Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídek 201801

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU
ZADÁVANÉ DLE METODIKY ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MPSV, DOKUMENTACE
PROGRAMU 013 310 ROZVOJ A OBNOVA MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ
ZÁKLADNY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2016-2020 V PLATNÉ VERZI (DÁLE JEN
„METODIKA“)
Zadavatel se v rámci administrace tohoto zadávacího řízení řídí „Metodikou zadávání zakázek
MPSV, Dokumentace programu 013 310 v platné verzi“ (dále jen „Metodika“) projektu
s názvem Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2020.
1. NÁZEV A ČÍSLO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Název veřejné zakázky:

Zajištění vybavení pultu tísňové péče – hardware,
software

Interní číslo VZ:

201801

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE
Obchodní firma nebo název / obchodní
firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo:
IČ, DIČ:
Osoba zastupující zadavatele:
Kontaktní osoba pro účely zadávacího
řízení:

Anděl Strážný, z. ú.
Fügnerovo náměstí 1808/3
Nové Město, 120 00 Praha 2
027 71 527, CZ 027 71 527
Milena Mocová, ředitel
Milena Mocová, ředitel, e-mail:
mocova@andelstrazny.eu, tel. 603 563 060

3. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí celkem bez DPH: 1.482.397,- Kč bez DPH
(slovy: jeden-milion-čtyři-sta-osmdesát-dva-tisíc-tři-sta—devadesát-sedm korun českých).
Předmět plnění

Pol.

Počet
ks

Předpokládaná celková Předpokládaná celková
hodnota bez DPH v Kč hodnota s DPH v Kč

1.

Zařízení a vybavení
Pultu tísňové péče

661 300,00

800 173,00

2.

Externí komponenty

220 000,00

266 200,00

3.

Agregát

410 000,00

496 100,00

4.

Telefonní ústředna

191 097,00

231 227,37

Celkem

1 482 397,00

1 793 700,37
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Zadavatel uvádí, že předpokládaná hodnota předmětu plnění a i jednotlivé předpokládané
hodnoty plnění u pol. 1, 2, 3 a 4 byly stanoveny s ohledem na maximální objem prostředků,
kterými zadavatel disponuje pro tuto veřejnou zakázku. Předložení nabídky účastníkem
s cenou přesahující předpokládanou hodnotu předmětu plnění a i jednotlivé předpokládané
hodnoty plnění u pol. 1, 2, 3 a 4 této veřejné zakázky bude posouzeno jako nesplnění
požadavků zadavatele vedoucí k vyřazení nabídky a k následnému vyloučení účastníka
z účasti v zadávacím řízení (analogicky dle § 48 odst. 2 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb.,
v platném znění – dále jen „zákon“).
4. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A TECHNICKÉ PODMÍNKY
4.1.

Druh veřejné zakázky:

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky

4.2.

Klasifikace předmětu veřejné zakázky:

Kód předmětu veřejné zakázky dle číselníku Common Procurement Vocabulary (CPV) je:
CPV

Název dodávky

48219700-3

Balík programů pro
komunikační
servery
Sady balíků
programů
Modemy
Informační systémy
a servery
Jednotky
bateriových zdrojů
Operační systémy
Balík databázových
a operačních
programů
Stolní počítač
Přenosné počítače
Ploché monitory
Periferní vybavení
Generátorová
soustrojí se
vznětovými motory
Digitální telefonní
ústředny
Telefonní sady
Telefonní
sluchátkové sady
Síťová zařízení
Větráky
a klimatizační
zařízení

48422000-2
32552410-4
48800000-6
31422000-0
48620000-0
48600000-4

30213300-8
30213100-6
30231310-3
30232000-4
31121100-1

32552310-3
32552100-8
32551300-3
32420000-3
39717000-1

Měrná
jednotka
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4.3.

