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Tato zadávací dokumentace (dále jen ZD) slouží jako závazný podklad pro vypracování nabídek
uchazečů v rámci zadávacího řízení. Práva a povinnosti neuvedené v této zadávací dokumentaci se řídí
zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ). V případě, že se
objeví rozpor mezi touto ZD a ZVZ, platí vždy znění ZVZ.
1.

KONTAKTNÍ ÚDAJE, ZPŮSOB KOMUNIKACE

1.1.

Kontaktní údaje
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Pro účely komunikace v průběhu zadávacího řízení (např. pro dodatečné dotazy k zadávacím
podmínkám) se stanovuje toto kontaktní místo a osoba:
Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace,
Závodní 390/98C, 360 06 Karlovy Vary
Ing. Stanislav Hubka, administrátor veřejné zakázky
e-mail: stanislav.hubka@zzskvk.cz, tel: 606709156
1.2.
Způsob komunikace v průběhu zadávacího řízení
Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem v průběhu zadávacího řízení bude probíhat v souladu s
§ 148 ZVZ.
Dodavatel je při komunikaci prostřednictvím elektronické pošty povinen potvrdit neprodleně
zadavateli přijetí každé zprávy. 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. Za dobu doručení se
považuje okamžik přijetí zprávy poštovním serverem dodavatele.
2.

VYMEZENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

2.1.
Předmět veřejné zakázky
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a implementace komunikačních technologií pro
podporu operačního střediska Zdravotní záchranné služby Karlovarského kraje.
Veřejná zakázka je zadávána v rámci projektu “Jednotná úroveň informačního systému
operačního řízení a modernizace technologie pro příjem TV“, který je spolufinancován z
Integrovaného operačního programu, prioritní osa 3 – Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb,
oblast podpory 3.4 – Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik, č. Výzvy 11 -Jednotná úroveň
informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání
základních složek integrovaného záchranného systému.
Bližší specifikace plnění této veřejné zakázky je uvedena v Příloze 3 (Technická specifikace) a
v Příloze č. 4 (Závazný vzor smlouvy o dílo).
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky určená zadavatelem postupem dle § 13 a násl. ZVZ činí cca
4.828.622,- Kč bez DPH.

Kód CPV

radiotelefonní přístroje
32236000-6

Název kódu CPV
Kód CPV

instalace a montáž telekomunikačních zařízení
45314000-1

Název kódu CPV

2.2.
Doba a místo plnění veřejné zakázky
Předpokládaná doba zahájení je závislá na ukončení zadávacího řízení a uzavření smlouvy s vybraným
dodavatelem. Uzavření smlouvy se předpokládá do 15.4.2015
Termín ukončení plnění předmětu veřejné zakázky se požaduje do 4 měsíců od podpisu smlouvy o
dílo.
Místem plnění veřejné zakázky je sídlo Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje,
příspěvková organizace (dále jen ZZS KVK), na adrese Závodní 390/98c, 360 06 Karlovy Vary,
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a lokality výjezdových základen ZZS KVK na území Karlovarského kraje.
3.

