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Název veřejné zakázky:

NÁJEM LETECKÝCH PŘILEB PRO PILOTY VRTULNÍKŮ
A BRÝLÍ PRO NOČNÍ VIDĚNÍ (NVG)

ZADAVATEL
Obchodní firma:

LOM PRAHA s.p.

Adresa sídla:

Tiskařská 270/8, Praha 10, Malešice, PSČ 108 00

IČ:

00000515

Osoba oprávněná jednat
za zadavatele:
Kontaktní osoba zadavatele
pro zadávací řízení:

Ing. Bc. Radomír Daňhel, MBA, LL.M.,
ředitel pro obchod a logistiku

Telefon, mobil:

+420 296 505 435 / +420 702 248 715

E-mail:

ivana.crhova@lompraha.cz

1.

Ing. Ivana Crhová, specialista veřejných zakázek

Základní údaje o veřejné zakázce

Druh veřejné zakázky:
Režim veřejné zakázky:
Druh zadávacího řízení:
Kód CPV:

služby
podlimitní
zjednodušené podlimitní řízení
35813000 - Letecké přilby pro piloty (posádky)
vrtulníků
38632000-4 - Brýle na noční vidění

Předmět veřejné zakázky:

Pronájem 14 ks přileb pro piloty (posádky) vrtulníků
a 14 ks brýlí nočního vidění včetně příslušné průvodní
a provozní dokumentace v českém, případně anglickém
jazyce, dále dodávka speciálního nářadí pro přilby a
brýle nočního vidění, sady náhradních dílů, zařízení pro
servisování brýlí a přileb, kontrolně měřící techniky pro
brýle nočního vidění a zajištění školení personálu
v obsluze a údržbě.
Bližší informace jsou uvedeny v článku 2 této zadávací
dokumentace (dále jen „ZD“).

Předpokládaná hodnota:

4.000.000,- Kč bez DPH

Vyhrazené změny závazku:
Přípustnost variantnosti nabídky:
Rozdělení veřejné zakázky na části:
Výsledek zadávacího řízení:
Délka platnosti smlouvy:

ne
ne
ne
uzavření nájemní smlouvy
4 roky
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2.

Předmět veřejné zakázky

2.1.

Předmětem veřejné zakázky je pořízení (nájem) 14 ks přileb pro piloty (posádky)
vrtulníků a 14 ks brýlí nočního vidění (dále také jen „přilby a brýle“) včetně příslušné
průvodní a provozní dokumentace v českém, případně anglickém jazyce, dále nájem
speciálního nářadí pro přilby a brýle nočního vidění, sady náhradních dílů, zařízení pro
servisování brýlí a přileb, kontrolně měřící techniky pro brýle nočního vidění a zajištění
školení personálu v obsluze a údržbě.
Doba trvání nájmu musí činit 48 měsíců.
Dodávané zboží musí splňovat technické parametry a kritéria uvedená níže:

Technická specifikace:
2.1.1 Letecká přilba pro piloty (posádky) vrtulníků
Přilba musí být schválena a certifikována pro letecký vrtulníkový provoz a musí
splňovat níže uvedené parametry:
 schopnost ochránit pilota vrtulníku před možným nárazem během letu nebo při
evakuaci z vrtulníku;
 schopnost omezení hluku;
 odolnost proti ohni;
 dostupnost ve velikostech Large, Medium, Small;
 vybavení závěsem pro binokulárního (Aviator's Night Vision Imaging Systém)
THALES HELIE;
 vybavení čirým (vnitřní vrstva) a tmavým štítem (vnější vrstva);
 ochrana štítů proti nárazu, zamlžení a poškrábání;
 akustická výbava integrovaná v přilbě;
 vybavení přilby sluchátkovými gelovými vložkami;
 vybavení komunikačním kabelem o délce minimálně 1,2 m;
 schopnost přizpůsobení vnitřku přilby pomocí vycpávek;
 zajištění přilby páskem pod bradou;
 hmotnost maximálně 1 kg (v závislosti na konfiguraci);
 provozní teplota vnějšího vzduchu v minimálním rozsahu - 40°C až + 50°C;
 rozsah teploty pro skladování v minimálním rozmezí - 40°C až + 60°C.
2.1.2 Brýle pro noční vidění
 certifikované k použití pro lety vrtulníků v době mezi soumrakem a svítáním, při
letech nad nekontrastním terénem bez výrazných orientačních bodů do minimálních
světelných podmínek 0,5 mlx;
 musí být použitelné a plně kompatibilní s leteckou přilbou ELNO HPH 700
 závěs brýlí musí umožnit fixaci ve dvou polohách – pracovní a pohotovostní.
V obou těchto polohách musí být brýle zajištěny proti samovolnému pohybu, přesun
mezi pohotovostní a pracovní polohou musí být možný jednou, volitelně levou i
pravou rukou. V pohotovostní poloze musí být automaticky zařízení odpojeno od
napájení.
 zařízení skládající se z minimálně:

binokulární NVG brýle;

závěs brýlí na přilbu;

bateriový zdroj;

příslušenství (brašna pro přenos a skladování, ochranné kryty brýlí, filtry
apod.).
 základní parametry brýlí pro noční vidění:

černobílé (černošedé) zobrazení;

maximální hodnota iluminace: 1 lux;
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2.2.

vzdálenost zaostření 25 cm až nekonečno;
zvětšení 1x;
zkreslení obrazu +/- 2 %;
zorné pole min. 40°;
schopnost dioptrické korekce min - 6 to +2 dioptrií;
možnost předozadní korekce brýlí;
možnost vertikální korekce brýlí ± 10°;
schopnost regulace sklonu;
schopnost regulace interpupilární vzdálenosti;
min doba provozu 50 h při teplotě 20°C ;
hlavní a záložní bateriový zdroj komerčně dostupnými bateriemi typu AA
nebo AAA, umístěnými ve společném bateriovém modulu; uchycení
bateriového modulu na zadní stranu letecké přilby ELNO 700 HPH včetně
protizávaží;
vizuální signalizace nízkého napětí baterií v zorném poli uživatele;
rozsah provozní teploty okolního vzduchu v rozmezí min -30°C až +50°C;
rozsah teploty pro skladování v rozmezí min -40°C až +60°C;
maximální nadmořská výška pro použití: min. 13 000 stop;
možnost instalace Class A a Class C filtrů;
voděodolnost.

Místo a doba plnění veřejné zakázky
Místem plnění je LOM PRAHA s.p., Centrum leteckého výcviku, Pražská 192,
Pardubice - Popkovice, PSČ 53006.
Doba plnění zakázky:
Zadavatel požaduje dodání leteckých přileb pro piloty (posádky) vrtulníků a brýlí pro
noční vidění (NVG) nejpozději do 1 měsíce od účinnosti smlouvy.

3.

Kvalifikace dodavatelů

3.1.

Kvalifikaci splní dodavatel, který:
 prokáže splnění základní způsobilosti dle § 74 zákona,
 prokáže splnění profesní způsobilosti dle § 77 zákona.

3.2.

Základní způsobilost
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 zákona 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 veřejné 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.
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Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle písm. a) splňovat tato
právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního
orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle písm. a) 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 zahraniční právnické osoby, musí
podmínku podle písm. a) splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu.
Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu české právnické osoby, musí
podmínku podle písm. a) splňovat osoby uvedené v předchozím odstavci a vedoucí
pobočky závodu.
Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České
republice předložením:
a) výpisu z evidence Rejstříku trestů (písm. a)), ust. § 74 odst.1 zákona)
b) potvrzení příslušného finančního úřadu (písm. b)),
c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani (písm. b)),
d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k písm. c),
e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení (písm. d)),
f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného
prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, (písm. e)).
3.3.

Profesní způsobilost
Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice
předložením:
a) výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní
předpis zápis do takové evidence vyžaduje.
b) dokladu, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné
zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují, a to především
oprávnění dle živnostenského zákona, konkrétně se jedná o živnostenské
oprávnění na pronájem a půjčování věcí movitých.
Doklady podle písm. a) dodavatel nemusí předložit, pokud právní předpisy v zemi jeho
sídla obdobnou profesní způsobilost nevyžadují.

3.4.

Předložení dokladů
Doklady k prokázání kvalifikace předkládají účastníci zadávacího řízení v prosté kopii.
Dodavatel je oprávněn ve své nabídce nahradit předložení dokladů čestným
prohlášením, a to v souladu s ust. § 53 odst. 4 zákona. Zadavatel si může v průběhu
zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o
kvalifikaci. Před uzavřením smlouvy je však vybraný dodavatel vždy povinen předložit
originály nebo ověřené kopie dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení
předloženy. Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 a profesní
způsobilost podle § 77 odst. 1 musí prokazovat splnění požadovaného kritéria
způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.