Předmět plnění veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka:
vybavení pultu tísňové péče – hardware, software s definovanými technickými
parametry a vlastnostmi sloužící pro nepřetržitou službu tísňové péče pracovníky
proškolenými v sociálních službách včetně vybavení pro výkon práce sociálních
pracovníků působících v terénu ČR (dále také jen „předmět veřejné zakázky“, popř.
„zboží“), blíže specifikovaných touto zadávací dokumentací.
Vybudování vlastního pultu tísňové péče zajistí okamžitou kapacitu služby schopnou v jeden
okamžik poskytnout službu třem klientům. K výkonu práce je nutné vybudovat 2 pracovní
místa pro 2 dispečery tísňové péče (2x PC a příslušenství, 4x monitor, 4x telefon, 4x náhlavní
souprava 2x křeslo pro 24 hodinové provozy). Zadavatel aktuálně užívá personální zařízení
Senior Inspect a dále EZS JA-100, jehož datovou komunikaci pult tísňové péče musí též
přijímat. Další vybavení je určeno pro vedoucího pultu tísňové péče-provozního, pro něj je
požadován notebook s dálkovým přístupem do pultu tísňové péče. Důvodem je nastavování
nových požadavků klientů a změn v užívání služby na dálku, kontrola odbavených alarmů,
přenastavení funkcí monitorovacích zařízení, změny kontaktních osob, vytváření sestav
k fakturaci, přerušení služby na požadavek klienta, zadání nového klienta apod. Další
vybavení - 3 notebooky pro výkon práce sociálních pracovníků působících v terénu ČR.
Sociální pracovníci potřebují mít dálkový přístup do pultu tísňové péče, k zadání nových
klientů do systému při zahájení poskytování služby, odzkoušení funkčnosti alarmů při předání
nového monitorovacího zařízení, dále k přenastavení služby dle požadavků klienta – úprava
IPP při opakovaných návštěvách u klienta, k předávání reportů a výkazů práce v přímé péči,
k elektronickému odesílání uzavřených smluv do systému. Nezbytností při poskytování
nepřetržité služby s monitorováním klientů je zajištění dodávky elektrické energie pro pult
tísňové péče i v případě výpadku dodávek elektrické energie. K tomu účelu slouží Diesel
agregát, který je součástí rozpočtu. Součástí vybavení je a k zajištění konstantní teploty je
nutná instalace klimatizační jednotky, která zabrání případnému přehřátí komponentů
umístěných v serverové místnosti, které by mohlo zařízení poškodit nebo výrazně zkrátit dobu
funkčnosti.

4.4.

