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1

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tato zadávací dokumentace (dále také „ZD“) obsahuje spolu s přílohami a dalšími dokumenty,
jako jsou formuláře dle § 212 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění (dále jen „ZZVZ“) zadávací podmínky k veřejné zakázce s názvem „Modernizace
záznamového systému MKS „Bezpečná osmička“
Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této ZD a v přílohách ZD vymezují podmínky
účasti v zadávacím řízení a závazné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Tyto
požadavky je dodavatel povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své žádosti o
účast a své nabídky.
1.1

Komunikace v rámci zadávacího řízení

Veškeré úkony v rámci tohoto zadávacího řízení a rovněž veškerá komunikace mezi
zadavatelem a účastníkem zadávacího řízení probíhá elektronicky prostřednictvím
elektronického nástroje EZAK dostupného na elektronické adrese: https://ezak.praha8.cz/.
Veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje EZAK se považují za
řádně doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta písemnosti
v elektronickém nástroji EZAK. Na doručení písemnosti nemá vliv, zda byla písemnost jejím
adresátem přečtena, případně, zda elektronický nástroj EZAK adresátovi odeslal na kontaktní
emailovou adresu upozornění o tom, že na jeho uživatelský účet v elektronickém nástroji EZAK
byla doručena nová zpráva, či nikoli.
Za řádné a včasné seznamování se s písemnostmi zasílanými zadavatelem prostřednictvím
elektronického nástroje EZAK, jakož i za správnost kontaktních údajů uvedených u účastníka
zadávacího řízení zodpovídá vždy účastník zadávacího řízení.
Podmínky a informace týkající se elektronického nástroje EZAK včetně informací o používání
elektronického podpisu jsou dostupné na https://ezak.praha8.cz/ v uživatelské příručce
a manuálu appletu elektronického podpisu.
Pro odpovědi na případné otázky týkající se uživatelského ovládání elektronického nástroje
EZAK je možné využít uživatelskou podporu EZAK (tel.: +420 538 702 719, e-mail:
podpora@ezak.cz ).
1.2

Zadavatel veřejné zakázky:

Název:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Profil zadavatele:
1.3

Městská část Praha 8
Zenklova 35/čp.1, PSČ 180 48, Praha 8
00063797
CZ00063797
https://ezak.praha8.cz/

Kontaktní osoba zadavatele ve věcech veřejné zakázky:

Zadavatel pověřil administrací veřejné zakázky - k provádění veškerých úkonů za zadavatele
vyjma úkonů uvedených v ustanovení § 43 odst. 2 ZZVZ externí subjekt:
ACHOUR & PARTNERS advokátní kancelář, s.r.o.
se sídlem Panská 890/7, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČ: 28956460
3

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou
C 155716
kontaktní osoba:

Mgr. Ing. Dalibor Šalek, advokát
tel. 270 006 111, e-mail: office@achourpartners.com.

Uvedená skutečnost nic nemění na způsobu komunikace mezi zadavatelem a dodavateli ve
smyslu čl. 1 odst. 1 této ZD.
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PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

2.1

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění této veřejné zakázky je modernizace záznamového systému městského
kamerového systému „Bezpečná osmička“. Cílem modernizace je úplný přechod na kamery
komunikujícím prostřednictvím TCP/IP protokolu a změna principu realizace záznamu signálů
z jednotlivých kamer.
V současnosti je záznam uskutečňován centralizovaně v záznamovém centru (dříve MDC),
odkud je poskytován dle požadavků dalším oprávněným osobám. Požadavkem zadavatele je
změna řešení způsobu záznamu, kdy v každé jednotlivé lokalitě bude vytvořena dostatečná
záznamová kapacita tak, aby mohl být garantován záznam po dobu min. 6 dnů, a takto uložený
záznam bude dostupný ze záznamového centra prostřednictvím nadstavbového software, který
umožní dostupnost všech lokálních kamerových systémů bez ohledu na aktuálně využívanou
verzi datové platformy výrobce.
Součástí požadovaného plnění je i zachování stávajícího systému videodetekcí BOSH IVA,
který je na každé škole nasazen na klíčové kameře umožňující detekovat nežádoucí jevy
v prostoru před vchodem do jednotlivých škol. Systém musí disponovat notifikacemi směrem
k oprávněné osobě provozovatele (email + SMS) o detekování nežádoucího jevu.
Záznam musí být z centra dostupný nepřetržitě 24/7, avšak musí být také možno uskutečnit
jeho stažení v předem požadované době (např. v nočních hodinách, kdy lze předpokládat menší
provoz uvažované datové sítě) a to automaticky, bez přítomnosti obsluhy v záznamovém
centru. Způsob zpřístupnění záznamů oprávněným osobám (PČR a násl.) nesmí být tímto
řešením omezen.
Po provedení předběžných tržních konzultací s výrobci dotčených zařízení byla stanovena
specifikace požadovaného plnění, uvedená v příloze č. 1 s tím, že zhotovitel má právo
uskutečnit splnění výše popsaných požadavků projektu i jiným technologicky a parametricky
shodným, nebo lepším způsobem, (např. na místo modernizace rekordérů provést jejich
výměnu za nové apod.), avšak musí dodržet podmínku zachování řídící a záznamové platformy
Geutebruck (vazba na MKS) a zachovat systém inteligentních detekcí BOSH IVA (ochrana
investice).
Z výše uvedeného vyplývá, že předmětem plnění je zejména:
•
•
•
•
•

