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1. Kontaktní údaje, způsob komunikace 

1.1. Kontaktní údaje 

(1) Pro účely komunikace v průběhu zadávacího řízení (např. pro dodatečné dotazy 

k zadávacím podmínkám) se stanovuje tato kontaktní osoba: 

• Jiří Polišenský, e-mail jiri.polisensky@nkp.cz, tel. 281 013 309. 

1.2. Způsob komunikace v průběhu zadávacího řízení 

(1) Dodavatel je při komunikaci prostřednictvím elektronické pošty povinen potvrdit 

neprodleně zadavateli přijetí každé zprávy.  

(2) Zpráva se považuje za doručenou až po takovémto potvrzení. Za takovéto potvrzení 

se považuje též automatické potvrzení o přečtení zprávy (jejím zobrazení na monitoru 

příjemce) nebo automatické potvrzení o doručení na poštovní server.  

(3) Za dobu doručení se považuje okamžik přijetí zprávy poštovním serverem 

dodavatele.  

(4) Zadavatel požaduje opatření každé zaslané zprávy platným elektronickým podpisem 

založeným na kvalifikovaném certifikátu nebo platnou elektronickou značkou založenou na 

kvalifikovaném systémovém certifikátu; tento požadavek neplatí pro potvrzení o doručení 

zprávy. 

2. Vymezení veřejné zakázky 

2.1. Předmět veřejné zakázky 

(1) Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby – programátorské práce na rozšíření 

systému pro digitalizaci knihovních dokumentů.  

(2) Předmět plnění je rozdělen do tří subprojektů: 

a) Prokop – samostatný modul Registru digitalizace, 

b) Registr digitalizace a 

c) Digitální knihovna Kramerius verze 4. 

(3) Bližší specifikace plnění této veřejné zakázky je uvedena v Příloze 3 (Technická 

specifikace). 
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(4) Vymezení předmětu veřejné zakázky dle klasifikace služeb stanovené zvláštním 

právním předpisem (CPV kód) je uvedeno ve Výzvě k podání nabídky a prokázání 

kvalifikace.  

2.2. Doba a místo plnění veřejné zakázky 

(1) Předpokládaná doba zahájení je závislá na ukončení zadávacího řízení.  

(2) Termín ukončení plnění předmětu veřejné zakázky se požaduje do 30. 11. 2011.  

(3) Místem plnění veřejné zakázky jsou prostory uchazeče. Místem dodání zakázky je 

Centrální depozitář NK ČR, Hostivař, Sodomkova 2/1146, 102 00 Praha 15 - Hostivař. 

3. Požadavky na sestavení nabídky 

3.1. Obecné požadavky 

(1) Nabídka musí být zpracována v českém jazyce na základě této zadávací 

dokumentace a nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. 

(2) Nabídka bude seřazena dle požadavků specifikovaných v bodě 3.2, jednotlivé listy 

nabídky musí být spolu pevně spojeny a musí být zabezpečeny proti manipulaci, očíslované 

nepřerušovanou vzestupnou číselnou řadou a druhá stránka (součást krycího listu) bude 

obsahovat přehled jednotlivých dokumentů s uvedením stránky nabídky.  

(3) Uchazeč předloží nabídku v originále a jedné kopii v papírové podobě a jedné kopii 

elektronicky na CD. V případě zjištění rozdílů mezi papírovou a elektronickou nabídkou je 

rozhodující papírová podoba. 

(4) Pro elektronické provedení na CD smějí být použity obecně dostupné formáty a 

programy (Microsoft Office (Word, Excel), Adobe Reader, Open Office apod.) 

(5) Nabídka bude zadavateli doručena v řádně uzavřené zapečetěné obálce, která bude 

výrazně označena „NABÍDKA – Programátorské práce na rozšíření systému pro digitalizaci 

knihovních dokumentů – NEOTVÍRAT“. Dále budou na obálce uvedeny identifikační údaje 

o uchazeči obsahující obchodní firmu, sídlo, právní formu, identifikační číslo a daňové 

identifikační číslo, byla-li přidělena a kontaktní adresu, na kterou lze zaslat oznámení dle čl. 

7.1, odst. (3), je-li tato adresa odlišná od adresy sídla uchazeče. 

3.2. Vlastní sestavení nabídky 

Nabídka bude obsahovat následující části v uvedeném řazení (viz též Příloha č. 1 – krycí list 
nabídky): 
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(1) Krycí list nabídky dle Přílohy č. 1 s uvedením obsahu a uvedením stránky kde se 

příslušná část nabídky nachází. Tento krycí list musí též obsahovat identifikační údaje 

uchazeče.  