Další požadavky na předmět plnění

Předmět plnění musí být dodán v požadovaných technických specifikacích – technických
parametrech a počtech kusů, které jsou specifikovány v příloze č. 1 této ZD – Vzorový text
kupní smlouvy a její příloze č. 1. Jednotlivé parametry jsou vždy uvedeny jako minimální
přípustné hodnoty (resp. maximálně přípustné, dle smyslu dílčího parametru) tak, aby byl
tento parametr splněn, nebo překročen, nikdy nesmí být nabídnut parametr horší.
Účastník prokáže splnění technických podmínek stanovených zadavatelem řádným a úplným
vyplněním dokumentu Technická specifikace předmětu plnění, jehož vzor tvoří přílohu č. 1
vzorového textu Kupní smlouvy a který účastník předloží v nabídce (řádně doplněný a
3
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podepsaný) jako přílohu č. 1 návrhu smlouvy.
Součástí nabídky učiní účastník rovněž technickou a obrazovou dokumentaci zboží (např.
technický list výrobce nebo kopie z katalogu, prospektu nebo manuálu zboží apod.).
Dodavatelé, kteří podají nabídku v tomto zadávacím řízení, jsou povinni dodržet veškeré
technické požadavky stanovené v této příloze, resp. podáním nabídky účastník potvrzuje, že
jím nabízené plnění má vlastnosti přesně odpovídající údajům uvedeným zadavatelem v
zadávacích podmínkách.
Součástí plnění veřejné zakázky je i doprava do místa plnění, instalace zboží v místě plnění,
uvedení do provozu, úspěšné odzkoušení, zaškolení obsluhy a odevzdání zboží i veškerých
dokladů, které se ke zboží vztahují, zejména dokladů potřebných k převzetí a užívání zboží
kupujícímu (návodu k obsluze, uživatelského manuálu či příručky, záručního listu a
prohlášení o shodě) apod.
Pokud Zadavatel zcela výjimečně odkazuje v zadávací dokumentaci a jejích přílohách na
obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení výrobků a služeb, které
platí pro určitou osobu, příp. její organizační složku za příznačné, patenty a vynálezy, užitné
vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pak platí, že Zadavatel
výslovně připouští použití i jiných, kvalitativně a technicky rovnocenných řešení.
Podrobná specifikace shora uvedeného a další podmínky týkající se předmětu veřejné
zakázky a souvisejících služeb, jakož i obchodní podmínky, jsou stanoveny v Závazném
vzorovém textu Kupní smlouvy, který je Přílohou č. 1 této zadávací dokumentace.
5. PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ
Zadavatel realizuje prohlídku místa plnění s ohledem na předmět veřejné zakázky na den 1. 6.
2018 od 8:30 do 10:00 hod.
6. POŽADAVKY NA KVALIFIKACI
Podrobná specifikace požadavků zadavatele na kvalifikaci je uvedena ve Výzvě k podání
nabídek, která je uveřejněna na webových stránkách zadavatele. Výzva k podání nabídek
upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání splnění kvalifikace.
8. OBCHODNÍ PODMÍNKY, VČETNĚ PLATEBNÍCH A DODACÍCH PODMÍNEK
8.1. Obchodní podmínky
Obchodní podmínky, které nejsou výslovně uvedeny v textu zadávací dokumentace, jsou
stanoveny v závazném vzorovém textu Kupní smlouvy, který je součástí této zadávací
dokumentace, jako její Příloha č. 1. Účastník není v rámci návrhu Kupní smlouvy oprávněn
provádět žádné úpravy nebo změny oproti vzorovému textu Kupní smlouvy s výjimkou
doplnění relevantních parametrů, jejichž doplnění tato zadávací dokumentace nebo Kupní
smlouva předpokládá (údaje určené k doplnění ze strany účastníka jsou označeny [DOPLNÍ
ÚČASTNÍK nebo „VYPLNÍ DODAVATEL“]). Návrh Kupní smlouvy musí být podepsán
účastníkem nebo osobou zastupující účastníka. V případě, že návrh Kupní smlouvy
4
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nebude účastníkem řádně podepsán, bude nabídka účastníka vyřazena a účastník bude
vyloučen z účasti v zadávacím řízení. Pokud za účastníka jedná zmocněnec na základě
plné moci, musí být v nabídce předložena plná moc (originál) s uvedením rozsahu
zmocnění.
8.2. Platební a fakturační podmínky
Platební a fakturační podmínky jsou specifikovány obecně v této části zadávací dokumentace
a dále podrobně v závazném vzoru Kupní smlouvy, který je Přílohou č. 1 této zadávací
dokumentace.
Zadavatel nebude poskytovat účastníkovi jakékoli zálohy. Platby budou probíhat výhradně
v korunách českých (Kč). Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v korunách českých
(Kč).
Nabídková cena nebude měněna v souvislosti s hodnotou kurzu české koruny vůči
zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz a stabilitu měny s výjimkou
případné změny daňových předpisů týkajících se DPH.
Splatnost daňových dokladů a další platební a fakturační podmínky jsou určeny v závazném
vzorovém textu Kupní smlouvy.
8.3. Dodací podmínky
Termín plnění: Po uzavření smlouvy a jejím uveřejnění v registru smluv podle zákona č.
340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, tedy po té, co se stane smlouva
účinnou, je vybraný dodavatel povinen do 6 týdnů od nabytí účinnosti Kupní smlouvy
odevzdat zadavateli kompletní předmět plnění za podmínek uvedených ve vzorovém textu
Kupní smlouvy (Příloha č. 1 zadávací dokumentace).
Místo plnění:
Česká Lípa, 5. května 797, PSČ 470 01
Omezující podmínky vztahující se k času plnění:
Při zpracování nabídky musí účastník respektovat v souvislosti s uvedenou lhůtou plnění
veřejné zakázky následující omezení:
Zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněno řádným ukončením zadávacího řízení,
uzavřením příslušné smlouvy a jejím uveřejněním v registru smluv.
9. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
Účastník stanoví nabídkovou cenu absolutní částkou v českých korunách. Nabídková cena
včetně DPH bude stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná, přičemž může být
změněna pouze z důvodu změny zákonné procentní sazby DPH, a to ode dne účinnosti takové
změny. Celková nabídková cena musí obsahovat ocenění všech položek nutných k řádnému
splnění předmětu této veřejné zakázky a zahrnovat veškeré náklady uvedené ve vymezení
předmětu veřejné zakázky.
Nabídková cena bude uvedena v členění za jednotlivé položky předmětu:
5
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•
•
•

nabídková cena v Kč bez DPH
DPH (procentní výše DPH) včetně jejího vyjádření v korunách;
celková nabídková cena za dané části plnění v Kč včetně DPH.

