jednat například o potvrzení, které bude elektronicky podepsáno a zasláno tímto
orgánem do datové schránky dodavatele (v takovém případě postačí předložení pouze tohoto
elektronicky podepsaného souboru) či se může jednat o původní listinný originál dokladu, který
byl prostřednictvím autorizované konverze převeden do elektronické podoby (například na
některém z pracovišť Czech POINT).
Za originál v elektronické podobě se nepovažuje sken dokladu vydávaného orgánem státní správy
(ani pokud by byl například následně elektronicky podepsán dodavatelem).
3. Prokázání kvalifikace získané v zahraničí
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 a zákonem. Potvrzení
pro zahraniční dodavatele o neexistenci nedoplatků v ČR vydává ve vztahu k Potvrzení pro
zahraniční dodavatele o neexistenci nedoplatků v ČR vydává ve vztahu k Potvrzení pro zahraniční
dodavatele o neexistenci nedoplatků v ČR vydává ve vztahu k nedoplatkům na pojistném a na
penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti – Pražská správa
sociálního zabezpečení.
4. Prokázání části kvalifikace prostřednictvím jiných osob
Pokud není účastník schopen prokázat splnění určité části profesní způsobilosti s výjimkou kritéria
podle § 77 odst. 1 zákona nebo technické kvalifikace požadované zadavatelem v plném rozsahu a
zadávací dokumentace nestanoví jinak, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu
prokázat prostřednictvím jiné osoby. Za jinou osobu se považuje osoba s jiným IČ, a to i tehdy, je-li
například součástí stejného koncernu jako účastník.
Účastník je v takovém případě povinen zadavateli předložit
a) doklady prokazující splnění základní způsobilosti jinou osobou,
b) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti jinou osobou podle § 77 odst. 1 zákona,
c) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby, a
d) písemný závazek jiné osoby (případně i ve formě smlouvy s dodavatelem) k poskytnutí
konkrétního 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. Dále viz § 83 odst. 2 zákona.
5. Společné prokazování kvalifikace
V případě společné účasti více dodavatelů prokazuje základní a profesní způsobilost každý z těchto
dodavatelů samostatně v plném rozsahu.
Společné prokazování kvalifikace musí dále splňovat následující předpoklady:
a) Jeden z dodavatelů bude výslovně identifikován jako vedoucí účastník určený pro komunikaci
se zadavatelem v rámci předmětného zadávacího řízení;

Stránka | 7

b) Součástí dokladů prokazujících splnění kvalifikace musí být i doklad (např. smlouva), z něhož
bude zřejmý závazek všech dodavatelů nést společnou a nerozdílnou odpovědnost za plnění
veřejné zakázky.
6. Důsledky nesplnění kvalifikace
Účastník, který neprokáže splnění kvalifikace v rozsahu požadovaném zákonem a zadávací
dokumentací, může být zadavatelem z účasti v zadávacím řízení vyloučen. Pokud se jedná o
vybraného dodavatele, tento musí být ve smyslu § 48 odst. 8 zákona z těchto důvodů ze
zadávacího řízení vyloučen.
7. Ostatní informace vztahující se ke kvalifikaci
Zadavatel nenese žádnou odpovědnost, jestliže dodavatel v jím předkládaných dokladech uvede
utajované informace nebo citlivé údaje nebo údaje, které požívají ochranu podle zvláštních
právních předpisů či smluvních ujednání. Zadavatel rovněž nenese žádnou odpovědnost, jestliže
dodavatel v jím předkládaných dokladech uvede údaje, které požívají ochranu podle Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) či dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel je povinen učinit taková opatření, aby
jím předkládané doklady neobsahovaly údaje uvedené v tomto odstavci Zadávací dokumentace,
lze-li to po něm spravedlivě požadovat.
Doklady předkládané dodavatelem a informace v nich obsažené se musejí vztahovat výhradně k
osobě dodavatele a/nebo musejí bezprostředně souviset s předmětem veřejné zakázky.
Zadavatel se zavazuje při nakládání s informacemi, kterými dodavatel prokazuje splnění
kvalifikace, postupovat tak, aby nedošlo k porušení práv a oprávněných zájmů dodavatelů, pokud
se týká ochrany jejich duševního vlastnictví nebo obchodního tajemství.

ZADÁVACÍ PODMÍNKY
Zadávací dokumentace je přístupná na profilu zadavatele po celou lhůtu pro podání nabídek.
Zadávací podmínkami předmětné veřejné zakázky se rozumí zejména podmínky průběhu zadávacího
řízení, podmínky účasti v zadávacím řízení, pravidla pro hodnocení nabídek a další podmínky
v souladu s § 104 zákona a vymezené zadavatelem v zadávací dokumentaci. Zadávací dokumentací se
rozumí veškeré písemné dokumenty obsahující zadávací podmínky sdělované nebo zpřístupňované
dodavatelům a účastníkům zadávacího řízení, a to včetně formulářů a výzev dle zákona. Tento
dokument vymezuje předmět veřejné zakázky tak, aby dodavatel mohl zpracovat svoji nabídku a
podat ji Zadavateli v rámci zadávacího řízení (dále jen „Zadávací dokumentace“). Zadávací
dokumentace rovněž obsahuje závazné a/nebo doporučené podmínky kladené na strukturu a obsah
nabídky podávané dodavatelem o tuto veřejnou zakázku.
článek 7
Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky, prohlídka místa plnění
1. Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na provedení modernizace zabezpečení
vodárenských objektů společnosti Krnovské vodovody a kanalizace, s.r.o. v rozsahu dle přílohy č.