(2) Doklady, kterými dodavatel prokazuje kvalifikaci v pořadí: 

a) základní kvalifikační předpoklady (viz bod 4.3), 

b) profesní kvalifikační předpoklady (viz bod 4.4), 

c) ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady (viz bod 4.5), 

d) technické kvalifikační předpoklady (viz bod 4.6). 

(3)  Návrh smlouvy obsahující veškeré požadavky zadavatele dle této zadávací 

dokumentace (včetně obchodních a platebních podmínek) podepsaný osobou oprávněnou 

jednat jménem či za uchazeče. 

(4) Kalkulaci nabídkové ceny dle bodu 6. 

(5) Další dokumenty dle potřeby. 

4. Kvalifikace 

4.1. Splnění kvalifikace 

(1) Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže splnění základních kvalifikačních 

předpokladů podle § 53 ZVZ, profesních kvalifikačních předpokladů v souladu s § 54 ZVZ, 

ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů v souladu s § 55 ZVZ a technických 

kvalifikačních předpokladů v souladu s § 56 ZVZ.  

(2) Uchazeč je povinen prokázat svoji kvalifikaci ve lhůtě pro podání nabídek. 

4.2. Pravost a stáří dokladů k prokázání kvalifikace 

(1) Není-li v zadávacích podmínkách stanoveno jinak, doklady o kvalifikaci předloží 

dodavatel v prosté kopii jako součást nabídky. 

(2) Zadavatel může po uchazeči, se kterým bude na základě výsledků zadávacího řízení 

uzavírat smlouvu, požadovat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dle odst. 

(1); nepředložení těchto dokladů bude mj. zadavatelem považováno za neposkytnutí řádné 

součinnosti k uzavření smlouvy dle § 82 odst. 3) ZVZ. 

(3) Doklady pro prokázání základních kvalifikačních předpokladů a výpis z Obchodního 

rejstříku nesmějí být starší než 90 kalendářních dnů k poslednímu dni, ke kterému má být 

prokázáno splnění kvalifikace, tj. k poslednímu dni lhůty pro podání nabídek. 
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4.3. Prokázání základních kvalifikačních předpokladů 

(1) Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel: 

a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch 

organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké 

skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, 

podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně 

případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném 

činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li 

o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý 

člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem 

statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat 

statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; 

podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím 

své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle 

uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní 

kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České 

republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, 

b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata 

souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů 

nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o 

právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý 

člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem 

statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat 

statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; 

podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím 

své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle 

uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní 

kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České 

republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, 

c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže 

formou podplácení podle zvláštního právního předpisu, 

d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční 

řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl 

zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, 
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nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo 

zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, 

e) který není v likvidaci, 

f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České 

republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, 

g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a 

to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, 

h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a 

příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi 

sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, 

i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu 

nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, 

je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle 

zvláštních právních předpisů;  pokud dodavatel vykonává tuto činnost 

prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost 

dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby, 

j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, 

k) který předloží seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v 

posledních 3 letech pracovali u zadavatele, a 

l) který, má-li formu akciové společnosti, předloží aktuální seznam akcionářů s 

podílem akcií vyšším než 10 %. 

(2) Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů podle 

předchozího odstavce předložením čestného prohlášení; vzor tohoto čestného prohlášení je 

v Příloze č. 2 této zadávací dokumentace. 

(3) Dodavatelé zapsaní v seznamu kvalifikovaných dodavatelů (§ 125 a násl. ZVZ) 

mohou prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů výpisem ze seznamu 

kvalifikovaných dodavatelů; tento výpis nesmí být starší než 3 měsíce a nelze jím prokázat 

základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1) písm. k) a l). 

4.4. Prokázání profesních kvalifikačních předpokladů 

(1) Profesní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, který předloží: 

a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné 

evidence, pokud je v ní zapsán, 
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b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu 

odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné 

živnostenské oprávnění či licenci. 

(2) Dodavatelé zapsaní v seznamu kvalifikovaných dodavatelů (§ 125 a násl. ZVZ) 

mohou prokázat splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle písm. a) a b) výpisem 

ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů; tento výpis nesmí být starší než 3 měsíce. 