3.5.

Dodavatel může předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, ve kterém se tento
doklad vydává; tento doklad se předkládá s překladem do českého jazyka. To se
netýká dokladů ve slovenském jazyce. Bude-li mít zadavatel pochybnosti o správnosti
překladu, může si vyžádat předložení úředně ověřeného překladu dokladu do českého
jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků. Doklad ve slovenském
jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu. Pokud se
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podle příslušného právního řádu požadovaný doklad nevydává, může být nahrazen
čestným prohlášením.
3.6.

Povinnost předložit doklad může dodavatel splnit odkazem na odpovídající informace
vedené v informačním systému veřejné správy 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 vyhledávání
požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné.

3.7.

Dodavatel může prokázat základní a profesní způsobilost prostřednictvím výpisu ze
seznamu kvalifikovaných dodavatelů, který nesmí být starší než 3 měsíce
k poslednímu dni, ke kterému má být prokázána základní a profesní způsobilost.

3.8.

Prokazování kvalifikace prostřednictvím jiných osob
Dodavatel může prokázat určitou část profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle
§ 77 odst. 1 zákona požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je
v takovém případě povinen zadavateli předložit:
a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 zákona jinou
osobou,
b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 zákona 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 za dodavatele.
Má se za to, že požadavek podle písm. d) je splněn, pokud obsahem písemného závazku
jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky
společně s dodavatelem.

3.9.

Společné prokazování kvalifikace
Bude-li předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem
podají společnou nabídku, prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle
§ 77 odst. 1 zákona každý dodavatel samostatně. Ostatní kvalifikaci prokazují
dodavatelé společně. Dodavatelé jsou zároveň povinni předložit smlouvu, ve které je
obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči veřejnému zadavateli a třetím
osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s touto veřejnou
zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky.

3.10. Změny kvalifikace účastníka zadávacího řízení
Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího
řízení ke změně kvalifikace účastníka, je účastník povinen tuto změnu zadavateli do 5
pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny předložit nové
doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci. Povinnost účastníkovi nevzniká, pokud je
kvalifikace změněna takovým způsobem, že
a) podmínky kvalifikace jsou nadále splněny;
b) nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo
nabídek a
c) nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek.
3.11. Nepředloží-li vybraný dodavatel před uzavřením smlouvy zadavatelem
požadované originály dokladů vydaných v elektronické podobě nebo doklady
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konvertované do elektronické podoby prokazující splnění kvalifikace, popř. další
zadavatelem vyžádané doklady či informace dle ust. § 122 odst. 3 nebo 5 zákona,
bude zadavatelem v souladu s ust. § 122 odst. 7 zákona vyloučen z účasti
v zadávacím řízení.

4.

Využití poddodavatele

4.1.

V případě, že účastník zadávacího řízení hodlá při plnění veřejné zakázky využít
poddodavatele, je povinen ve své nabídce
a) určit části veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů,
nebo
b) předložit seznam poddodavatelů, pokud jsou účastníkovi zadávacího řízení
známi a uvést, kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit.

4.2.

Vybraný dodavatel je povinen předložit zadavateli identifikační údaje poddodavatelů
nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení oznámení o výběru dodavatele, pokud
jsou mu známi a pokud je již neuvedl ve své nabídce.

4.3.

Poddodavatelé, kteří nebyli identifikováni v nabídce vybraného dodavatele a/nebo po
doručení oznámení o výběru dodavatele dle předchozího odstavce a kteří se následně
mají zapojit do plnění veřejné zakázky (smlouvy), musí být vybraným dodavatelem
zadavateli identifikováni, a to minimálně 5 (pět) pracovních dnů před zahájením plnění
veřejné zakázky daným poddodavatelem.

4.4.

Výše uvedená pravidla pro identifikaci poddodavatele platí i pro poddodavatele v
dalších úrovních dodavatelského řetězce.

5.

Návrh smlouvy, obchodní, dodací a platební podmínky

5.1.

Návrh smlouvy předložený účastníkem v jeho nabídce v rámci tohoto zadávacího řízení
musí obsahovat veškeré obchodní podmínky ve znění uvedeném v zadávacích
podmínkách. Tyto obchodní podmínky jsou pro dodavatele závazné. Zadavatel si
vyhrazuje právo připomínkovat návrh smlouvy předložený dodavatelem v rámci
zadávacího řízení.