Dodávka 5 ks nových záznamových serverů pro připojení až 32 IP kamer.
Dodávka modernizací 54 ks stávajících záznamových serverů Geutebrück, včetně
rozšíření kapacity záznamové databáze o 1TB.
Dodávka nadstavbového software pro integraci všech záznamových serverů a dodávka
SQL serveru 2014 embeded.
Dodávka 800 ks licencí potřebných pro připojení kamer do nadstavbového SW.
Integrace stávajících IP kamer (109 ks) do nadstavbového SW.
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•
•
•

•
•
•
•
•
•

Dodávka 25 ks záložních zdrojů (UPS)
Dodávka a montáž 673 ks pevných IP kamer včetně veškerého příslušenství
Dodávka a montáž 54 ks IP převodníků ethernet pro stávají koaxiální vedení s 16 vstupy
a 673 ks převodníků pro IP kamery (preferovaná varianta) nebo výměna stávajícího
koaxiálního vedení za S/FTP vedení dle místních podmínek (není možné porušit záruku
na zateplení objektů).
Dodávka a montáž 54 ks ethernetových přepínačů min. 24 portů.
Nastavení technických parametrů kamer
Zpracování technické dokumentace skutečného provedení
Úprava a doplnění ethernetové sítě na jednotlivých objektech, včetně nastavení
parametrů aktivních prvků pro potřebné datové toky z kamer.
Úprava velkokapacitního datového úložiště pro nové kamery.
Nastavení záznamových serverů pro ukládání snímků z kamer.

Detailní vymezení předmětu plnění veřejné zakázky je v přílohách č. 1 této ZD - položkový
rozpočet. Dodavatel je oprávněn položkový rozpočet upravit tak, aby odpovídal jím
nabídnutému technickému řešení, které bude naplňovat všechny požadované funkcionality.
Dodavatelem upravený položkový rozpočet, včetně uvedené cenové specifikace, bude pro
uchazeče závazný a stane se přílohou Smlouvy o dílo.
2.2

Klasifikace předmětu veřejné zakázky (CPV)

Kód předmětu veřejné zakázky dle číselníku Common Procurement Vocabulary (CPV) je:
35125300-2
32400000-7
45310000-3
50610000-4
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Bezpečnostní kamery
Sítě
Elektroinstalační práce
Opravy a údržba bezpečnostního zařízení

PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky činí 30.000.000,- Kč (slovy: třicet milionů korun
českých) bez DPH.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena podle § 16 a násl. ZZVZ, jako
předpokládaná výše peněžitého závazku zadavatele vůči dodavateli vyplývající z plnění veřejné
zakázky.
Předpokládaná hodnota je zároveň stanovena jako nejvyšší přípustná a maximální nabídková
cena za provedení celého díla (bez DPH). Pokud bude celková nabídková cena za provedení
celého díla vyšší, bude tato skutečnost posouzena jako nesplnění požadavků zadavatele
uvedených v zadávacích podmínkách.
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4.1

IDENTIFIKACE
ČÁSTÍ
ZADÁVACÍ
DOKUMENATCE
VYPRACOVANÝCH OD ZADAVATELE ODLIŠNOU OSOBOU;
INFORMACE, KTERÉ JSOU VÝSLEDKEM PŘEDBEŽNÝCH
TRŽNÍCH KONZULTACÍ
Části zadávací dokumentace vypracované osobou odlišnou od zadavatele

Zadavatel v souladu s § 36 odst. 4 ZZVZ uvádí, že následující části zadávací dokumentace
vypracovala osoba odlišná od zadavatele:

5

Zadavatel disponuje dokumentací skutečného provedení KS na jednotlivých objektech, kterou
vypracovala společnost KH servis a.s., se sídlem Praha 10, Pražská 810/16, PSČ 10221, IČ:
45279748.
Z důvodu ochrany důvěrných informací však nezveřejní tyto dokumenty na profilu zadavatele,
ale v souladu s § 96 odst. 2 ZZVZ je v částech, které popisují provedení tras, poskytne
dodavatelům do 3 pracovních dnů od doručení žádosti prostřednictvím elektronického nástroje
EZAK. Žádosti o poskytnutí dokumentace o kabelových trasách bude vyhověno pouze za
podmínky podepsání smlouvy o důvěrnosti informací (NDA), která tvoří Přílohu č. 6 ZD.
Informace bude mít podpůrný charakter k rozhodnutí dodavatele, zda zvolí pro daný objekt
nasazení IP převodníků, nebo se rozhodne pro výměnu kabelů.
V roce 2015 byla vypracována Analýza a koncepční návrh na restrukturalizaci MKS Bezpečná
osmička, ze které může dodavatel čerpat další dílčí informace o stavu systému. Tuto analýzu
zadavatel poskytne žadateli za stejných podmínek jako informace o provedení tras, viz výše.

4.2

Výsledky předběžných tržních konzultací

Zadavatel před zahájením řízení realizoval tyto předběžné tržní konzultace:
-

Konzultace aktuálních technických možností nasazení systémových nástrojů
potřebných pro dosažení plánovaného záměru rekonstrukce systému se zástupci
společnosti Geutebruck a jejich distributory pro ČR, sp. SCANLOCK CZ, spol. s r.o.
a SICURIT CS, spol. s r.o.
o Výsledkem těchto konzultací je technická specifikace možného řešení, která je
uvedena v příloze č. 1 této ZD.

-

Konzultace možných řešení rekonstrukce síťového propojení IP kamer a ostatních
datových sítí v jednotlivých objektech se zástupci společností Cisco Systems s.r.o. a
Huawei Technologies Czech, s.r.o.
o Výsledkem této konzultace je definice parametrů pro datovou konektivitu tzn.
definice parametrů požadovaných switchů a definice požadavků na parametry
a funkce kamer.
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5.1

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Doba plnění

Předpokládaný termín zahájení plnění:

do 7 pracovních dní ode dne účinnosti
smlouvy o dílo.
do 8 měsíců ode dne zahájení plnění,
nejpozději však do 31. 8. 2018

Termín předání řádně ukončeného plnění:

Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn řádným ukončením zadávacího řízení
a podepsáním smlouvy s vybraným dodavatelem.
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5.2

Místo plnění

Místem plnění veřejné zakázky jsou objekty ve vlastnictví (správě) zadavatele specifikované
v příloze č. 2 této ZD.

6
6.1

OBCHODNÍ PODMÍNKY
Návrh smlouvy

Detailní obchodní podmínky veřejné zakázky včetně platebních podmínek jsou obsaženy
v závazném návrhu Smlouvy o dílo, který tvoří přílohu č.5 této ZD.
Účastník není oprávněn činit změny či doplnění závazného návrhu Smlouvy o dílo, vyjma
údajů, které jsou označeny symbolem [•] nebo ze kterých vyplývá požadavek na doplnění.
Návrh Smlouvy o dílo musí být ze strany dodavatele podepsán statutárním orgánem nebo
osobou prokazatelně oprávněnou jednat za dodavatele, v takovém případě doloží dodavatel toto
oprávnění v originálu či v úředně ověřené kopii v nabídce. Předložení nepodepsaného návrhu
Smlouvy o dílo není předložením řádného návrhu Smlouvy o dílo.