4.5. Prokázání ekonomických a finančních kvalifikačních 

předpokladů 

(1) Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady splní dodavatel, který v posledních 

3 účetních obdobích dosáhl obratu s ohledem na předmět veřejné zakázky min. 4 mil. Kč 

v každém z těchto období; jestliže dodavatel vznikl později nebo prokazatelně zahájil činnost 

vztahující se k předmětu veřejné zakázky později, postačí, předloží-li údaje o svém obratu za 

všechna účetní období od svého vzniku nebo od zahájení příslušné činnosti. 

(2) Dodavatel prokazuje splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů 

podle předchozího odstavce tím, že předloží výkaz zisků a ztrát, nebo podobný doklad 

prokazující obrat v daném období, pokud není povinen vyhotovovat výkaz zisků a ztrát. 

Pokud uchazeč provádí i jinou činnost než obdobnou předmětu této veřejné zakázky, 

předloží čestné prohlášení jaká část (vyjádřeno v absolutní hodnotě v Kč) připadá 

z celkového obratu dodavatele na činnost obdobnou předmětu této veřejné zakázky. 

4.6. Prokázání technických kvalifikačních předpokladů 

(1) K prokázání technických kvalifikačních předpokladů dodavatel předloží  

a) seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech s 

uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí – požaduje se min. 3 služby obdobné 

předmětu plnění veřejné zakázky (SW projekty zahrnující programování v oblasti 

paměťových institucí, tj. muzea, galerie, archivy apod.) v objemu min. 0,5 mil. Kč 

bez DPH pro každou z těchto zakázek; přílohou tohoto seznam musí být  

i. osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány 

veřejnému zadavateli, nebo 

ii. osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě 

než veřejnému zadavateli, nebo  
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iii. čestné prohlášení dodavatele, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než 

veřejnému zadavateli a není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od 

této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně,  

b) osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci osob odpovědných za poskytování 

příslušných služeb. 

Pro plnění předmětu veřejné zakázky se vyžaduje sestavení minimálně 3-

členného týmu a stanovují se následující požadavky na jednotlivé role v týmu: 

i. vedoucí řešitelského týmu: VŠ vzdělání zahrnující vzdělání v oblasti 

výpočetní techniky nebo praxe v oboru alespoň 5 let, účast alespoň na 3 

zakázkách obdobného charakteru (SW projekt); 

ii. člen řešitelského týmu (2x): SŠ vzdělání, praxe v oboru alespoň 3 roky, účast 

alespoň na 3 zakázkách obdobného charakteru (SW projekt). 

(2) Zadavatel požaduje předložit certifikát systému řízení jakosti pro činnost 

odpovídající předmětu této veřejné zakázky vydaný akreditovanou osobou (dle § 16 zákona 

č. 22/1997 Sb., ve znění zákona č. 71/2000 Sb.) podle českých technických norem řady ČSN 

ISO 9001. 

4.7. Prokazování kvalifikace prostřednictvím subdodavatelů 

Dodavatel je v souladu s § 51 odst. 4 ZVZ oprávněn splnit kvalifikaci podle § 50 odst. 1 písm. 

b) až d) ZVZ v chybějícím rozsahu prostřednictvím subdodavatele. V takovém případě 

přiloží k nabídce 

a) doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 

odst. 1) písm. j) ZVZ (tj. čestné prohlášení subdodavatele, že není veden 

v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek) a profesního kvalifikačního 

předpokladu podle § 54 písm. a) ZVZ (tj. výpis z Obchodního rejstříku či obdobné 

evidence) subdodavatelem a 

b) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k 

poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky uchazečem či poskytnutí 

věcí či práv, s nimiž bude uchazeč oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné 

zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění 

kvalifikace podle § 50 odst. 1) písm. b) až d). 
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4.8. Společná nabídka více dodavatelů 

(1)  Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto 

účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen 

prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 50 odst. 1 písm. a) a 

profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) ZVZ v plném rozsahu. Splnění 

kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) až d) ZVZ musí prokázat všichni dodavatelé společně. 

V případě prokazování splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prostřednictvím 

subdodavatele se bod 4.7 použije obdobně. 

(2) Podává-li nabídku více dodavatelů společně (jako jeden uchazeč), jsou povinni v 

souladu s § 51 odst. 6 ZVZ přiložit k nabídce smlouvu, z níž vyplývá, že všichni tito 

dodavatelé budou vůči zadavateli a jakýmkoliv třetím osobám z jakýchkoliv závazků 

vzniklých v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky či vzniklých v důsledku 

prodlení či jiného porušení smluvních nebo jiných povinností v souvislosti s plněním 

předmětu veřejné zakázky, zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění 

veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. 