POŽADAVKY NA SESTAVENÍ NABÍDKY

3.1.
Obecné požadavky
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.
Nabídka bude seřazena dle požadavků specifikovaných v bodě 3.2. této ZD. Z důvodu ochrany
oprávněných zájmů uchazečů, doporučuje zadavatel, aby jednotlivé listy nabídky byly spolu pevně
spojeny a byly zabezpečeny proti manipulaci, očíslované nepřerušovanou vzestupnou číselnou řadou a
druhá stránka (součást krycího listu) aby obsahovala přehled jednotlivých dokumentů s uvedením
stránky nabídky.
Uchazeč předloží nabídku v jednom listinném originálním vyhotovení a jedné elektronické kopii na CD.
V případě zjištění rozdílů mezi listinnou a elektronickou nabídkou je rozhodující originální listinná
nabídka.
Pro elektronické provedení na CD smějí být použity obecně dostupné formáty a programy (Microsoft
Office (Word, Excel), Adobe Reader, Open Office apod.)
Nabídka bude zadavateli doručena v řádně uzavřené obálce, která bude výrazně označena heslem
„NABÍDKA – Dodávka a implementace komunikačních technologií – NEOTVÍRAT“. Dále bude na
obálce uvedena adresa, na kterou lze zaslat oznámení dle čl. 7.1.
3.2.
Vlastní sestavení nabídky
Nabídka bude obsahovat následující části v uvedeném řazení (viz též Příloha č. 1 – krycí list nabídky):
1) Krycí list nabídky s údaji dle přílohy č. 1 a s uvedením celkové nabídkové ceny v členění bez
DPH, samostatně vyčíslené DPH a včetně DPH.
2) Obsah nabídky s uvedením názvů jednotlivých kapitol včetně příloh, čísel listů a celkového
počtu listů v nabídce;
3) Doklad prokazující způsob podepisování za uchazeče (výpis z OR, plná moc, podpisový
vzor apod.);
4) Doklady, kterými dodavatel prokazuje kvalifikaci v pořadí:
a. základní kvalifikační předpoklady (viz bod 4.3),
b. profesní kvalifikační předpoklady (viz bod 4.4),
c. technické kvalifikační předpoklady (viz bod 4.5)
5) Ekonomickou a finanční způsobilost (viz bod 4.6)
6) Návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče (dle přílohy č. 4
této ZD). Součástí návrhu smlouvy budou také následující přílohy smlouvy - příloha č.3
Licenční podmínky licencovaných programů a příloha č. 4: Seznam poskytovaného software.
7) Kalkulaci nabídkové ceny zpracovanou do formuláře, který je přílohou č. 6 této ZD.
8) Popis nabízeného technického řešení zpracovaný dle požadavků Přílohy č. 3 - technické
specifikace v členění:
1. Detailní návrh cílového stavu včetně uceleného detailního popisu jednotlivých částí
systému, jejich vzájemných vazeb, používaných komunikačních protokolů. Detailní
návrh cílového stavu musí dále obsahovat popis postupu implementace předmětu plnění
včetně detailního popisu způsobu realizace implementačních služeb uvedených v Příloze
č. 3 - technické specifikace.
2. Detailní popis funkčních vlastností nabízeného plnění – musí obsahovat minimálně
údaje ve struktuře a rozsahu Přílohy č. 3 - technické specifikace.
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3. Detailní harmonogram projektu (vycházející a dodržující lhůty ze základního
harmonogramu viz Příloha č. 3 - technické specifikace).
4. Návrh akceptačních kritérií a akceptačních testů pro všechny dodávky uvedené v Příloze
č. 3 - technické specifikace, v rozsahu, který zajistí prověření všech požadovaných funkcí
a případnou vazbu na ostatní položky/ systémy se kterými konkrétní dodávka
komunikuje nebo ke kterým je nějakým způsobem připojena, tzn., dochází v jakékoliv
formě k výměně dat.
5. Detailní popis navrhovaných školení alespoň v rozsahu požadovaném v Příloze č. 3 technické specifikace.
6. Detailní popis záručního a pozáručního servisu alespoň v rozsahu požadovaném v
Příloze č. 3 - technické specifikace.
9) Doklady a prohlášení dle § 68 ZVZ, tj.:
a. seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech
od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném
poměru u zadavatele, případně čestné prohlášení o neexistenci těchto osob
b. má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná
jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání
nabídek,
c. prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle
zvláštního právního předpisu (zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a
o změně některých zákonů) v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou
10)Prohlášení k podmínkám zadávacího řízení a čestné prohlášení o pravdivosti údajů dle
přílohy č. 5 této ZD.
11)Další dokumenty dle potřeby.
4.