2 (specifikace předmětu plnění) a 3 (smlouvy o dílo) těchto zadávacích podmínek. Součástí plnění
je rovněž i provozní podpora po dobu pěti let.
2. Specifikace předmětu plnění (příloha č. 2) obsahuje informace týkající se elektronického
zabezpečení objektů (poplachové systémy). Je v bezpečnostním zájmu zadavatele, aby měl
informace o tom, kdo měl k uvedeným údajům přístup. Z těchto důvodů bude proto zadavatel
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poskytovat nezveřejněnou část zadávací dokumentace (přílohu č. 2 – specifikace předmětu plnění)
na základě elektronických žádostí dodavatelů zasílaných pověřené osobě (tj. zadavateli)
prostřednictvím elektronického systému. Žádost dodavatele o poskytnutí nezveřejněné části
zadávací dokumentace (příloha č. 2 – specifikace předmětu plnění) musí obsahovat identifikační
údaje dodavatele, tj. obchodní název, sídlo / místo podnikání, IČO, emailová adresa, telefon, ID
datové schránky a kontaktní osobu.
3. Popis plnění předmětu veřejné zakázky:
Pro každou kategorii objektu bude navrženo a dodáno adekvátní technické řešení zabezpečení
kamerovým a PZTS (poplachové zabezpečovací a tísňové systémy) systémem podle typu objektu.
Pro objekty musí být dodáno vybavení, které umožní ostraze vodárenských objektů přehledně
a rychle vyhodnotit situaci v případě napadení jednotlivých objektů. Je požadováno dodání
kompletního bezpečnostního systému včetně mapových podkladů, nad kterými budou
vizualizovány vodárenské objekty. V případě alarmu bude alarmový stav zobrazen změnou barvy
objektu a obsluha bude moci „rozkliknout“ na mapě zájmový vodárenský objekt až na úroveň
zobrazení reálných prostor objektu (grafický schématický plán objektu dodá zhotovitel), kde bude
mít ostraha k dispozici zobrazení výsečí sledované plochy kamer i čidel, možnost reálného on-line
pohledu kamer, a informací o alarmu (objekt, místnost, čas poplachu, dobu trvání, typ poplachu
apod.).
Zvolené prostory, primárně vstupy do objektů musí být vybaveny kamerami s trvalým nahráváním
do vlastní SD karty nebo nahrávacího zařízení. V případě spuštění poplachu (čidlem nebo
kamerou) musí být proveden záznam ve vysokém rozlišení a s vysokým snímkováním (framerate)
do kamery nebo místního záznamového zařízení. Z centrálního dohledu bude možné se připojit ke
konkrétní kameře a zobrazit živý stream z kamery v nižší kvalitě. Bude možné si vzdáleně
prohlédnout záznam v době poplachu, před ním i po něm.
Bude tedy možno provést verifikaci narušitele ve velmi krátkém čase po vstoupení do prostoru
(neznámá osoba, známá osoba, planý poplach) a provést patřičné bezpečnostní kroky.
Ze všech lokalit je požadováno zajištění online přenosu poplachových dat a videosignálu, přes 4G
mobilní datové propojení, případně s využitím lokálního internetového poskytovatele. Pro většinu
objektů v terénu totiž lze použít pouze bezdrátový přenos dat do dohledového centra.
Dále systém musí umožnit možnost vzdáleného online připojení k lokálně nahraným video
streamům či k live videu poskytované kamerou z lokace, kde došlo k narušení, ideálně přímo z
bezpečnostní SW nadstavby. Tento přístup zásadně zvyšuje úroveň bezpečnosti celého objektu,
neboť umožnuje zjistit okamžitou situaci na místě a adekvátně přizpůsobit proces ochrany, a tím
pomoci předejít následkům možných velmi tragických bezpečnostních incidentů, kterým dříve
nebylo možno zabránit.
Data budou přenášena v rámci VPN tunelu. Datové spojení pro poplachové stavy sice musí být
trvalé, ale přenos videosignálu bude z lokality vyžadován pouze v případě požadavku obsluhy při
poplachu (kliknutím na ikonu kamery v mapě). Funkci tedy vyhoví i mobilní datové připojení.
V rámci budování nového systému je nutné stávající ústředny i ostatní PZTS vybavení vyměnit za
nové ústředny. Jako primární zabezpečovací systém bude považována trasa pomocí 4G sítě do
dohledového centra. Nové ústředny musí používat bezdrátový přenos pomocí 4G sítě mobilního
operátora. Pro připojení nových čidel lze v některých případech využít stávající kabelážní trasy
v daném objektu. Všechny nové komponenty PZTS musejí mít v době předání díla platnou
certifikaci minimálně úrovně BT3 (kopie platných certifikátů musejí být součástí předávací
dokumentace).
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Na vybraných objektech vybavených ústřednou PZTS bude k dispozici záložní komunikační kanál,
který umožňuje informovat dohledové pracoviště a konkrétní uživatele o poplachu pomocí SMS.
Na významných objektech budou tedy existovat dvě nezávislé přenosové cesty. V dohledovém
centru budou do zabezpečovacího systému připojeny také vstupy ze systému stávajícího
poskytovatele vodárenského systému z lokalit bez napájení.
V rámci stávajícího dohledového pracoviště v budově Úpravna vody, dodavatel vybuduje
dohledové centrum pro navržený zabezpečovací systém, které bude pracovat v režimu 24x7x365.
Nové dohledové pracoviště bude vybudováno v souladu s příslušnou ČSN EN.