4.9. Zahraniční dodavatel 

(1) Nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, zahraniční dodavatel prokazuje 

splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa 

podnikání, případně bydliště, a to v souladu s § 51 odst. 7 ZVZ.  

(2) Zjistí-li se rozdíl v obsahu, je rozhodující překlad v českém jazyce. 

4.10. Změna kvalifikačních předpokladů v průběhu zadávacího 

řízení 

Dojde-li do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky k jakékoliv změně v kvalifikaci 

dodavatele, která by jinak znamenala nesplnění kvalifikace, je dodavatel povinen nejpozději 

do 7 dnů tuto skutečnost veřejnému zadavateli písemně oznámit a současně předložit 

potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu. 

5. Podmínky a požadavky zadavatele 

(1) Uchazeč si nesmí upravit podmínky a požadavky zadavatele tak, aby zhoršil 

postavení zadavatele definované zadávacími podmínkami. Uchazeč nesmí zejména v návrhu 

smlouvy požadovat žádné závazky ani povinnosti zadavatele nad rámec ustanovení 

uvedených v bodě 5 zadávací dokumentace nebo takových, které by zadavateli přinesly 

vedlejší organizační či jiné náklady. 
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(2) Zadavatel stanoví obchodní a platební podmínky formou závazného návrhu smlouvy 

(viz příloha č. 4 této zadávací dokumentace).  

(3) Uchazeč si může upravit výše uvedený návrh smlouvy, a to při dodržení podmínek 

uvedených v odst. (1), přičemž provedené změny musí výrazně označit (např. barevně, 

jiným písmem). 

5.1. Varianty nabídky 

Zadavatel nepřipouští varianty nabídky. 

5.2. Další podmínky zadávacího řízení 

(1) Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu v případě, že nebudou zajištěny 

potřebné finanční zdroje, a to jak k zakázce jako celku, tak případně i jen k části zakázky. 

(2) Zadavatel si vyhrazuje právo změny, upřesnění či doplnění zadávací dokumentace. 

(3) Nabídky, kopie nabídek ani jednotlivé součásti hodnocených nabídek uchazečů nebo 

vyloučených uchazečů nebudou vráceny. 

(4) Zadavatel veřejné zakázky i uchazeči jsou povinni zacházet se všemi informacemi, 

které jim budou poskytnuty, jako s důvěrnými (s výjimkou informací, které byly veřejně 

publikované). 

(5) Podáním nabídky uchazeč souhlasí se zadávacími podmínkami této veřejné zakázky. 

6. Způsob zpracování nabídkové ceny 

(1) Uchazeč navrhne nabídkovou cenu, která bude zpracována jako smluvní, pevná a 

nejvýše přípustná a musí zahrnovat veškeré náklady spojené s plněním předmětu veřejné 

zakázky. 

(2) Nabídková cena bude uvedena v členění cena bez DPH, cena s DPH a sazba a výše 

DPH. Veškeré ceny budou uvedeny v absolutních hodnotách v korunách českých. 

(3) Nabídková cena bude doložena kalkulací, ze které bude pro každý subprojekt (viz. 

bod 2 Zadávací dokumentace) patrné minimálně: počet člověkodnů potřebných pro 

zpracování subprojektu, sazba za člověkoden práce a kdo z týmu bude na kterém 

subprojektu nasazen.. 
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7. Podání nabídek 

7.1. Lhůta pro podání nabídek 

(1) Lhůtou pro podání nabídek se rozumí lhůta, ve které lze nabídky podávat a která je 

uvedena ve Výzvě k podání nabídky a prokázání kvalifikace. 

(2) Nabídka je doručena včas, pokud je v rámci lhůty pro podání nabídek doručena do 

místa pro podání nabídek. 

(3) Nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek nebudou otevřeny a 

zadavatel takového uchazeče bezodkladně vyrozumí o tom, že jeho nabídka byla podána po 

uplynutí lhůty pro podání nabídek. 

7.2. Místo pro podání nabídek 

Místo pro podání nabídek je uvedeno ve Výzvě k podání nabídky a prokázání kvalifikace a je 
dostupné v běžnou pracovní dobu. 