KVALIFIKACE

4.1.
Splnění kvalifikace
Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53
ZVZ, profesních kvalifikačních předpokladů v souladu s § 54 ZVZ a technických kvalifikačních
předpokladů v souladu s § 56 ZVZ a předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční
způsobilosti splnit veřejnou zakázku dle § 50 odst. 1 písm. c) ZVZ.
Uchazeč je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek, tím není dotčen § 57
odst. 2 a § 59 odst. 4 ZVZ.
4.2.
Pravost a stáří dokladů k prokázání kvalifikace
Zadavatel v souladu s § 62 odst. 3 ZVZ požaduje prokázání splnění kvalifikačních předpokladů dle čl.
4.3. až 4.5 této zadávací dokumentace formou čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že
dodavatel kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem splňuje.
Zadavatel požaduje po uchazeči, se kterým bude na základě výsledků zadávacího řízení uzavírat
smlouvu, předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů dle odst. (1); nepředložení těchto
dokladů bude mj. zadavatelem považováno za neposkytnutí řádné součinnosti k uzavření smlouvy dle
§ 82 odst. 4) ZVZ.
Doklady pro prokázání základních kvalifikačních předpokladů a výpis z Obchodního rejstříku nesmějí
být starší než 90 kalendářních dnů ke dni podání nabídky.
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4.3.
Prokázání základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst.1 ZVZ
Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů podle předchozího odstavce
předložením čestného prohlášení (vzor čestného prohlášení o splnění základních kvalifikačních
předpokladů je v Příloze č. 2 této zadávací dokumentace).
Pro účely uzavření smluv však jsou všichni vybraní dodavatelé povinni předložit zadavateli originály
nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace:
a) výpis (y) z evidence Rejstříku trestů
b) potvrzení příslušného finančního úřadu o bezdlužnosti
c) potvrzení příslušného orgánu či instituce – Okresní správy sociálního
zabezpečení – o bezdlužnosti
S odkazem na § 62 odst. 3 ZVZ splnění základních kvalifikačních předpokladů prokazuje dodavatel
čestným prohlášením, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel základní kvalifikační
předpoklady požadované zadavatelem splňuje (příloha č. 7 Čestné prohlášení o splnění
kvalifikačních předpokladů). To však nevylučuje možnost prokázat kvalifikaci přímo shora uvedenými
listinami již jako součást nabídky.
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 k poslednímu dni, ke kterému má být prokázána kvalifikace, starší než 3 měsíce.
Dodavatelé mohou prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů certifikátem vydaným v
rámci systému certifikovaných dodavatelů; údaje v certifikátu musí být platné nejméně k
poslednímu dni lhůty pro prokázání kvalifikace (§134 a násl. ZVZ).
4.4.
Prokázání profesních kvalifikačních předpokladů § 54 písm. a) a b) ZVZ
Dodavatel prokazuje splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle předchozího odstavce
předložením čestného prohlášení (vzor čestného prohlášení o splnění základních kvalifikačních
předpokladů je v Příloze č. 2 této zadávací dokumentace).
Pro účely uzavření smluv však jsou všichni vybraní dodavatelé povinni předložit zadavateli originály
nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace:
a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud
je v ní zapsán,
b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím
předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či
licenci.
S odkazem na § 62 odst. 3 ZVZ splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokazuje dodavatel
čestným prohlášením, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel profesní kvalifikační
předpoklady požadované zadavatelem splňuje (příloha č. 7 Čestné prohlášení o splnění
kvalifikačních předpokladů). To však nevylučuje možnost prokázat kvalifikaci přímo shora uvedenými
listinami již jako součást nabídky.
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, k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění
kvalifikace, starší než 3 měsíce.
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Dodavatelé mohou prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů certifikátem vydaným v
rámci systému certifikovaných dodavatelů; údaje v certifikátu musí být platné nejméně k
poslednímu dni lhůty pro prokázání kvalifikace (§134 a násl. ZVZ).
4.5.
Prokázání technických kvalifikačních předpokladů
Dodavatel prokazuje splnění technických kvalifikačních předpokladů podle předchozího odstavce
předložením čestného prohlášení (vzor čestného prohlášení o splnění základních kvalifikačních
předpokladů je v Příloze č. 2 této zadávací dokumentace).
Pro účely uzavření smluv však jsou všichni vybraní dodavatelé povinni předložit zadavateli originály
nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace:
a) seznam významných dodávek poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech s
uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí – vyžadují se minimálně následující dodávky
obdobné předmětu plnění této veřejné zakázky (dále jen obdobné zakázky):
i.