K dohledovému pracovišti bude možné se vzdáleně připojit prostřednictvím webového přístupu
nebo mobilní aplikace, aby i pracovníci v terénu měli aktuální informace z dohledu.
Dodavatel zajistí plnění povinností zabezpečit bezpečný provoz, které ukládají zákony GDPR:
- Zákon č. 181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti
- Zákon č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích
- Rozhodnutí Evropského soudu v Lucembursku
Rozsah díla:
Vybudování samostatného drátového a bezdrátového kamerového systému a elektronického
zabezpečení 40 vodárenských objektů v okolí a ve městě Krnov, včetně datové infrastruktury,
integrace systému do dohledového centra, dodávky mobilní platformy a servisu zařízení. Je
požadováno zabezpečení vodárenských objektů různé velikosti dle způsobu určení, umístění v
terénu a technického vybavení dle kategorií:
1. Úpravna vody
1 ks
2. Čerpací stanice
7 ks
3. Vodojem
9 ks
4. Vrty
17 ks
5. Dohledové centrum
1 ks
6. Ústředí KVAK
1 ks
Základní Použité technologie a administrace:
1. Full HD WiFi kamery včetně držáku (pevné / otočné)
2. IP Full HD kamery vč. držáku
3. NVR recordéry
4. EZS ústředny 8-16 kanálů, 4 výstupy/16 vstupů 4, GSM
5. Lokální zařízení 3G/4G GSM přenos, 64 GB SD
6. PIR / magnetická čidla
7. UPS jednotky 2000 – 4000 V
8. Akustická signalizace
9. Světla venkovní napojená na detektory pohybu
10. Datový přenos pomocí mobilního operátora
11. Centrální řídící DSS server, Sw, klávesnice, myš,
12. Klávesnice s joystickem
13. Monitory určené pro provoz H24/7
14. Firewall/Router/Switch/VPN
15. Rack 27U
16. Zařízení pro příjem a vyhodnocené SMS
17. Připojení k internetu
18. SW pro videomanagement
19. Úprava napájení, rozvodů
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20.
21.
22.
23.

Dekodér pro monitory
Implementace lokality
Servis celého systému po dobu 5 let
Školení vybraných osob objednatele pro 1 bezpečnostního manažera a třech osob z odboru
informatiky
24. Dokumentace
Dokumentace:
Dokumentace navrhovaného řešení bude dodaná v originálním i českém jazyce. Dále budou
vytvořeny dokumenty popisující nasazení řešení u Objednavatele. Dokumentace musí být
předána po ukončení testovacího provozu, součástí dokumentace bude protokol o předání.
Oficiální dokumentace výrobce produktu řešení bude předána v elektronické podobě (formát
PDF nebo MS Word) a bude provedena v českém, nebo anglickém jazyce. Dokumentace od
výrobce musí pokrývat minimálně následující oblasti:
- popis architektury;
- administrace řešení;
- uživatelská příručka.
Dokumentace popisující nasazení řešení v prostředí zadavatele musí být předána v elektronické
podobě ve formátu MS Word a bude provedena v českém jazyce. Minimální požadavky na
rozsah a obsah dodávané dokumentace je následující:
- Návrh realizace řešení s rozpisem prací všech částí díla,
- Instalační dokumentace,
- Popis architektury,
- Popis skutečného stavu po realizaci díla,
- Komunikační matice komponent,
- Instalované verze,
- Licence, ve formátu dodaném výrobcem
- Instalační postupy.
Implementační dokumentace
- Popis nastavení komponent řešení,
- Popis způsobu integrace
- Popis konfigurace zálohování řešení.
Uživatelská příručka
- Popis uživatelského rozhraní řešení z pohledu uživatele,
- Popis uživatelských postupů při práci s řešením.
Administrátorská příručka
- Popis uživatelského rozhraní řešení z pohledu administrátora,
- Popis základních úkonů nutných pro údržbu řešení a standardní profylaktické testy.
Požadavky na testovací provoz:
Zhotovitel v rámci realizace předmětu smlouvy vypracuje návrh testovacích postupů pro ověření
funkčnosti díla během testovacího provozu a vypracuje jednotlivé akceptační protokoly. Návrh
testovacích postupů bude předložen objednateli a po jeho schválení bude objednatelem
akceptován.
Testovací postupy musí minimálně obsahovat:
1. Funkční testy
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o Funkční testy ověří, že implementované řešení poskytuje bezchybně všechny
požadované funkcionality uvedené v požadavcích na funkcionality, včetně řádné
integrace se systémy Objednatele (monitorovací systém, apod.).
2. Zátěžové testy
o Jejich úkolem je ověřit, že implementované komponenty jsou schopny obsloužit
požadovaný maximální počet současně přistupujících uživatelů/objektů bez
výrazného dopadu na kvalitu a odezvu řešení.
3. Bezpečnostní testy
o Úlohou bezpečnostních testů je ověřit, že jsou všechny komponenty zabezpečeny
dle požadavků, např. je zabezpečený přístup k úložišti účtů k nahrávkám mají
pouze autorizované osoby a jejich přístup je logován, zálohy konfigurace a dat
jsou řádně zabezpečeny apod.
Testovací provoz bude probíhat po ukončení instalace a zprovoznění díla dle detailního
harmonogramu zpracovaného zhotovitelem. Akceptační testy jsou ukončeny v rámci
předávacího protokolu s předáním seznamu nalezených vad. Po odstranění vad, budou
akceptační testy opakovány. Testovací provoz bude probíhat v sídle objednatele na
stanovených systémech objednavatelem v délce 1 měsíce.