7.3. Změny a odvolání nabídky 

Předloženou nabídku lze odvolat, měnit nebo doplňovat pouze do lhůty pro podání nabídek. 
Poté začíná běžet lhůta po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni. V této lhůtě již nelze 
nabídku měnit. Doba závaznosti nabídky je uvedena ve Výzvě k podání nabídky a prokázání 
kvalifikace. 

7.4. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám 

(1) Žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám nebo k organizaci 

zadávacího řízení (dotaz) ze strany dodavatelů, musí být zadavateli zaslány pouze 

v písemné formě (poštou, osobně, e-mailem na adresu uvedenou v čl. 1.1 způsobem 

uvedeným v čl. 1.2).  

(2) Zadavatel odešle dodatečné informace do 3 pracovních dnů od doručení požadavku 

dodavatele. 

8. Otevírání obálek 

Otevírání obálek se uskuteční v termínu uvedeném ve Výzvě k podání nabídky a prokázání 
kvalifikace v zasedací místnosti v přízemí v budově sídla zadavatele. Otevírání obálek se 
mohou zúčastnit max. 2 zástupci každého uchazeče, jehož nabídka byla doručena ve lhůtě pro 
podání nabídek. Přítomnost zástupců uchazečů na otevírání obálek může komise či zadavatel 
podmínit prokázáním vztahu zástupce k uchazeči; v takovém případě se zástupci prokáží 
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plnou mocí vystavenou oprávněným zástupcem uchazeče; v případě, že je zástupce 
statutárním orgánem uchazeče, pak průkazem totožnosti. 

9. Posouzení a hodnocení nabídek 

9.1. Posouzení kvalifikačních předpokladů 

Při posuzování kvalifikace se považuje za dostatečné alespoň dosažení limitů požadovaných 
zadavatelem, případně jejich překročení. Uchazeči, kteří neprokáží splnění některého 
kvalifikačních předpokladů, mohou být ze zadávacího řízení vyloučeni. Uchazeči, kteří 
nesplní některý z kvalifikačních předpokladů, budou ze zadávacího řízení vyloučeni. 
Vyloučení bude dotyčným uchazečům bezodkladně písemně oznámeno.  

9.2. Posouzení nabídek 

Nabídky, které nesplňují zákonné požadavky nebo jsou v rozporu s platnými právními 
předpisy, a nabídky, které nesplňují kterýkoli z požadavků zadavatele uvedených v této 
zadávací dokumentaci zadavatel vyřadí a uchazeče, jehož nabídka byla vyřazena, zadavatel 
bezodkladně vyloučí z účasti v zadávacím řízení. 

9.3. Hodnotící kritéria 

(1) Základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky. 

(2) Dílčí hodnotící kritéria a jejich váhy jsou: 

a) Výše nabídkové ceny– 60 % 

b) Délka záruční lhůty – 10 % 

c) Servisní podmínky: délka lhůty nástupu pro kritické chyby systému – 15 % 

d) Servisní podmínky: délka lhůty nástupu pro závažné chyby systému – 10 % 

e) Servisní podmínky: délka lhůty nástupu pro nezávažné chyby systému – 5 % 

(3) Zadavatel stanovil následující způsob hodnocení výše určených hodnotících kritérií: 

a) nejlépe bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou včetně DPH; 

b) nejlépe bude hodnocena nabídka s nejdelší záruční lhůtou; uchazeč je povinen 

uvést délku záruční lhůty v měsících, která nebude kratší než 24 měsíců a delší 

než 48 měsíců; nedodržení uvedeného intervalu bude důvodem k vyřazení 

nabídky a vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení; 
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c) nejlépe bude hodnocena nabídka s nejkratší lhůtou nástupu (viz též Příloha 3 – 

Technická specifikace); uchazeč je povinen nabídnout délku lhůty v minutách, 

která nebude kratší než 30 minut a delší než 120 minut; nedodržení uvedeného 

intervalu bude důvodem k vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče ze zadávacího 

řízení; 

d) nejlépe bude hodnocena nabídka s nejkratší lhůtou nástupu (viz též Příloha 3 – 

Technická specifikace); uchazeč je povinen nabídnout délku lhůty v minutách, 

která nebude kratší než 60 minut a delší než 240 minut; nedodržení uvedeného 

intervalu bude důvodem k vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče ze zadávacího 

řízení; 

e) nejlépe bude hodnocena nabídka s nejkratší lhůtou nástupu (viz též Příloha 3 – 

Technická specifikace); uchazeč je povinen nabídnout délku lhůty v hodinách, 

která nebude kratší než 6 hodin a delší než 48 hodin; nedodržení uvedeného 

intervalu bude důvodem k vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče ze zadávacího 