5.2.

Níže uvedené podmínky musí být zapracovány do návrhu nájemní smlouvy:
 Účastník zadávacího řízení je povinen podat návrh nájemní smlouvy na celý
předmět plnění veřejné zakázky.
 Návrh smlouvy nesmí vyloučit či žádným způsobem omezovat oprávnění či
požadavky zadavatelem uvedené v této zadávací dokumentaci. Předložený návrh
smlouvy musí po obsahové i formální stránce bezvýhradně odpovídat veškerým
zadávacím podmínkám i dalšímu obsahu nabídky dodavatele s tím, že dodavatel je
oprávněn předložit návrh smlouvy obsahující pro zadavatele výhodnější podmínky.
 Maximální zadavatelem akceptovaná výše úroku z prodlení pro případ nedodržení
termínu splatnosti splátek musí odpovídat výši úroku stanovené právním předpisem
(nař. vlády č. 351/2013 Sb.). Sjednání smluvní pokuty pro tento případ je vyloučeno.
 Právní vztahy vzniklé z nájemní smlouvy se budou řídit českými právními předpisy
a případné spory z těchto právních vztahů budou rozhodovat české soudy. Rozhodčí
řízení je vyloučeno.
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Přilby a brýle mohou být dodány nové anebo použité, odpovídající požadovanému
užití v letectví, bez jakýchkoli právních či faktických vad. Požadované zboží musí
být vyrobené oprávněným výrobcem, certifikovaným leteckou autoritou.
Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu té smluvní strany, která jí podepíše
jako poslední. Účinnosti smlouva nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů. Uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí zadavatel.
Uvedené neplatí v případě, že lze uplatnit výjimku ze zákona o registru smluv.
V takovém případě nabývá smlouva účinnosti rovněž podpisem poslední smluvní
strany.
Jakékoliv změny či doplnění smlouvy je možné činit výhradně formou písemných a
číselně označených dodatků ke smlouvě schválených oběma smluvními stranami.
Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá
smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
V případě, že dodavatel nedodrží dodací lhůtu předmětu plnění dle smlouvy, zaplatí
zadavateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny předmětu plnění bez DPH za každý
den prodlení.
V případě prodlení termínu dodání předmětu plnění dle smlouvy delším než 20 dnů
má zadavatel právo odstoupit od smlouvy.

5.3.

Zadavatel požaduje pevnou výši měsíčních splátek. Platební kalendář bude součástí
nájemní smlouvy.

6.

Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

6.1.

Způsob zpracování nabídkové ceny:
Nabídková cena musí být stanovena jako nejvýše přípustná, kterou není možné překročit
nebo změnit.

6.2.

Jednotlivé položky nabídkové ceny uvede účastník zadávacího řízení v tabulce, která
bude přílohou návrhu nájemní smlouvy, v členění cena bez DPH, výše DPH, cena
celkem včetně DPH, a to v sazbě DPH platné ke dni vyhlášení zadávacího řízení. Návrh
nájemní smlouvy bude součástí nabídky.
Cena nájmu 14 ks
bez DPH/12 měsíců v Kč

Výše DPH
v Kč

Cena nájmu 14 ks
včetně DPH / 4 roky

Přilby
Brýle
Celkem
6.3.

Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady spojené se splněním požadavků
zadavatele v rámci tohoto zadávacího řízení, tzn., nabídková cena bude zahrnovat i
nájem speciálního nářadí pro přilby a brýle nočního vidění, nájem sady náhradních dílů,
zařízení pro servisování brýlí a přileb, kontrolně měřící techniky pro brýle nočního
vidění a zajištění školení personálu v obsluze a údržbě.

6.4.

Nabídková cena musí být zpracována ke dni podání nabídky.
Zadavatel připouští podání cenové nabídky v CZK.
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7.

Kritéria a způsob hodnocení nabídek

7.1.

Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena v CZK bez DPH.
Nabídkovou cenou se rozumí součet ceny nájmu 14 ks přileb za 4 roky a ceny nájmu 14
ks brýlí za 4 roky bez DPH.

7.2.

Hodnocení nabídek bude provedeno tak, že se stanoví pořadí nabídek podle ekonomické
výhodnosti.

7.3.