Požadavky na systémovou podporu:
Účastník zadávacího řízení bude po implementaci systému a ukončení záruční doby poskytovat
zadavateli systémovou podporu v rámci níž bude provádět aktualizace SW, úpravy SW podle
požadavků zadavatele, přenastavení systému podle potřeb zadavatele. Tyto činnosti budou
zadavatelem hrazeny podle skutečně provedených činností, cena bude vypočtena z hodinové
sazby, počtu odpracovaných hodin (provozní náklady) a náklady na dopravu. Zajistit službu
helpdesk pro komunikace mezi dodavatelem a objednatelem pro jednotné zadávání a evidenci
požadavků a evidenci průběhu jejich řešení. Služba helpdesku musí být poskytována nepřetržitě
s reakcí do 2 hodin od nahlášení v režimu 24 hodin 365 dnů v roce. Systémová podpora po
ukončení záruční doby bude hrazena z provozních prostředků zadavatele.
4. Pokud požadované technické podmínky uvedené v této veřejné zakázce obsahují přímý nebo
nepřímý odkaz na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory,
průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu umožňuje zadavatel v souladu s § 89
odst. 5 zákona v návaznosti na odst. 6 zákona použití rovnocenného řešení, přičemž se musí
jednat o kvalitativně a technicky zcela rovnocenné řešení.
5. V případě vysvětlení obsahu zadávací dokumentace bude zadavatel postupovat v souladu s § 54
odst. 5 zákona v návaznosti na § 98 a 99 zákona. Dodavatel je povinen adresovat své případné
dotazy k vysvětlení zadávací dokumentace způsobem stanoveným zákonem.
článek 8
Využití poddodavatele
1. Zadavatel požaduje po dodavatelích, aby v případě plnění předmětu veřejné zakázky s pomocí
třetích osob (poddodavatelů) určili ve své nabídce ty části plnění předmětu veřejné zakázky, které
hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů.
2. Zadavatel si v souladu s § 85 odst. 2 zákona vyhrazuje právo požadovat po dodavateli nahrazení
jeho poddodavatele, u kterého zadavatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti podle § 48 odst. 5
zákona. V takovém případě musí dodavatel takového poddodavatele nahradit nejpozději do konce
zadavatelem stanovené lhůty. Pokud nedojde k nahrazení poddodavatele způsobem dle předchozí
věty a předmětné zadávací řízení nebude ukončeno, zadavatel takového dodavatele ze zadávacího
řízení vyloučí.
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článek 9
Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny
Dodavatel je povinen stanovit svou nabídkovou cenu za splnění předmětu veřejné zakázky ve
smlouvě o dílo v českých korunách a v požadovaném členění. K ceně bez DPH připočte účastník
DPH podle právních předpisů účinných ke dni podání nabídky. V případě, že se jedná
o přenesenou daňovou povinnost dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve
znění pozdějších předpisů, kód CZ-CPA kód 41-43, odvede následně daň zadavatel.
Nabídková cena uvedená v nabídce musí zahrnovat veškeré náklady vzniklé v souvislosti s plněním
veřejné zakázky; součástí nabídkové ceny jsou veškeré práce, dodávky, poplatky a jiné náklady
účastníka nezbytné pro řádné a úplné provedení předmětu plnění, není-li zadávacími podmínkami
výslovně stanoveno jinak, musí být v nabídce doložena položkovým rozpočtem (oceněnými výkazy
výměr/soupisy stavebních prací, dodávek a služeb), které jsou součástí přílohy projektové
dokumentace stavby. Hodnoty uvedené v Příloze č. 4 - Kalkulaci cenové nabídky považuje
zadavatel za závazné pro účely plnění veřejné zakázky; odpovědnost za soulad součtu položkových
cen a celkové nabídkové ceny nese účastník, a může být měněna pouze za podmínek vyplývajících
ze zadávací dokumentace, jsou-li takové podmínky dány.
Účastníci zadávacího řízení jsou povinni předložit jako součást své nabídky v elektronické podobě
oceněnou kalkulaci cenové nabídky ve formátu *.xls nebo v otevřeném elektronickém formátu ve
struktuře XML, který umožňuje transfery dat a jejich zpracování různými softwarovými programy.
Dodavatel je povinen dodržet předepsanou skladbu kalkulace cenové nabídky, není oprávněn činit
změny, jednotlivé položky slučovat nebo naopak rozdělovat, pokud tak výslovně nestanovil
zadavatel v těchto zadávacích podmínkách nebo změnu neprovedl z objektivních důvodů
v průběhu lhůty pro podání nabídek. Pokud dodavatel nebude tuto povinnost zadavatele ve své
nabídce respektovat, bude taková skutečnost považována za nesplnění vyhlášených podmínek
předmětného zadávacího řízení. Provedení změny způsobí neporovnatelnost nabídky takového
dodavatele vůči nabídkám ostatních dodavatelů. Zadavatel bude rovněž považovat za nesplnění
vyhlášených podmínek předmětného zadávacího řízení takovou nabídku dodavatele, která bude
obsahovat některou z položek soupisu prací, dodávek a služeb, která bude oceněna s odlišnou
výměrou. Taková nabídka se stane vůči ostatním nabídkám neporovnatelná a nevyhodnotitelná.
Dodavatel odpovídá za úplnost specifikace prací, dodávek a služeb při ocenění předmětu veřejné
zakázky podle kalkulace cenové nabídky, pouze však v rozsahu převzatých písemných dokumentů
obsahující zadávací podmínky předmětné veřejné zakázky, včetně zveřejněných vysvětlení
k obsahu zadávací dokumentaci, a to až do uplynutí lhůty pro podání nabídek.