řízení; 

(4) Uchazeč není oprávněn nijak podmiňovat hodnoty, které jsou předmětem hodnocení, 

dalšími podmínkami. Takovéto podmínění je důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení 

uchazeče ze zadávacího řízení. Obdobně bude zadavatel postupovat v případě, že uchazeč 

uvede několik rozdílných hodnot pro jedno konkrétní hodnotící kritérium či subkritérium 

nebo dojde k uvedení hodnoty, která je předmětem hodnocení, v jiné veličině či formě než 

zadavatel požaduje v zadávacích podmínkách. 

(5) Jsou-li pro hodnoty dílčího hodnotícího kritéria jiného, než je cena, stanoveny 

v zadávacích podmínkách mezní (minimální či maximální) hodnoty, nabídka některého 

z uchazečů tyto stanovené mezní hodnoty nedodrží a v zadávacích podmínkách není 

ustanoveno, že nedodržení těchto limitů povede k vyřazení nabídky a k vyloučení uchazeče 

ze zadávacího řízení, bude této nabídce v rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria přiřazeno 

0 bodů. 

(6) Pokud dojde k tomu, že dvě či více nabídek budou hodnoceny shodně a byli tak dva 

či více uchazečů, se kterými by měl zadavatel uzavřít smlouvu, vyhrazuje si zadavatel právo 

jako řešení vzniklé situace použít losování podle pravidel uvedených v § 61 ZVZ. 

9.4. Způsob hodnocení nabídek 

(1) Způsob hodnocení nabídek je stanoven jako všeobecný způsob hodnocení a vychází 

(je matematicky ekvivalentní) z osvědčené metody definované (zrušenou) vyhláškou č. 

240/2004 Sb. k (zrušenému) zákonu č. 40/2004 Sb. 
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(2) Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 

100. 

(3) Jednotlivým dílčím hodnotícím kritériím jsou zadavatelem stanoveny váhy v 

procentech podle jejich důležitosti pro zadávací řízení tak, že jejich součet je celkem 100. 

(4) Bodové hodnocení nabídky je dáno součtem bodových hodnocení nabídky 

v jednotlivých dílčích hodnotících kritériích. V každém dílčím hodnotícím kritériu může 

nabídka získat maximálně tolik bodů, kolik je váha tohoto kritéria uvedená v procentech. 

(5) Každé jednotlivé nabídce je dle dílčího kritéria přiděleno bodové hodnocení, které 

vyjadřuje úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria: 

a) pro kritéria, u kterých je nejlepší umístění vyjádřeno nejvyšším číslem (např. výše 

smluvní pokuty), je bodová hodnota dána vzorcem Bodové_Hodnocení = 

Hodnota_Nabídky / Hodnota_Nejlepší_Nabídky * Váha_Kritéria * 100, 

b) pro kritéria, u kterých je nejlepší umístění vyjádřeno nejnižším číslem (např. výše 

nabídkové ceny), je bodová hodnota dána vzorcem Bodové_Hodnocení = 

Hodnota_Nejlepší_Nabídky / Hodnota_Nabídky * Váha_Kritéria * 100. 

(6) Každé jednotlivé nabídce je dle dílčího hodnotícího kritéria přidělena hodnota 

nabídky, která se určí 

a) pro kritéria, která jsou jednoznačně číselně vyjádřitelná (např. výše nabídkové 

ceny), jako přímá číselná hodnota nabídnutá uchazečem, 

b) pro kritéria, která nejsou jednoznačně číselně vyjádřitelná (např. výhodnost 

navrhovaných smluvních podmínek), jako součet bodů, které nabídce v rámci 

dílčího kritéria přidělí jednotliví členové hodnotící komise tak, že dle svého 

názoru nejvhodnější nabídce přiřadí 100 bodů a každé následující nabídce přiřadí 

takové bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění dílčího kritéria ve 

vztahu k nejvhodnější nabídce. 

(7) Pokud se dílčí hodnotící kritérium rozpadá do dalších hodnotících kritérií, použije se 

postup uvedený v odst. (5) a (6) obdobně. 

10. Přílohy – nedílná součást zadávací dokumentace: 

1. Krycí list 

2. Vzor čestného prohlášení pro prokázání základních kvalifikačních předpokladů 

3. Technická specifikace  

4. Závazné smluvní podmínky (návrh smlouvy) 