Postup při shodě nabídek
V případě shody nabídkových cen v nabídkách, které se umístily po provedeném
hodnocení na prvním místě, určí zadavatel vítěznou nabídku losem. Losování bude
probíhat v souladu se zásadami uvedenými v § 6 odst. 1 a 2 zákona. Účastnit se losování
mají právo účastníci zadávacího řízení, jejichž nabídek se losování týká. O termínu
losování je zadavatel písemně vyrozumí nejméně 3 pracovní dny před losováním.

8.

Pokyny pro zpracování nabídky

8.1.

Požadavky zadavatele na zpracování nabídky
 Nabídka musí být zpracována v českém jazyce.
 Nabídka a veškeré v ní zařazené doklady požadované zákonem a touto zadávací
dokumentací musí být podepsány účastníkem zadávacího řízení, resp. statutárním
orgánem účastníka či prokuristou. V případě podepsání nabídky jinou osobou je
k nabídce nutné přiložit zmocnění této osoby k zastupování účastníka opatřené
úředně ověřeným podpisem účastníka, resp. jeho statutárního orgánu.
 Nabídka musí obsahovat návrh nájemní smlouvy, který nemusí být opatřený
podpisem účastníka zadávacího řízení.
 Nabídka musí v příslušné kolonce na krycím listu nabídky obsahovat kontaktní
e-mailovou adresu, na kterou bude moci zadavatel v průběhu zadávacího řízení
zasílat účastníku zadávacího řízení korespondenci.

8.2.

Zadavatel požaduje, aby obsah nabídky byl strukturován následovně:
Krycí list nabídky
Závazný vzor krycího listu je přílohou č. 1 této ZD.
Prokázání splnění kvalifikace
K prokázání kvalifikace dodavatel předloží v nabídce kopie dokladů požadovaných
zákonem a zadavatelem v čl. 3 této ZD nebo výpis ze seznamu kvalifikovaných
dodavatelů nebo čestné prohlášení.
Vzor čestného prohlášení je přílohou č. 2 této ZD.
Další informace požadované touto zadávací dokumentací či informace, které jsou
relevantní pro realizaci VZ.
Cenová nabídka zpracovaná dle článku 6 této ZD.
Návrh nájemní smlouvy v souladu s článkem 5 této ZD.
Účastník doloží kompletní nabídku ve formátu PDF, dále pak návrh nájemní
smlouvy ve formátu DOC.
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8.3.

Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku, a to buď samostatně, nebo
společně s dalšími dodavateli. Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení,
nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž
zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.
Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který podá více nabídek samostatně nebo
společně s jinými dodavateli, nebo podá nabídku a současně je osobou, jejímž
prostřednictvím jiný účastník zadávacího řízení v tomtéž zadávacím řízení prokazuje
kvalifikaci.

8.4.

Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.

8.5.

Zadavatel doporučuje dodavatelům, aby si před podáním nabídky řádně
prostudovali zadávací dokumentaci a při zpracování nabídky postupovali přesně
podle pokynů v zadávací dokumentaci uvedených. Nabídky, jejichž obsah nebude
odpovídat požadované struktuře nebo které nesplní některou z dalších podmínek
stanovených v této zadávací dokumentaci, budou ze zadávacího řízení v souladu se
zákonem vyloučeny.

9.

Podání nabídek

9.1.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 11. ledna 2022 v 10:00 hod.

9.2.

Nabídku je možné podat výhradně v elektronické podobě prostřednictvím profilu
zadavatele https://zakazky.lompraha.cz/. Manuál pro dodavatele naleznete na
internetové stránce: https://zakazky.lompraha.cz/.

9.1.

Nabídky, které nebudou podány prostřednictvím elektronického nástroje ve
stanovené lhůtě, nebudou do zadávacího řízení zařazeny. Za okamžik podání
nabídky se považuje její doručení prostřednictvím výše uvedeného profilu zadavatele.
Na nabídky doručené jiným způsobem než prostřednictvím profilu zadavatele nebo po
stanoveném termínu nebude brát zadavatel zřetel.

9.2.

Podáním nabídky dodavatel potvrzuje, že je oprávněn zadavateli sdělit všechny
informace v ní obsažené a odpovídá za všechny důsledky nepravdivosti takového
tvrzení.

10.