V případě, že bude v průběhu zadávacího řízení upřesněn požadavek zadavatele na způsob
zpracování nabídkové ceny odlišně od původních jeho požadavků, musí takovou změnu dodavatel
ve své nabídce respektovat, v opačném případě bude zadavatel takovou skutečnost považovat za
nesplnění vyhlášených podmínek zadávacího řízení.
článek 10
Pokyny k předložení nabídky, termín pro doručení nabídek v elektronické podobě
Nabídky se podávají pouze v elektronické podobě, a to prostřednictvím elektronického nástroje
zadavatele uvedeného v této zadávací dokumentaci. Nabídka musí být zadavateli doručena
v souladu s požadavky právních předpisů a elektronického nástroje. Zadavatel nepřijímá nabídky
podané v listinné podobě.
Dodavatelé předloží svou elektronickou nabídku nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek
uvedené ve Výzvě k podání nabídky.
Dodavatelé mohou podat v předmětném zadávacím řízení jen jednu nabídku. Dodavatel, který
podá nabídku v předmětném zadávacím řízení, nesmí být současně osobou (poddodavatelem),
jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomto zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. V případě
porušení této povinnosti bude zadavatel postupovat v souladu s § 107 odst. 5 zákona.
Zadavatel variantní řešení nepřipouští.
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5. Otevřením elektronické nabídky se rozumí zpřístupnění jejího obsahu zadavateli. Elektronické
nabídky budou otevřeny po uplynutí lhůty pro doručení nabídek. Vzhledem k elektronickému
doručení nabídek se veřejné otevírání obálek neuskutečňuje. Zadavatel však může na svém profilu
zveřejnit počet účastníků (bez jejich identifikace) předmětného zadávacího řízení a dále pak
všechny údaje, které jsou předmětem hodnocení, a to do čtyř pracovních dní od uplynutí lhůty pro
podání elektronických nabídek.
6. V rámci transparentnosti předmětného zadávacího řízení a oprávněných zájmů dodavatele
doporučuje zadavatel všem dodavatelům, kteří hodlají předložit svou nabídku do předmětného
zadávacího řízení, aby elektronická nabídka dodavatele neobsahovala přepisy nebo opravy, které
by mohly uvést zadavatele v omyl.
7. Dodavatelé ve své elektronické nabídce uvedou pro účely hodnocení v rámci kritéria č. 4
následující údaje a informace: (1) zdůvodnění způsobu svého návrhu, (2) odůvodnění volby
jednotlivých prvků a jejich provenienci, (3) uvedou, jakým způsobem budou garantovat v průběhu
pěti (5) let dostupnost náhradních dílů a (4) popíší, jakým způsobem bude docházet k upgradu
systému a jaká je technická spolehlivost a výhodnost nabízeného řešení.
článek 11
Postup zadavatele v průběhu zadávacího řízení
1. Zadavatel si v souladu s § 39 odst. 4 zákona vyhrazuje právo posoudit splnění podmínek účasti
v zadávacím řízení až po hodnocení nabídek, dle pravidel uvedených v následujícím článku.
2. Posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídky bude provedeno
pouze u dodavatele, jehož nabídka bude na základě hodnocení vyhodnocena jako ekonomicky
nejvýhodnější. Podmínka uvedená v § 122 odst. 2 zákona tím však není dotčena.
článek 12
Pravidla pro hodnocení nabídek v podlimitním režimu
1. Nabídky dodavatelů budou hodnoceny v souladu s § 114 zákona podle jejich ekonomické
výhodnosti, a to podle těchto kritérií hodnocení:
1. Celková nabídková cena bez DPH – váha 50 %
2. Zkušenosti osob podílejících se významně na plnění veřejné zakázky – váha 10 %
3. Provozní náklady v Kč bez DPH za jeden rok – váha 30 %
4. Vyhodnocení technického řešení – váha 10 %
Ad 1. Hodnocení kritéria č. 1:
V rámci tohoto kritéria účastník zadávacího řízení předloží celkovou nabídkovou cenu za celý
předmět plnění veřejné zakázky – jedná se o nabídkovou cenu uvedenou v příloze č. 4 zadávací
dokumentace – řádek: celková cena investiční. Jako výhodnější bude zadavatel hodnotit nabídku
toho účastníka zadávacího řízení, jehož nabízená celková nabídková cena bude nižší oproti
ostatním celkovým nabídkovým cenám nabízeným ostatními účastníky zadávacího řízení. Nejlépe
bude hodnocena nejnižší celková nabídková cena. Při hodnocení celkové nabídkové ceny
rozhoduje celková nabídková cena bez DPH.
Zadavatel bude při hodnocení tohoto dílčího hodnotícího kritéria aplikovat kvantitativní metodu
hodnocení. Počet bodů hodnocené nabídky = 100 x hodnota nejnižší nabídky / hodnota
hodnocené nabídky. Bodová hodnota nabídky stanovená podle výše popsaného způsobu bude
násobena vahou kritéria. Takto bude vypočtena bodová hodnota kritéria pro každou nabídku.
Celkový maximální počet bodů v rámci dílčího hodnotícího kritéria: 100 x váhové kritérium 50 % =
50 bodů.