7
7.1

KVALIFIKACE DODAVATELŮ
Společná ustanovení ke kvalifikaci

Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který:
a) prokáže základní způsobilost podle odst. 7.2 této ZD;
b) prokáže profesní způsobilost podle odst. 7. 3 této ZD;
c) splní ekonomickou kvalifikaci podle odst. 7.4 této ZD; a
d) splní technickou kvalifikaci podle odst. 7.5 této ZD.
Dodavatel předkládá v žádosti o účast prosté kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace,
nestanoví-li ZZVZ či tato ZD jinak.
V případě, že byla kvalifikace získána v zahraniční, prokazuje se doklady vydanými podle
právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem.
Pokud bude dodavatel prokazovat splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prostřednictvím
jiných osob podle § 83 ZZVZ, je povinen předložit zadavateli:
a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 písm. a) ZZVZ
jinou osobou;
b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby;
c) doklady o splnění základní způsobilosti dle § 74 ZZVZ jinou osobou; a
d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo
k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění
veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci
Má se za to, že požadavek podle § 83 odst. 1 písm. d) ZZVZ je splněn, pokud obsahem
písemného závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění
veřejné zakázky společně s dodavatelem. Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné
osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle písm. a), b) nebo d) výše vztahující se k takové
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osobě, musí dokument podle písm. d) výše obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat
stavební práce či služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.
V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost
podle § 77 odst. 1 ZZVZ každý dodavatel samostatně. Ostatní kvalifikační předpoklady musejí
splnit všichni takto zúčastnění dodavatelé společně.
Zadavatel upozorňuje dodavatele, že doklady, které budou předkládány k prokázání základní
způsobilosti podle § 74 ZZVZ a profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ musí prokazovat
splnění požadovaného kritéria v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.
Je-li dodavatel zapsán v seznamu kvalifikovaných dodavatelů podle ust. § 226 a násl. ZZVZ,
může prokázat část kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, a to
v rozsahu, v jakém tento výpis pokrývá požadavky zadavatele na prokázání kvalifikačních
předpokladů. Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být k poslednímu dni lhůty
pro podání nabídek starší než 3 měsíce. Zadavatel nemusí přijmout výpis ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů, na kterém je vyznačeno zahájení řízení podle ustanovení § 231
odst. 4 ZZVZ.
Dodavatel je oprávněn v souladu s § 233 a násl. ZZVZ využít k prokázání splnění kvalifikace
platný certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů. Tento certifikát nahrazuje
prokázání splnění kvalifikace v rozsahu údajů v něm uvedených. Certifikát musí obsahovat
náležitosti stanovené v ust. § 239 ZZVZ a údaje v něm uvedené musejí být platné nejméně
k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace.
7.2

Základní způsobilost

Zadavatel požaduje, aby dodavatelé prokázali splnění základní způsobilosti. Způsobilým není
dodavatel, který:
a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení
pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 ZZVZ nebo obdobný
trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se
nepřihlíží,
b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek,
c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na
penále na veřejném zdravotní pojištění,
d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na
penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena
nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního
řádu země sídla dodavatele.
Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku základní způsobilosti podle § 77 odst.
1 písm. a) ZZVZ splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li
členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku základní způsobilosti
podle § 77 odst. 1 písm. a) ZZVZ splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu
této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu
dodavatele.
Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu
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a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle § 77 odst. 1 písm. a) ZZVZ splňovat
tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu;
b) české právnické osoby, musí podmínku základní způsobilosti podle § 77 odst. 1 písm.
a) ZZVZ splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické
osoby, osoba zastupující právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele a vedoucí
odštěpného závodu.
7.3

Profesní způsobilost

Splnění profesní způsobilosti prokáže dodavatel podle ust. § 77 odst. 1 a odst. 2 písm. a) ZZVZ
předložením:
a) výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis
zápis do takové evidence požaduje
b) dokladu o oprávnění k podnikání – doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění
v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky:
Dodavatel jako doklad prokazující jeho oprávnění k podnikání předloží výpis
ze živnostenského rejstříku (§ 10 odst. 3 zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
v platném znění), nebo živnostenský list (popřípadě listy) v rozsahu odpovídajícím
předmětu plnění veřejné zakázky, zejm. v oblasti „Poskytování technických služeb k
ochraně majetku a osob“.
7.4

Ekonomická kvalifikace

Zadavatel v souladu s ustanovením § 78 ZZVZ požaduje, aby minimální roční obrat dodavatele
dosahoval ve třech bezprostředně předcházejících účetních obdobích (v každém z nich)
minimálně 60.000.000,-Kč (šedesáti milionů korun českých).
Dodavatel prokáže obrat výkazem zisku a ztrát dodavatele nebo obdobným dokladem podle
právního řádu země sídla dodavatele.
Jestliže dodavatel vznikl později, postačí, předloží-li údaje o svém obratu v požadované výši za
všechna účetní období od svého vzniku.
7.5

Technická kvalifikace

Zadavatel v souladu s § 79 ZZVZ k prokázání splnění kritérií technické kvalifikace požaduje
předložit:
a) Podle § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ seznam významných dodávek dodavatele
poskytnutých dodavatelem za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení.
Dodavatel splňuje tento kvalifikační předpoklad, pokud v posledních 3 letech před zahájením
zadávacího řízení realizoval:
i.