alespoň dvě (2) obdobné zakázky na dodávky a implementace komunikačních
technologií včetně integrace do systémů operačního střediska v posledních 3
letech ve výši alespoň 1 mil. Kč bez DPH za každý jednotlivý projekt.

ii.

alespoň dvě (2) obdobné zakázky na dodávky a implementace centrálně řízených
distribuovaných bezdrátových sítí v posledních 3 letech ve výši alespoň 200 000,Kč bez DPH za každý jednotlivý projekt, které zahrnují i služby jako montáž,
uvedení do provozu, odzkoušení, případně další relevantní činnosti a toto musí
vyplývat z povinných příloh seznamu.

iii.

alespoň dvě (2) obdobné zakázky na dodávky a implementace virtualizovaných
datových úložišť v posledních 3 letech ve výši alespoň 200 000,- Kč bez DPH za
každý jednotlivý projekt, které zahrnují i služby jako montáž, uvedení do provozu,
odzkoušení, případně další relevantní činnosti a toto musí vyplývat z povinných
příloh seznamu.

Jako příloha seznamu musí být pro požadované obdobné zakázky doloženo:
I.
osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly dodávky a služby
poskytovány veřejnému zadavateli, nebo
II.

osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly dodávky a služby poskytovány jiné
osobě než veřejnému zadavateli, nebo

III.

smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečněném plnění dodavatele, pokud byly
dodávky a 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 vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo
osob v obdobném postavení a osob odpovědných za splnění předmětu zakázky.
Pro plnění předmětu veřejné zakázky se vyžaduje sestavení minimálně 3 členného
realizačního týmu a stanovují se následující požadavky na jednotlivé role v týmu
(požadavky jsou dány předmětem veřejné zakázky a prostředím zadavatele, ve kterém se
realizace tohoto předmětu uskuteční):
I.

projektový manažer: VŠ vzdělání, alespoň 3 roky praxe v oboru informačních
technologií, alespoň tři referenční projekty v oblasti informačních technologií, na
kterých se podílel v obdobné pozici, ve výši minimálně 2 mil. Kč bez DPH za každý
jednotlivý projekt; prokázání dosažení certifikace senior projektového manažera
dle IPMA, PMI, PRINCE2 nebo jiné rovnocenné metodiky projektového řízení na
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úrovni komplexního řízení projektů a minimálně tříletou praxi v projektovém
řízení na požadované úrovni;
II.

technický specialista datových sítí: SŠ vzdělání, alespoň 5 let praxe v oblasti
komunikačních technologií, alespoň tři referenční projekty v oblasti datových sítí,
na kterých se podílel v obdobné pozici, ve výši alespoň 200 tis. Kč bez DPH za
každý jednotlivý projekt; prokázání dosažení technické certifikace specialisty na
nabízené technologie;

III.

technický specialista storage: SŠ vzdělání, alespoň 5 let praxe v oblasti storage
(datových úložišť), alespoň tři referenční projekty v oblasti storage, na kterých se
podílel v obdobné pozici, ve výši alespoň 200 tis. Kč bez DPH za každý jednotlivý
projekt; prokázání dosažení technické certifikace specialisty na nabízené
technologie;

IV.

technický specialista komunikačních technologií: VŠ vzdělání, alespoň 5 let
praxe v oblasti integrace komunikačních technologií do informačních systémů
operačních středisek, alespoň tři referenční projekty obdobného zaměření jako
předmět veřejné zakázky, na kterých se podílel v obdobné pozici, ve výši alespoň
1 mil. Kč. bez DPH za každý jednotlivý projekt; prokázání dosažení technické
certifikace specialisty na nabízené technologie;