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Ad 2. Hodnocení kritéria č. 2:
V rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria budou hodnoceny zkušenosti jedné osoby podílející se
na plnění veřejné zakázky, jejíž činnost bude mít zásadní význam pro realizaci veřejné zakázky. Za
účelem hodnocení tohoto kritéria je dodavatel povinen ve své nabídce předložit profesní
životopis osoby, která bude v pozici vedoucího projektu. Předmětem hodnocení v kritériu č. 2
budou zkušenosti, které jsou nad rámec prokázání splnění kvalifikace uvedených v Prohlášení
dodavatele, tzn., že předmětem hodnocení nemohou být stejné zakázky, které dodavatel uvedl
v rámci prokázání splnění kvalifikace týkající se zkušenosti dodavatele. V profesním životopise
bude uveden seznam referenčních zakázek, které budou doloženy formou čestného prohlášení o
realizaci s uvedením požadovaných údajů (viz příloha č. 2).
Zkušenosti dokládané v profesním životopise pro účely hodnocení nemohou být dodatečně (tj. po
podání nabídky) doplňovány nebo rozšiřovány. V případě, že údaje v profesním životopise
nebudou úplné nebo jednoznačné a nebudou odpovídat údajům, které definují požadovaný
rozsah plnění, příslušná referenční zakázka nebude moci být pro účely hodnocení nabídky uznána.
Hodnocení nabídek se uskuteční tak, že zadavatel přiřadí za každou referenční zakázku splňující
výše stanovené požadavky body takto:
Investiční náklady referenční zakázky do 1 mil. Kč
Investiční náklady referenční zakázky do 2 mil. Kč
Investiční náklady referenční zakázky do 3 mil. Kč
Investiční náklady referenční zakázky nad 3 mil. Kč

1 bod
2 body
3 body
4 body

Zadavatel stanovuje maximum realizovaných zakázek započitatelných v rámci výše uvedeného
dílčího kritéria na tři (3) zakázky, přičemž budou hodnoceny pouze první tři zakázky uvedené
v profesním životopise. Z uvedeného důvodu je možné v rámci kritéria č. 2 dosáhnout maximálně
12 bodů. V případě, že bude dodavatel splňovat pouze kvalifikaci v minimálním požadovaném
rozsahu, tzn., že nedoloží žádné další hodnotitelné zakázky nad rámec kvalifikace, získá takový
dodavatel v rámci hodnocení 0 (nula) bodů.
Hodnocená nabídka následně získá bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru
bodové hodnoty hodnocené nabídky k bodové hodnotě nejvhodnější nabídky. Nejvhodnější
nabídkou bude nabídka, které zadavatel přiřadil nejvyšší počet bodů, a ta bude následně
vynásobena vahou kritéria (10 %).
Ad 3. Hodnocení kritéria č. 3:
V rámci tohoto kritéria účastník zadávacího řízení předloží celkovou nabídkovou cenu za celý
předmět plnění veřejné zakázky – jedná se o nabídkovou cenu stanovenou takto: cena za
periodické prohlídky + cena za periodické revize = provozní podpora za 1 rok. Viz dále čl. III odst. 2
servisní smlouvy. Požadovaná záruka 3 roky. Servisní smlouva na dobu 3 let.
Zadavatel bude při hodnocení tohoto dílčího hodnotícího kritéria aplikovat kvantitativní metodu
hodnocení. Počet bodů hodnocené nabídky = 100 x hodnota nejnižší nabídky / hodnota
hodnocené nabídky. Bodová hodnota nabídky stanovená podle výše popsaného způsobu bude
násobena vahou kritéria. Takto bude vypočtena bodová hodnota kritéria pro každou nabídku.
Celkový maximální počet bodů v rámci dílčího hodnotícího kritéria: 100 x váhové kritérium 30 % =
30 bodů.
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Ad 4. Hodnocení kritéria č. 4:
V rámci tohoto kritéria hodnocení bude zadavatel hodnotit údaje a informace vyžadované
zadavatelem v čl. 10 odst. 7 zadávací dokumentace, a to vždy samostatně: (1) zdůvodnění
způsobu svého návrhu, (2) odůvodnění volby jednotlivých prvků a jejich provenienci, (3) uvedou,
jakým způsobem budou garantovat v průběhu pěti (5) let dostupnost náhradních dílů a (4) popíší,
jakým způsobem bude docházet k upgradu systému a jaká je technická spolehlivost a výhodnost
nabízeného řešení.
Každé sub_kritérium z celkem čtyř (4) bude zadavatel hodnotit samostatně. Pro hodnocení
nabídek použije zadavatel bodovací stupnici v rozsahu od 0 do 100. Každé jednotlivé hodnocené
nabídce bude přiřazena bodová hodnota, která bude odrážet úspěšnost daného sub_kritéria.
Dodavatel, jehož nabídka bude vyhodnocena v rámci sub_kritéria jako nejlépe vyhovující, obdrží
maximální počet 100 bodů. Každá další nabídka méně vyhovující obdrží nižší bodové hodnocení
takto:
nejlépe vyhovující nabídka
100 bodů
Ze strany dodavatele byly předloženy veškeré požadované údaje a informace, z nichž vyplývá, že
dodavateli je zřejmý záměr zadavatele na rozsah a kvalitu poskytovaného plnění. Dodavatel
prokázal jasnou znalost problematiky a rovněž i jeho představy o zhotovení předmětu smlouvy
odpovídají představám a očekávání zadavatele.
nabídka vyhovující s výhradami
50 bodů
Ze strany dodavatele byly předloženy požadované údaje a informace pouze částečně nebo jen
omezeně vyhovujícím způsobem anebo v rozsahu, z něhož je patrné, že dodavatel prokázal pouze
omezenou znalost, resp. pochopení problematiky s omezenou mírou vlastní invence. Dodavatel
pochopil pouze v omezené míře záměr zadavatele. Některé postupy a přístup dodavatele z popisu
nebyly zcela zřejmé, nebo jen zčásti naplnily očekávání a potřeby zadavatele.
nejméně vyhovující nabídka
10 bodů
Dodavatel předložil nabídku, která velice omezeně nebo zcela nevyhovuje zadání a ani nenaplňuje
očekávání a potřeby zadavatele. Dodavatel nepochopil záměr zadavatele nebo nemá žádné nebo
dostatečné zkušenosti s realizací obdobného plnění.