Celková nabídková cena za kompletní plnění veřejné zakázky bude uvedena součtem cen za
jednotlivé položky předmětu plnění. Nabídková cena za všechny položky nesmí přesáhnout
částku 1.793.700,37 Kč bez DPH (v případě účastníka z jiného členského státu EU částku
odpovídající 1.482.397,- Kč bez DPH).
Zahraniční účastník uvede cenu v Kč bez DPH.
Účastníci uvedou jednotlivé nabídkové ceny a celkovou nabídkovou cenu doplněním do
Přílohy č. 1 vzorového textu Kupní smlouvy. Účastníci uvedou celkovou nabídkovou cenu
zároveň do ust. čl. II. odst. 1 vzorového textu Kupní smlouvy (viz Příloha č. 1 této ZD).
Údaje týkající se celkové nabídkové ceny v dokumentu „Technická specifikace
předmětu plnění a Cenová nabídka“ a v návrhu Kupní smlouvy v nabídce musí být
totožné.
10. DALŠÍ POŽADAVKY ZADAVATELE
10.1. Střet zájmů
Účastník musí prokázat neexistenci střetu zájmů ve smyslu ustanovení této zadávací
dokumentace (včetně příslušných ustanovení Smlouvy) čestným prohlášením.
Čestné prohlášení musí být datováno a podepsáno účastníkem nebo osobou zastupující
účastníka. Pokud za účastníka jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce
předložena plná moc s uvedením rozsahu zmocnění.
10.2. Poddodávky
Účastník je v nabídce povinen určit (uvést), které části plnění z veřejné zakázky hodlá plnit
prostřednictvím poddodavatelů a uvést identifikační údaje každého poddodavatele.
Poddodavatel není oprávněn svěřit realizaci jemu určené části plnění z veřejné zakázky
dalšímu subjektu, k čemuž je účastník povinen poddodavatele v rámci jejich vzájemného
smluvního vztahu zavázat.
Účastník uvede předmětné údaje v „Seznamu poddodavatelů“. Tento doklad musí být datován
a opatřen podpisem účastníka nebo osoby zastupující účastníka. Pokud za účastníka jedná
zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce předložena plná moc s uvedením
rozsahu zmocnění.
Účastník tento doklad předkládá pouze v případě, že hodlá svěřit některé části plnění
poddodavateli.
10.3. Ostatní podmínky zadávacího řízení
Zadavatel nepřiznává účastníku právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím
řízení, a to ani v případě zrušení zadávacího řízení. Současně Zadavatel nebude požadovat
náhradu nákladů na realizaci tohoto zadávacího řízení na účastníkovi, a to ani formou úhrady
skutečně vzniklých nákladů ani formou poplatků za účast účastníka v tomto zadávacím řízení.
Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.
6
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11. VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Účastník je oprávněn po Zadavateli požadovat vysvětlení zadávací dokumentace nebo jejích
částí. V takovém případě účastník doručí písemnou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace
Zadavateli, resp. kontaktní osobě Zadavatele (viz bod 1. této zadávací dokumentace), a to
nejpozději ve lhůtě 7 pracovních dnů před uplynutím stanovené lhůty pro podání nabídek.
Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel uveřejní na svých webových stránkách nejméně
4 pracovní dny před skončením lhůty pro podání nabídek. Zadavatel může provést vysvětlení
zadávací dokumentace i bez předchozí žádosti dodavatele. Zadávací podmínky obsažené v
zadávací dokumentaci může zadavatel změnit nebo doplnit před uplynutím lhůty pro podání
nabídek. Změna nebo doplnění zadávací dokumentace podmínek bude uveřejněna nebo
oznámena dodavatelům stejným způsobem jako zadávací podmínka, která byla změněna nebo
doplněna.
Pokud to povaha doplnění nebo změny zadávací dokumentace vyžaduje, zadavatel současně
přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek. V případě takové změny nebo doplnění
zadávací dokumentace, která může rozšířit okruh možných účastníků zadávacího řízení,
prodlouží zadavatel lhůtu tak, aby od odeslání změny nebo doplnění zadávací dokumentace
činila nejméně celou svou původní délku.
12. PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
Nabídka účastníka v plném rozsahu musí být zpracována v listinné podobě v počtu 1 originál.
Účastník zároveň předloží jako součást nabídky vhodné médium (CD, DVD), které bude
obsahovat sken kompletní nabídky ve formátu .pdf, dále návrh Smlouvy v otevřeném a
strojově čitelném formátu (tj. alternativně s příponami .pdf, .doc, .docx, .rtf, .odt nebo .txt).
Médium bude označeno identifikačními údaji účastníka a názvem veřejné zakázky.
V případě odchylek mezi listinnou nabídkou a nabídkou na vhodném médiu platí a jsou
závazné údaje uvedené v listinné podobě originálu nabídky.
Nabídka musí být zpracována v českém jazyce. Veškerá komunikace se Zadavatelem bude
probíhat výhradně v českém jazyce. Zadavatel však připouští předložení dokumentů
týkajících se popisu dodávek (zboží), tj. zejména katalogů, prospektů apod. v jiném než
českém jazyce i v případě nabídky jinak zpracované v českém jazyce.
Všechny uvedené dokumenty tvořící jedno originální vyhotovení nabídky budou pevně
spojeny tak, aby při manipulaci s takto upraveným dokumentem nemohlo dojít k výměně listů
nebo jiným úpravám této části nabídky.
Obsah datového nosiče (CD, DVD dle bodu 9 tabulky) musí být totožný s listinnou podobou
originálu nabídky.
13. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK A JAZYK, V KTERÉM MOHOU
BÝT PODÁNY
Lhůta pro podání nabídek počíná běžet dnem následujícím po dni zahájení zadávacího řízení
a končí dne 5. 6. 2018 ve 12:00 hodin.
Účastník zadávacího řízení podá nabídku analogicky v souladu s § 107 zákona.
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Zadavatel umožňuje podání nabídek pouze písemně v listinné podobě.
Nabídku je možno podávat osobně, v pracovní dny vždy od 09:00 hod. do 16:00 hod., na
adrese sídla zadavatele: Fügnerovo náměstí 1808/3, Nové Město, 120 00 Praha 2, II. patro nebo
poštou jako doporučenou zásilku nebo kurýrní službou nebo jiným způsobem tak, aby byla
Zadavateli doručena nejpozději v poslední den lhůty pro podání nabídek, tj. 5. 6. 2018 do
12:00 hodin.
Rozhodující pro doručení nabídky je vždy okamžik převzetí nabídky Zadavatelem!
V případě doručení nabídky poštou je rozhodující okamžik doručení nabídky Zadavateli,
nikoliv datum předání nabídky k poštovní či jiné přepravě.
Obálka nabídky bude označena takto:
Obchodní firma, resp. jméno, právní forma, IČO / RČ
Sídlo / Bydliště účastníka
Korespondenční adresa účastníka
PSČ Obec / Město
NABÍDKA - NEOTEVÍRAT PŘED TERMÍNEM OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK!
„Zajištění vybavení pultu tísňové péče – hardware, software“
Anděl Strážný, z. ú.
Fügnerovo náměstí 1808/3, Nové Město, 120 00 Praha 2
(Zadavatel)