minimálně tři zakázky spočívající v dodávce a instalaci, případně modernizaci
kamerových systémů, včetně záznamu Geutebrück s finančním objemem minimálně
8.000.000,- Kč bez DPH, pro alespoň jedno z těchto plnění,

a zároveň
ii.

minimálně dvě zakázky spočívající v dodávce a instalaci síťového HW s finančním
objemem minimálně 1.000.000,- Kč bez DPH za každé z těchto významných plnění,
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a zároveň
iii. minimálně jednu zakázku spočívající v dodávce a instalaci záznamových serverů
Geutebrück, s finančním objemem minimálně 3.000.000 Kč bez DPH.
Z předloženého seznamu musí prokazatelně a jednoznačně vyplývat splnění požadavků
zadavatele a musí v něm být uvedeny následující údaje vztahující se ke každé dokládané
významné zakázce:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

identifikace objednatele
specifikace významné zakázky, tj. údaj o plněních, která byla dodavatelem zajišťována v
souvislosti s realizací zakázky (specifikace, ze které bude zřejmé, že se jednalo o zakázku
s obdobným předmětem plnění v obdobném rozsahu)
doba plnění, tj. kdy byla zakázka realizována
místo plnění služby
skutečně uhrazená cena (ve finančním vyjádření v Kč bez DPH); u plnění zasahujících
do budoucnosti uvede dodavatel rozsah plnění ve finančním vyjádření v Kč vztahujícím
se ke dni podání nabídky (budoucí, zatím nerealizovaná plnění nebudou uznána)
kontaktní osoba objednatele, u které lze ověřit informace uvedené v seznamu, s uvedením
telefonického a e-mailového spojení

Tuto kvalifikaci rovněž splní dodavatel v případě, že se jedná o významné služby/dodávky
zahájené dříve než v posledních 3 letech, pokud byly v posledních 3 letech dokončeny nebo
pokud stále probíhají, za předpokladu splnění výše uvedených parametrů ke dni podání žádosti
o účast.
b) Podle § 79 odst. 2 písm. c) a d) ZZVZ seznam členů týmu, kteří se budou podílet na
plnění veřejné zakázky, bez ohledu na to, zda se jedná o zaměstnance dodavatele nebo
osoby v jiném vztahu k dodavateli a osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci těchto
osob.
Zadavatel požaduje, aby dodavatel předložil osvědčení o odborné kvalifikaci pro:
a) 1 osobu – technik č. 1, přičemž tato osoba musí mít certifikát výrobce na systém Bosch
BVMS v 7.x a vyšší
b) 1 osobu – technik č. 2, přičemž tato osoba musí mít minimálně 2 roky zkušeností s
implementací inteligentních videodetekcí IVA se zaměřením na využití v městských
kamerových systémech, což doloží profesním životopisem s uvedenými projekty, na
kterých tuto zkušenost získal
c) 1 osobu – technik č. 3, přičemž tato osoba musí mít znalost nastavení všech typů detekcí,
které inteligentní videodetekce IVA nabízí, což doloží profesním životopisem, ve kterém
tuto znalost vyspecifikuje
d) 3 osoby – technik č. 4 (specialista záznamových zařízení Geutebrück), přičemž se
jedná se o školení zaměřené na projekci, dodávky, montáž, oživení a následný servis
systémů od výrobce GEUTEBRÜCK GmbH, Im Nassen 7 – 9, D - 53578 Windhagen,
Germany na platformu G-Core a školení zaměřené na projekci, dodávky, montáž,
oživení a následný servis systémů od výrobce GEUTEBRÜCK GmbH, Im Nassen 7 –
9, D - 53578 Windhagen, Germany na platformu GeViScope a re_porter.
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e) 3 osoby – technik č. 5, doklad o proškolení zaměřené na projekci, dodávky,
programování a nastavení grafické integrační nadstavby G-SIM od výrobce
GEUTEBRÜCK GmbH, Im Nassen 7 – 9, D - 53578 Windhagen, Germany pro
platformu G-Core, GeViScope a re_porter.
f) 10 osob – technik č. 6 (specialista na montáž a nastavení kamer), přičemž tyto osoby
musí mít potvrzení výrobce nabízené technologie kamer o absolvování odborného
školení na montáž a nastavení kamer
g) 2 osoby – technik č. 7 (odborník na aktivní prvky), přičemž tyto osoby musí mít:
• ukončené středoškolské vzdělání s maturitou doložené prostou kopií dokladu o
dosažení požadovaného vzdělání
• 5 let praxe v oblasti instalace a konfigurace síťového HW doložené seznamem
minimálně 5 realizovaných projektů, včetně termínů jejich realizace
Zadavatel v souvislosti s prokázáním splnění tohoto kritéria technické kvalifikace požaduje u
příslušné osoby předložit:
a) profesní životopis, podepsaný danou osobou, případně účastníkem samotným, z něhož
bude vyplývat splnění požadavků zadavatele, a
b) doklady – v prosté kopii, z nichž bude vyplývat splnění požadavků zadavatele na
odbornou způsobilost osoby (např. certifikace, autorizace).
Zadavatel uvádí, že jedna osoba může zastávat současně více pozic v realizačním týmu.
Minimální počet členů týmu požadovaných zadavatelem je 15 osob.