Zadavatel u každého dodavatele slovně odůvodní důvody přidělení dílčích bodů dle shora
popsaného postupu. Bodové hodnocení nabídek za jednotlivá shora vyjmenovaná sub_kritéria
budou poté sečtena a vydělena počtem sub_kritérií, čímž zadavatel získá průměrnou hodnotu
daného kritéria, která bude následně vynásobena vahou kritéria (10 %).
V případě, že dodavatel ve své nabídce neuvede požadované informace a údaje, získá taková
nabídka dodavatele v rámci tohoto kritéria hodnocení nula (0) bodů.
2. Celkově sestavené pořadí bude stanoveno tak, že výsledné hodnoty kritérií hodnocení
jednotlivých dodavatelů budou sečteny. Nabídka dodavatele, která dosáhne nejvyššího počtu
bodů, bude ekonomicky nejvýhodnější nabídkou.
článek 13
Ostatní požadavky a pokyny zadavatele k zadávacímu řízení
1. Dodavatelé jsou povinni ve své elektronické nabídce předložit smlouvu o dílo vč. servisní
smlouvy, a to v rozsahu dle Přílohy č. 3 této zadávací dokumentace, která je pro účastníka
zadávacího řízení závazná. Do návrhu smlouvy včetně servisní smlouvy musí být dodavatelem
zapracovány veškeré požadavky a podmínky zadavatele uvedené v těchto zadávacích podmínkách
nebo v jiných dokumentech a listinách obsahující vymezení předmětu veřejné zakázky. Dodavatel
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2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

je povinen rovněž do návrhu smlouvy doplnit údaje nezbytné pro vznik smlouvy, a to zejména své
identifikační údaje uvedené v čl. I smlouvy, kontaktní a zmocněné osoby, číslo bankovního účtu a
název banky, svou nabídkovou cenu a všechny požadované nebo nutné přílohy smlouvy. V případě
rozporů mezi údaji uvedenými ve smlouvě a ostatními částmi nabídky dodavatele platí vždy údaje
uvedené ve smlouvě.
Podává-li nabídku více dodavatelů společně, požaduje zadavatel v souladu s § 37 odst. 4 zákona,
aby vybraní dodavatelé, nabízející plnění veřejné zakázky společně, přijali určitou formu
spolupráce pro plnění veřejné zakázky. Podává-li nabídku více dodavatelů společně, musí být
z obsahu nabídky a smlouvy o dílo zřejmé, že se jedná o nabídku více dodavatelů.
Dodavatel bere na vědomí, že je zadavatel oprávněn uveřejnit tuto smlouvu způsobem a za
podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy. Dodavatel se zavazuje poskytnout
zadavateli pro potřeby uveřejnění této smlouvy prostřednictvím registru smluv elektronický obraz
textového obsahu smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu.
Dodavatel nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v předmětném zadávacím řízení.
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si informace deklarované (obsažené) v elektronické nabídce
dodavatelů (nebo poskytnuté dodatečně na základě elektronické výzvy zadavatele) u třetích osob
a dodavatel je povinen v takovém případě zadavateli poskytnout řádnou součinnost ve lhůtě tří
pracovních dní tak, aby zadavatel získal požadované informace nebo údaje ve lhůtě minimálně tří
pracovních dní. Zadavatel si vyhrazuje právo (možnost) použití informací, dokladů a dalších listin
předložených dodavatelem v jeho nabídce za účelem ověření jejich pravdivosti. Zadavatel je
oprávněn použít jakékoliv informace, doklady či listiny poskytnuté dodavatelem v rámci
předmětného zadávacího řízení, je-li to nezbytné pro postup podle zákona o zadávání veřejných
zakázek, nebo pokud to vyplývá z jeho účelu.
Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit z důvodů vyjmenovaných v § 127 zákona.
V případě, že zadavatel zadávací řízení zruší, oznámení o zrušení zjednodušeného podlimitního
řízení bude uveřejněno na profilu zadavatele ve lhůtách stanovených zákonem.
Zadavatel si vyhrazuje dále právo oznámit vyloučení účastníka zadávacího řízení nebo oznámení
o výběru dodavatele na svém profilu. V takovém případě se oznámení považuje za doručená všem
účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění.
Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací podmínky obsažené v zadávací dokumentaci změnit nebo
doplnit před uplynutím lhůty pro podání nabídek. V takovém případě bude postupovat v souladu
s § 99 zákona.

článek 14
Zadávací lhůta a jistota
1. Zadavatel po dodavatelích požaduje, aby v souladu s § 41 odst. 2 zákona poskytli v korunách
českých zadavateli jistotu, a to ve výši 80.000,00 Kč (slovy: osmdesát tisíc korun českých), a to
jednou z forem uvedených v § 41 odst. 3 zákona, a to:
A. peněžní jistota – složení peněžní částky na účet zadavatele:
Dokladem prokazujícím složení peněžní jistoty na účet zadavatele uvedený níže je rovněž výpis z
účtu účastníka zadávacího řízení u peněžního ústavu, z něhož bude patrné, že dodavatel převedl
částku ve výši odpovídající požadované jistotě na účet zadavatele, nebo potvrzení peněžního
ústavu o složení částky ve výši odpovídající požadované jistotě na účet uvedený níže.