Požadovanou kvalifikaci doloží strukturovanými profesními životopisy jednotlivých členů
týmu včetně jejich čestného prohlášení o bezúhonnosti a pravdivosti údajů v životopise
obsažených podepsaných těmito členy týmu. Strukturované životopisy budou ve formátu
přílohy č. 6 této zadávací dokumentace. Jako přílohu strukturovaného profesního
životopisu každého člena týmu uchazeč předloží doklady o vzdělání (VŠ diplom, maturitní
vysvědčení nebo obdobný relevantní doklad), certifikáty nebo obdobná osvědčení, doklady
o profesní způsobilosti, a to v rozsahu nejméně odborností uvedených u každé pozice.
Požadavek na VŠ vzdělání je možné nahradit vzděláním SŠ a prokázáním relevantní
profesní zkušenosti v délce alespoň 8 let.
Strukturované životopisy musí obsahovat minimálně následující údaje:


Jména a příjmení člena týmu



Funkci při plnění veřejné zakázky



Pracovně-právní vztah k uchazeči



Dosažené vzdělání



Délku odborné praxe relevantní k funkci v týmu a k vykonávaným činnostem



Relevantní referenční projekty, na kterých se člen týmu podílel včetně popisu jeho
role a vykonávaných aktivit v rámci tohoto referenčního projektu a kontaktních
údajů k ověření pravdivosti uvedených údajů



Přehled certifikátů nebo osvědčení



Vlastnoruční podpis člena týmu

Členové týmu budou tvořit realizační tým, který bude odpovědný za plnění této veřejné
zakázky. V případě, že člen týmu není zaměstnancem uchazeče, musí doložit rovněž
doklady v souladu §51 odst. 4 ZVZ. Všichni členové realizačního týmu musí být schopni
komunikovat písemně i ústně v českém jazyce. Změny členů týmu budou možné pouze po
předchozím schválení zadavatelem.
S odkazem na § 62 odst. 3 ZVZ splnění technických kvalifikačních předpokladů prokazuje dodavatel
čestným prohlášením, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel technické kvalifikační
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předpoklady požadované zadavatelem splňuje (příloha č. 7 Čestné prohlášení o splnění
kvalifikačních předpokladů). To však nevylučuje možnost prokázat kvalifikaci přímo shora uvedenými
listinami již jako součást nabídky.
4.6.
Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti
Dodavatel předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit tuto veřejnou
zakázku (příloha č. 7 Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů).
4.7.
Prokazování kvalifikace prostřednictvím subdodavatelů
Dodavatel je oprávněn plnit předmět veřejné zakázky i za pomocí subdodavatelů, rozsah subdodávek
zadavatel neomezuje. V případě, že není schopen prokázat splnění kvalifikace požadované podle § 50
odst. 1 písm. b) a d) ZVZ v plném rozsahu, je oprávněn v souladu s § 51 odst. 4 ZVZ splnění kvalifikace
v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím těchto subdodavatelů. V takovém případě předloží:
a)
b)
c)

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)
doklad prokazující splnění profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) ZVZ
subdodavatelem (tj. výpis z Obchodního rejstříku či obdobné evidence subdodavatele) a
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) a d).

S odkazem na § 62 odst. 3 ZVZ splnění kvalifikačních předpokladů prokazuje dodavatel čestným
prohlášením, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel technické kvalifikační předpoklady
požadované zadavatelem splňuje (příloha č. 7 Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních
předpokladů). To však nevylučuje možnost prokázat kvalifikaci přímo shora uvedenými listinami již
jako součást nabídky.
4.8.
Společná nabídka více dodavatelů
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) a d) ZVZ musí prokázat
všichni dodavatelé společně. V případě prokazování splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu
prostřednictvím subdodavatele se bod 4.7 použije obdobně.
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.
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4.9.
Zahraniční dodavatel a doklady v jiném než českém jazyce
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.
Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s
připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka. To platí i v případě, prokazujeli splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce dodavatel se sídlem, místem podnikání
nebo místem trvalého pobytu na území České republiky. Tato povinnost se nevztahuje na
doklady vydané ve slovenském 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. Dodavatel je povinen předložit
potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu do 10 pracovních dnů od
oznámení této skutečnosti zadavateli. Zadavatel může na žádost dodavatele tuto lhůtu
prodloužit nebo může zmeškání lhůty prominout. Tato povinnost se vztahuje obdobně na
uchazeče, se kterým bude v souladu s § 81 ZVZ možné uzavřít smlouvu, a to do až do doby
uzavření této smlouvy. V takovém případě musí uchazeč, s nímž zadavatel uzavírá smlouvu,
předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu nejpozději při
uzavření smlouvy.
5.