8
8.1

PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O ÚČAST
Forma a zpracování žádosti o účast

Každý dodavatel může podat pouze jednu žádost o účast.
Žádosti o účast se podávají v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje.
Dodavatel podává žádost o účast v elektronické podobě výhradně prostřednictvím
elektronického nástroje – profilu zadavatele na adrese https://ezak.praha8.cz/.
Listinnou podobu podání žádostí o účast zadavatel neumožňuje. Žádost o účast musí být
elektronicky podepsaná osobou oprávněnou jednat za dodavatele.
Dodavatel zpracuje žádost o účast písemně, v českém jazyce a v souladu se ZZVZ a požadavky
zadavatele uvedenými v této ZD.
Žádost o účast nebude obsahovat opravy a přepisy a jiné nesrovnalosti, které by Zadavatele
mohly uvést v omyl.
Zadavatel doporučuje, aby jednotlivé kapitoly žádosti o účast byly odděleny a doporučuje
následující členění žádosti o účast:
1) Krycí list žádosti o účast, který tvoří přílohu č. 3 této ZD.
2) Obsah žádosti
3) Doklad prokazující oprávnění osoby jednající za dodavatele (v případě, že za dodavatele
jedná jiná osoba než osoba zapsaná v obchodním rejstříku)
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4) Doklady, jimiž dodavatel prokazuje svoji kvalifikaci.
5) Ostatní doklady.
8.2

Lhůta, způsob a místo podání žádostí o účast

Žádost o účast lze podat ve lhůtě stanovené v oznámení o zahájení zadávacího řízení
prostřednictvím specifikovaného elektronického nástroje.

9
9.1

PODÁVÁNÍ NABÍDEK
Výzva k podání nabídek

Po uplynutí lhůty pro podání žádostí o účast zadavatel posoudí kvalifikaci účastníků zadávacího
řízení, vyloučí z účasti v zadávacím řízení účastníky zadávacího řízení, kteří neprokázali
splnění kvalifikace, a nevyloučené účastníky zadávacího řízení vyzve k podání nabídek.
Nabídku může podat pouze účastník zadávacího řízení, který byl vyzván k podání nabídky.
Vyzvaní účastníci zadávacího řízení nemohou podat společnou nabídku.
Každý účastník může podat pouze jednu nabídku.
9.2

Forma a zpracování nabídky

Nabídky se podávají v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje.
Dodavatel podává nabídku v elektronické podobě výhradně prostřednictvím elektronického
nástroje – profilu zadavatele na adrese https://ezak.praha8.cz/.
Listinnou podobu podání nabídek zadavatel neumožňuje. Nabídka musí být elektronicky
podepsaná osobou oprávněnou jednat za dodavatele.
Účastník zpracuje nabídku písemně v českém jazyce a v souladu se ZZVZ a požadavky
zadavatele uvedenými v této ZD.
Nabídka nebude obsahovat opravy a přepisy a jiné nesrovnalosti, které by Zadavatele mohly
uvést v omyl.
Má-li být předmět plnění veřejné zakázky plněn společně několika dodavateli, požaduje
zadavatel v nabídce předložení smlouvy, ve které bude obsažen závazek, že všichni tito
dodavatelé budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých
v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění
veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky.
Zadavatel doporučuje, aby jednotlivé kapitoly nabídky byly odděleny a doporučuje následující
členění nabídky:
1) Krycí list nabídky, který tvoří přílohu č. 4 této ZD
2) Obsah nabídky
3) Doklad prokazující oprávnění osoby jednající za dodavatele (v případě, že za dodavatele
jedná jiná osoba než osoba zapsaná v obchodním rejstříku)
4) Řádně doplněný a podepsaný návrh Smlouvy o dílo, který tvoří přílohu č. 5 této ZD, ve
formátu PDF a dále v editovatelné podobě (ve formátu doc., docx, rtf. nebo txt)
5) Řádně vyplněný položkový rozpočet, který tvoří přílohu č. 1 této ZD
6) Ostatní doklady.
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9.3