Podmínky pro dodavatele

10.1. Dodavatel je povinen před uzavřením smlouvy zadavateli, na písemnou výzvu učiněnou
podle ust. § 122 odst. 3 a odst. 5 zákona, jako podmínku pro uzavření smlouvy předložit
originály dokladů o jeho kvalifikaci, vydaných v elektronické podobě nebo
doklady konvertované do elektronické podoby, pokud je již zadavatel nemá
k dispozici.
10.2. Je-li vybraný dodavatel právnická osoba podle § 122 odst. 4 a nelze-li zjistit údaje o
skutečném majiteli z Evidence skutečných majitelů, bude v souladu se zákonem ze
zadávacího řízení vyloučen. Je-li vybraný dodavatel právnická osoba podle § 122 odst.
5 zákona, zadavatel vyzve dodavatele k předložení výpisu z evidence obdobné evidenci
údajů o skutečných majitelích nebo
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a) ke sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným
majitelem, a
b) k předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a)
k dodavateli; těmito doklady jsou zejména:
1. výpis ze zahraniční evidence obdobné veřejnému rejstříku,
2. seznam akcionářů,
3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.
10.3. Zadavatel je vázán § 211 odst. zákona stanovujícím povinnost písemné
elektronické komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem, která se vztahuje na
veškeré předkládané doklady, včetně dokladů předkládaných vybraným
dodavatelem na základě výzvy dle § 122 odst. 3 a odst. 5 zákona. V případech, kdy
zákon nebo zadavatel v zadávacích podmínkách požaduje po vybraném dodavateli
předložení originálních dokladů a tyto existují pouze v listinné podobě, bude nutná
jejich konverze do elektronické podoby v souladu s § 22 zákona č. 300/2008 Sb., o
elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších
předpisů.
10.4. Tato zadávací dokumentace se poskytuje pouze za účelem zpracování nabídky pro
záměr zadání zakázky, dodavatel není oprávněn ji použít k jakýmkoliv jiným účelům.
10.5. Podmínky uvedené v zadávací dokumentaci jakož i ve veškeré dokumentaci související
se zadávacím řízením jsou pro dodavatele závazné.
10.6. Účastník zadávacího řízení předkládá svou nabídku bezplatně, z předané nabídky nelze
uplatňovat vůči zadavateli žádné nároky.

11.

Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace

11.1. Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně vysvětlení zadávací
dokumentace způsobem podle ust. § 98 zákona.
11.2. Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace je možno doručit písemně v elektronické
podobě, a to prostřednictvím elektronického nástroje, datové schránky, nebo e-mailem
adresovaným kontaktní osobě, nejpozději 7 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro
podání nabídek.
11.3. Vysvětlení zadávací dokumentace k zadávacím podmínkám včetně přesného znění
požadavku bude uveřejněno nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení
požadavku dodavatele dle § 98 odst. 4 zákona.
11.4. Zadavatel uveřejní vysvětlení zadávací dokumentace na profilu, a to nejméně 4
pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Vysvětlení zadávací
dokumentace může zadavatel provést i bez předchozí žádosti.

12.

Práva a povinnosti zadavatele

12.1. Změna podmínek, zrušení zadávacího řízení
12.1.1. Zadavatel si vyhrazuje tato práva:
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Prodloužit lhůtu pro podání nabídek, a to i bez uvedení důvodů;
Měnit podmínky této výzvy včetně jejich příloh ve lhůtě pro podání nabídek
s tím, že s ohledem na druh změny bude případně lhůta pro podání nabídek
přiměřeně prodloužena; změnu podmínek odešle zadavatel všem vyzvaným
účastníkům;
Zrušit toto zadávací řízení až do doby uzavření smlouvy, a to i bez udání důvodu.