číslo účtu zadavatele 6015-0000728771/0100, VS: 3780415, SS: IČO účastníka
Peněžní jistota musí být na účet zadavatele připsána ve lhůtě pro podání nabídek. Dodavatel ve
své nabídce uvede číslo účtu, na který mu má být po ukončení zadávacího řízení jistota uvolněna
(vrácena). Pokud tato informace v nabídce dodavatele uvedena nebude, bude v případě naplnění
zákonných podmínek peněžní jistota vrácena na účet, ze kterého byla dodavatelem poskytnuta.
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B. neodvolatelná a nepodmíněná bankovní záruka – záruční listina v elektronické podobě (dle
ust. § 2029 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník):
Jistota poskytnutá formou bankovní záruky se poskytuje v nabídce předložením originálu bankou
elektronicky podepsanou záruční listinou v elektronické podobě, obsahující závazek vyplatit
zadavateli za podmínek stanovených v § 41 odst. 8 zákona jistotu. V případě naplnění zákonných
podmínek pro vrácení jistoty poskytne zadavatel účastníkovi nebo účastníkem určené bance na
jeho žádost informaci o splnění podmínek pro vrácení jistoty poskytnuté formou bankovní záruky.
C. pojištění záruky v elektronické podobě (podle § 2868 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník):
Jistota formou pojištění záruky se poskytuje předložením písemného prohlášení pojistitele v
elektronické podobě obsahujícího závazek vyplatit zadavateli za podmínek stanovených v § 41
odst. 8 zákona jistotu. Za předpokladu, že příslušná pojišťovna pro plnění z pojištění záruky
požaduje originál písemného prohlášení, poskytuje se jistota formou pojištění záruky předložením
pojišťovnou elektronicky podepsanou záruční listinou v elektronické podobě. V případě naplnění
zákonných podmínek pro vrácení jistoty poskytne zadavatel dodavateli či dodavatelem určené
pojišťovně na jeho žádost informaci o splnění podmínek pro vrácení jistoty poskytnuté formou
pojištění záruky.
2. Doba, po kterou účastníci zadávacího řízení nesmí ze zadávacího řízení odstoupit – zadávací lhůta:
3 měsíce od skončení lhůty pro podání nabídek.
článek 15
Podmínky pro uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem
1. Dodavatel, který bude zadavatelem označený jako vybraný dodavatel, doloží na výzvu zadavatele
doklady o splnění kvalifikace ve smyslu těchto zadávacích podmínek.
2. Pokud je vybraný dodavatel právnickou osobou, zadavatel zjistí údaje o jeho skutečném majiteli v
souladu s ustanovením § 122 odst. 4 zákona. Nebude-li možné zjistit údaje o skutečném majiteli
postupem podle § 122 odst. 4 zákona, zadavatel vyzve vybraného dodavatele k předložení
(v elektronické podobě) výpisu z evidence obdobné evidenci údajů o skutečných majitelích nebo
a) ke sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem, a
b) k předložení dokladů v elektronické podobě, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a)
k dodavateli; těmito doklady jsou například výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné
evidence, seznam akcionářů, rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy,

1.

2.

3.

4.

článek 16
Informace o zpracování osobních údajů
Zadavatel v pozici správce osobních údajů ve smyslu č. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady
EU 2016/679 o ochraně fyzických osob informuje v souvislosti se zpracování osobních údajů
a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) dodavatele účastnící se předmětného
zadávacího řízení o zpracování osobních údajů za účelem realizace předmětného zadávacího
řízení.
Zadavatel může v rámci předmětného zadávacího řízení zpracovávat osobní údaje dodavatelů
a jejich poddodavatelů, členů statutárních orgánů a kontaktních osob dodavatelů
a poddodavatelů a osob, prostřednictvím kterých je dodavatelem prokazováno splnění
požadované kvalifikace, osob sestavujících nabídku a skutečných majitelů dodavatele.
Zadavatel bude zpracovávat osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro realizaci předmětného
zadávacího řízení a pouze po dobu stanovenou právními předpisy vztahujícími se k uvedenému
řízení a zákonu o zadávání veřejných zakázek.
Zadavatel předává osobní údaje ke zpracování pověřené osobě jako zpracovateli osobních údajů,
a to za účelem výkonu zadavatelských činností podle § 43 zákona.
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článek 17
Další práva a požadavky zadavatele
1. Zadavatel nenese žádnou odpovědnost, jestliže dodavatel (účastník) v jím předkládaných
dokladech uvede utajované informace nebo citlivé údaje nebo údaje, které požívají ochranu podle
zvláštních právních předpisů či smluvních ujednání. Dodavatel (účastník) je povinen učinit taková
opatření, aby jím předkládané doklady neobsahovaly údaje uvedené v tomto odstavci Zadávací
dokumentace, lze-li to po něm spravedlivě požadovat.
2. Dodavatel i zadavatel jsou povinni zdržet se takového jednání, kterým by mohla být porušena
transparentnost zadávání této veřejné zakázky, zásady stejného zacházení nebo zásady zákazu
diskriminace.
3. Dodavatelé jsou povinni ve své elektronické nabídce předložit všechny doklady a listiny
vyjmenované v těchto zadávacích podmínkách.
za správnost RECTE.CZ, s.r.o., 19. 4. 2021
na základě usnesení Rady města Krnova konané dne 15. 3. 2021, číslo usnesení 2270/55/RM/2021
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