Požadavky na zpracování nabídkové ceny

Zadavatel požaduje, aby účastník vyplnil jednotkové ceny v požadovaném členění do
položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této ZD a který bude zároveň přílohou č. 1
Smlouvy o dílo. Nabídkovou cenu za provedení celého díla dále účastník doplní v požadovaném
členění do návrhu Smlouvy o dílo, který tvoří přílohu č. 5 této ZD a dále do Krycího listu
nabídky, který tvoří přílohu č. 4 této ZD.
Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady potřebné k plnění předmětu této veřejné
zakázky, a to včetně dopravy.
Nabídková cena za provedení celého díla i ceny jednotlivých částí díla jsou závazné po celou
dobu trvání Smlouvy o dílo a mohou být změněny pouze za podmínek stanovených ve Smlouvě
o dílo.
Zadavatel upozorňuje dodavatele, že předpokládaná hodnota stanovená v čl. 3 této ZD je
zároveň stanovena jako nejvyšší přípustná a maximální nabídková cena za provedení celého
díla (bez DPH). Pokud bude celková nabídková cena za provedení celého díla vyšší, bude tato
skutečnost posouzena jako nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích
podmínkách.
9.4

Varianty nabídek

Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
9.5

Lhůta, způsob a místo podání nabídky

Lhůta pro podání nabídek bude uvedena ve výzvě k podání nabídek, která bude zaslána
dodavatelům, kteří podali žádost o účast a prokázali splnění kvalifikace.
Zadavatel nepřijímá nabídky podané v listinné podobě.
Účastník zadávacího řízení je povinen podat nabídku v elektronické podobě do konce lhůty pro
podání nabídek, a to prostřednictvím elektronického nástroje EZAK na uvedené elektronické
adrese (profilu zadavatele): https://ezak.praha8.cz/profile_display_2.html
Bližší informace nezbytné pro podání elektronické nabídky jsou uvedeny na adrese
https://ezak.praha8.cz v uživatelské příručce a manuálu appletu elektronického podpisu.
9.6

Otevírání nabídek

Otevírání nabídek v elektronické podobě je neveřejné.

10 HODNOCENÍ NABÍDEK
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky
podle § 114 ZZVZ. Ekonomická výhodnost nabídek bude hodnocena dle následujících dílčích
hodnotících kritérií:
A. Výše nabídkové ceny za provedení celého díla
B. Délka nabídnuté záruky nad minimální záruku 24 měsíců
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váha 90 %
váha 10 %

A. Výše nabídkové ceny za provedení celého díla (váha 90 %)
V rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria bude zadavatelem hodnocena výše nabídkové ceny
za provedení celého díla dle odst. 9.3 této ZD. Jako nejvýhodnější bude hodnocena nabídka
s nejnižší nabídkovou cenou za provedení celého díla. Tato nabídka obdrží 100 bodů, ostatní
nabídky obdrží počet bodů, který bude stanoven dle následujícího vzorce:
Počet bodů přidělených nabídce = 100* hodnota nejvýhodnější nabídky/hodnota hodnocené
nabídky.
Při hodnocení nabídkové ceny za provedení celého díla rozhoduje cena bez daně z přidané
hodnoty. V případě rozporů mezi výší nabídkové ceny za provedení celého díla uvedenou
v nabídce dodavatele v návrhu Smlouvy o dílo a v Krycím listu nabídku bude rozhodující výše
ceny za provedení celého díla uvedená v návrhu Smlouvy o dílo.
B. Délka nabídnuté záruky nad minimální záruku 24 měsíců (váha 10 %)
V rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria bude zadavatelem hodnocena délka uchazečem
nabídnuté záruky za jakost v celých měsících nad rámec zadavatelem požadované minimální
záruky za jakost v délce 24 měsíců. Za nejvýhodnější nabídku bude v rámci tohoto dílčího
hodnotícího kritéria považována nabídka s nejdelší zárukou za jakost nad rámec zadavatelem
požadovaných 24 měsíců. Tato nabídka obdrží 100 bodů, ostatní nabídky obdrží počet bodů,
který bude stanoven dle následujícího vzorce:
Počet bodů přidělených nabídce = 100* hodnota hodnocené nabídky/hodnota nejvýhodnější
nabídky.
Celkové hodnocení nabídek
Celkové hodnocení nabídek bude provedeno tak, že se jednotlivá bodová hodnocení nabídek
dle dílčích hodnotících kritérií A a B vynásobí vahou daného dílčího hodnotícího kritéria
a následně se sečtou. Ekonomicky nejvýhodnější nabídkou bude nabídka s nejvyšším celkovým
bodovým hodnocením.