Místem pro přebírání nabídek do zadávacího řízení je stanovena adresa Zadavatele (viz
čl. 2. této zadávací dokumentace.
Kontaktní osoby pro přijetí nabídky:

Mgr. Jan Semík, Mgr. Iveta Cimburková

14. DÉLKA ZADÁVACÍ LHŮTY
Zadavatel nestanovuje zadávací lhůtu.
15. JISTOTA
Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty k zajištění plnění povinností vyplývajících z účasti
dodavatele v zadávacím řízení.
16. OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK
Otevírání obálek s nabídkami účastníků bude zahájeno bez zbytečného odkladu po
uplynutí lhůty pro podání nabídek na adrese sídla Zadavatele, tj. Fügnerovo náměstí
1808/3, Nové Město, 120 00 Praha 2, II. patro.
Otevírání obálek se mohou zúčastnit účastníci, jejichž nabídky byly doručeny Zadavateli ve
lhůtě pro podání nabídek, a další osoby, o nichž tak stanoví Zadavatel, např. zástupci
poskytovatele dotace. Z organizačních důvodů může být za každého účastníka přítomna
pouze jedna osoba. Zástupce účastníka se prokáže plnou mocí vystavenou účastníkem –
osobou oprávněnou zastupovat účastníka zadávacího řízení a osobním dokladem totožnosti;
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člen statutárního orgánu účastníka se prokáže osobním dokladem totožnosti. Účast účastníka
nebo jeho zástupce bude stvrzena podpisem účastníka nebo jeho zástupce v listině účastníků
přítomných otevírání obálek.

17. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK
17.1. Kritéria hodnocení
Nabídky budou hodnoceny v souladu s pravidly pro hodnocení nabídek uvedenými níže.
Základním kritériem hodnocení je ekonomická výhodnost nabídky.
Ekonomická výhodnost nabídek bude hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny v Kč bez
DPH.
Předmětem hodnocení bude celková nabídková cena v Kč bez DPH za kompletní plnění
veřejné zakázky, která musí být uvedena účastníkem jako součet cen za všechny položky
předmětu plnění podle čl. 5. této zadávací dokumentace.
17.2. Způsob hodnocení nabídek
Pořadí účastníků bude sestaveno vzestupně podle výše nabídkových cen, přičemž jako
ekonomicky nejvýhodnější nabídka bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.
Pokud dojde k vyloučení vybraného dodavatele, může zadavatel vyzvat k uzavření smlouvy
dalšího dodavatele, a to v pořadí, které vyplývá z výsledku původního hodnocení nabídek.
Zadavatel může tento postup do uzavření Kupní smlouvy použít opakovaně.
V případě, že zadavateli předloží nabídku se stejnou a současně i nejnižší celkovou
nabídkovou cenou více účastníků, zadavatel zvolí ekonomicky nejvýhodnější nabídku na
základě náhodného losu mezi nabídkami účastníků, kteří splnili požadavky zadavatele v
rozsahu zadávacích podmínek a jejichž nabídková cena byla cenou nejnižší. Zadavatel
v takovém případě dodrží zásady stanovené zákonem, a to zásadu transparentnosti,
přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. Losování zadavatel provede
prostřednictvím mechanického zařízení, a to jak za účasti účastníků, tak notáře, který osvědčí
průběh celého losování. Notářem vyhotovený zápis o průběhu losování se stane součástí
dokumentace o veřejné zakázce.
18. VYHRAZENÁ PRÁVA ZADAVATELE
Zadavatel upozorňuje dodavatele, že předmět plnění veřejné zakázky by měl být
spolufinancován z programu 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny
sociálních služeb 2016 - 2020. Zadavatel podal dne 30. 3. 2017 žádost o podporu z této výzvy
a tato žádost zahrnovala i předmět plnění této veřejné zakázky. Bez podpory poskytnuté z
výše uvedeného operačního programu není zadavatel schopen předmět plnění této veřejné
zakázky financovat. Z tohoto důvodu v případě, že zadavateli nebudou přiděleny finanční
prostředky pro krytí výdajů plynoucích z realizace projektu v rámci OP VVV, je zadavatel
oprávněn zadávací řízení zrušit analogicky dle § 127 odst. 2 písm. e) zákona.
Zadavatel si vyhrazuje právo provádět změny v zadávacích podmínkách. Změnu závazku je
zadavatel oprávněn uplatnit vůči účastníkovi, s nímž bude uzavřena Kupní smlouva.
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Před rozhodnutím o výběru dodavatele si zadavatel vyhrazuje právo ověřit informace a údaje
obsažené v nabídce účastníka u třetích osob a účastník je povinen mu v tomto ohledu
poskytnout veškerou potřebnou součinnost.
Zadavatel si vyhrazuje právo uplatnit v průběhu zadávacího řízení pravidla platná pro institut
mimořádně nízké nabídkové ceny analogicky dle § 113 zákona.
19. PODMÍNKY PRO UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
Před uzavřením Kupní smlouvy je vybraný dodavatel povinen předložit zadavateli originály
nebo ověřené kopie dokladů o kvalifikaci stanovených zákonem a dokladů stanovených v této
zadávací dokumentaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení účastníkem předloženy.

20. DALŠÍ ČÁSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - PŘÍLOHY

•

Příloha č. 1 - Závazný vzorový text Kupní smlouvy vč. Přílohy č. 1 – Technická
specifikace předmětu plnění a Cenová nabídka

V Praze dne 25.5.2018

…………………………………………………..
Milena Mocová, ředitel
Anděl Strážný, z. ú.
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