12.2. Doplnění informací a dokladů, vyloučení
12.2.1. Zadavatel si vyhrazuje tato práva:
 ověřit si informace obsažené v nabídce účastníka u třetích osob; účastník se
podáním nabídky zavazuje v tomto ohledu poskytnout zadavateli veškerou
potřebnou součinnost
 vyžádat si od účastníka předložení v jeho nabídce chybějících či neúplných
dokladů, nebo informací, nebo vyžádat si objasnění údajů uvedených
účastníkem v nabídce v přiměřené lhůtě stanovené zadavatelem či jím
jmenovanou komisí.
Nevyhoví-li účastník žádosti na předložení takových dokladů anebo informací
anebo žádosti o objasnění údajů řádně a včas, zadavatel tohoto účastníka vyloučí
z účasti v tomto zadávacím řízení;
 vyloučit účastníka z účasti v tomto zadávacím řízení, nesplňuje-li jeho nabídka
podmínky a požadavky uvedené v této výzvě, a to i bez předchozího vyžádání
dokladů, nebo informací dle předchozí odrážky,
 v případě, že zadavatel či jím jmenovaná komise posoudí výši nabídkové ceny
uvedené v nabídce účastníka jako mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu
k předmětu veřejné zakázky, vyžádá si od účastníka písemné zdůvodnění těch
částí nabídky, které jsou pro výši nabídkové ceny podstatné. Neodůvodní-li
účastník písemně mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve stanovené lhůtě, nebo
posoudí-li zadavatel či jím jmenovaná komise zdůvodnění účastníka jako
neopodstatněné (zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny může být vzato
v úvahu pouze, jestliže je tato cena zdůvodněna objektivními příčinami),
zadavatel tohoto účastníka vyloučí z účasti v tomto výběrovém řízení.
12.3. Uzavření smlouvy
12.3.1. Zadavatel stanoví tyto závazné podmínky:
 předložením nabídky ani návrhu smlouvy účastníkem zadavateli není smlouva
uzavřena,
 o vítězi tohoto zadávacího řízení rozhodne zadavatel a toto své rozhodnutí odešle
všem účastníkům, kteří předložili nabídky v tomto zadávacím řízení a současně
nebyli vyloučeni,
 vítězný účastník je povinen poskytnout zadavateli požadovanou součinnost k
tomu, aby byla smlouva uzavřena v souladu s návrhem smlouvy předloženém
vítězem v jeho nabídce a případně se zadavatelem následně dohodnutými
změnami;
 neučiní-li tak vítěz bezodkladně, může zadavatel uzavřít smlouvu s účastníkem,
který se umístil jako druhý v pořadí, přičemž tento účastník je povinen
poskytnout zadavateli součinnost za stejných podmínek.
12.3.2. Zadavatel si vyhrazuje tato práva:
 Vítězný účastník je povinen předložit bezodkladně zadavateli návrh smlouvy
v listinné formě podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka,
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přičemž takovýto návrh smlouvy musí být v souladu s účastníkem podanou
nabídkou; zadavatel si vyhrazuje právo jednat o návrhu smlouvy předloženém
vítězným účastníkem a upřesnit jeho konečné znění, v případě, že vítězný
účastník do 2 (dvou) pracovních dnů ode dne, kdy mu byly doručeny připomínky
zadavatele k návrhu smlouvy, nepředloží nový návrh smlouvy respektující
připomínky zadavatele, vyhrazuje si zadavatel právo oslovit účastníka, který se
umístil jako druhý v pořadí; v takovém případě se použije obdobně na druhého
účastníka povinnost účastníka předložit návrh smlouvy, právo zadavatele o
návrhu smlouvy jednat a vznést k návrhu smlouvy připomínky a následky
nepředložení návrhu smlouvy respektující připomínky zadavatele,
využít jen část předložené nabídky,
neuzavřít smlouvu s žádným z účastníků,
zrušit toto zadávací řízení až do doby uzavření smlouvy, a to i bez uvedení
důvodu.

12.4. Další práva
12.4.1. Zadavatel si vyhrazuje tato práva:
 nevracet účastníkům podané nabídky
 neposkytovat náhradu nákladů, které účastník vynaloží na účast v tomto
výběrovém řízení
12.5. Zadavatel v souladu s ust. § 39 odst. 4 zákona může provést posouzení splnění
podmínek účasti v zadávacím řízení před nebo až po hodnocení nabídek.
U vybraného dodavatele musí provést posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím
řízení a hodnocení jeho nabídky vždy.
12.6. Zadavatel zveřejní uzavřenou nájemní smlouvu včetně jejích změn a dodatků dle ust.
§ 219 zákona a dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
Dodavatel je oprávněn ve smlouvě výslovně označit informace, u kterých to vyžaduje
ochrana informací a údajů podle zvláštních právních předpisů, které nemají být
zveřejněny.
12.7. Zadavatel zveřejní, v souladu s ust. § 219 odst. 3 zákona, výši skutečně uhrazené ceny
za plnění smlouvy.
12.8. Zadavatel si v souladu s ust. § 53 odst. 5 zákona vyhrazuje právo oznámit vyloučení
účastníka ze zadávacího řízení nebo oznámit výběr dodavatele uveřejněním na
profilu zadavatele. V takovém případě se oznámení považují za doručená všem
účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění.

13.

Přílohy zadávací dokumentace
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky
Příloha č. 2 - Vzor čestného prohlášení
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