11 POSKYTOVÁNÍ
NÁKLADŮ

ZADÁVACÍ

DOKUMENATCE

A

ÚHRADA

Tato zadávací dokumentace je veřejně dostupná neomezeným dálkovým přístupem na profilu
zadavatele na adrese https://ezak.praha8.cz/.
Veškeré náklady spojené se zpracováním žádosti o účast, nabídky a účastí v zadávacím řízení
nese účastník. Poskytnutí zadávací dokumentace je bezplatné.

12 VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE, PROHLÍDKA MÍSTA
PLNĚNÍ
12.1 Vysvětlení zadávací dokumentace
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Dodavatelé mohou po zadavateli požadovat vysvětlení k zadávací dokumentaci. Žádost
o vysvětlení musí být doručena zadavateli v souladu s ustanovením § 98 ZZVZ prostřednictvím
v této ZD specifikovaného elektronického nástroje.
Zadavatel může zadávací dokumentaci vysvětlit i bez předchozí žádosti.
12.2 Prohlídka místa plnění
Zadavatel nebude organizovat prohlídku místa plnění. Veškeré informace nezbytné pro podání
žádosti o účast a nabídky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

13 POVINNOSTI VYBRANÉHO DODAVATELE
Vybraný dodavatel, jehož nabídka bude vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější a s nímž
má být uzavřena smlouva na plnění veřejné zakázky, předloží před podpisem Smlouvy o dílo
na základě výzvy zadavatele:
a) Originály nebo ověřené kopie dokladů o jeho kvalifikaci, pokud je již zadavatel nemá
k dispozici;
b) Doklady podle § 104 odst. 2 ZZVZ, je-li dodavatel právnickou osobou, tj.
i. Identifikační údaje všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem podle zákona
č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a
financování terorismu;
ii. Doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob podle bodu i.) výše k dodavateli, těmito
doklady jsou zejména:
-

Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence;
Seznam akcionářů;
Rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku;
Společenská smlouva, zakladatelská listina, stanovy.

Nesplnění této povinnosti je podle § 122 odst. 5 ZZVZ důvodem k vyloučení účastníka
zadávacího řízení.
Zadavatel v této souvislosti upozorňuje dodavatele na skutečnost, že podle § 48 odst.
9 ZZVZ je zadavatel povinen vyloučit vybraného dodavatele též v případě, pokud
z informací uvedených v obchodním rejstříku vyplývá, že je vybraný dodavatel akciovou
společností nebo má právní formu obdobnou akciové společnosti a nemá vydány výlučně
zaknihované akcie. Vybraného dodavatele se sídlem v zahraničí, který je akciovou
společností nebo má právní formu obdobnou akciové společnosti, zadavatel požádá, aby
v přiměřené lhůtě předložil písemné čestné prohlášení o tom, které osoby jsou vlastníky
akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu účastníka
zadávacího řízení, s uvedením zdroje, z něhož údaje o velikosti podílu akcionářů vychází.

14 DALŠÍ PODMÍNKY A PRÁVA ZADAVATELE
Zadavatel si vyhrazuje právo:
a) zadávací řízení zrušit v kterémkoliv případě uvedeném v § 127 ZZVZ;
b) ověřit informace obsažené v žádosti o účast dodavatele v nabídce dodavatele u třetích
osob a dodavatel je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou
součinnost.
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c) nevracet podané žádosti o účast a nabídky.

Nedílnou součástí této zadávací dokumentace jsou přílohy:
Příloha č. 1
Příloha č. 2
Příloha č. 3
Příloha č. 4
Příloha č. 5
Příloha č. 6

Specifikace předmětu plnění - položkový rozpočet
Seznam lokalit dotčených realizací, vč. počtu kamer
Krycí list žádosti o účast
Krycí list nabídky
Návrh smlouvy o dílo
Smlouva o zachování důvěrnosti informací (NDA)

Petr
Mrzena

V Praze dne …………. 2017

Digitálně
podepsal Petr
Mrzena
Datum: 2017.12.05
09:03:04 +01'00'

____________________
Městská část Praha 8
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