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Uchazeč jako součást nabídky předloží Návrh smlouvy, jejíž závazný text je uveden v příloze č. 4
této zadávací dokumentace.
K návrhu smlouvy jakou součásti nabídky nesmí uchazeč přikládat žádné přílohy. Přílohy
smlouvy budou ke smlouvě přiloženy až v její finální verzi.
Návrh smlouvy musí být ze strany uchazeče doplněn o údaje nezbytné pro vznik smlouvy
(veškeré údaje - zejména vlastní identifikaci, nabídkovou cenu, kontaktní osoby, příslušné
přílohy) a podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, a to způsobem
uvedeným v příslušné listině prokazující způsob jednání. Předložení nepodepsaného textu
smlouvy není předložením návrhu smlouvy, nabídka uchazeče se tak stává neúplnou a zadavatel
vyloučí takového uchazeče z další účasti v zadávacím řízení.
Uchazeč si nesmí upravit podmínky a požadavky zadavatele uvedené v závazném textu smlouvy
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 závazném textu smlouvy nebo takových, které by zadavateli přinesly
vedlejší organizační či jiné náklady.
V případě nejasností v obsahu obchodních podmínek a v návrhu smlouvy má uchazeč možnost si
tyto nejasnosti vyjasnit ještě v průběhu lhůty pro podání nabídek způsobem a ve lhůtě
stanovené v ustanovení § 49 zákona.
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6.

ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Uchazeč uvede v nabídce celkovou nabídkovou cenu v českých korunách, která bude zpracována
jako smluvní, pevná a nejvýše přípustná cena za vymezený předmět veřejné zakázky a musí
zahrnovat veškeré náklady spojené se splněním celého předmětu veřejné zakázky.
Maximální celková přípustná cena je 4.828.622,- Kč bez DPH.
Maximální přípustná nabídková cena - dodávka a implementace - je 3.312.397,- Kč bez
DPH.
Maximální přípustná nabídková cena - podpora zajištění provozu - nesmí přesáhnout
hodnotu 10% z nabídkové ceny za dodávku a implementaci přepočtenou na 12 měsíců
podpory provozu, tzn. maximálně 50% nabídkové ceny za dodávku a implementaci za 60
měsíců podpory provozu.
Nabídková cena bude uvedena v členění uvedeném v příloze č. 6 této ZD, a to ve všech
uvedených položkách vždy jako cena bez DPH, částka DPH a cena s DPH. Veškeré ceny budou
uvedeny v absolutních hodnotách v korunách českých. Veškeré náklady na služby a dodávky
související s příslušnou částí plnění (příslušnou položkou cenového formuláře) musí být
zahrnuty v nabídkové ceně za tuto část.
Nabídková cena včetně DPH může být překročena pouze v souvislosti se změnou legislativy
upravující výši DPH (DPH bude počítáno podle aktuálně platných předpisů v době vystavení
daňového dokladu).
7.

PODÁNÍ NABÍDEK

7.1.
Lhůta pro podání nabídek
Lhůtou pro podání nabídek se rozumí lhůta, ve které lze nabídky podávat. Lhůta pro podání
nabídek končí dnem 18.2.2015 v 10:00 hodin.
Nabídka je doručena včas, pokud je v rámci lhůty pro podání nabídek doručena do místa pro
podání nabídek. 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
Nabídky mohou uchazeči doručit:
a) osobně do podatelny Krajského úřadu Karlovarského kraje v úředních hodinách:
Po a St 8:00 – 17:00
Út a Čt 8:00 - 15:00
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Pá
8:00 - 14:00
b) poštou na adresu Krajský úřad Karlovarského kraje , Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
(doručení do datové schránky zadavatele není přípustné).
7.3.
Zadávací lhůta
Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. Zadávací lhůta činí
90 kalendářních dní.
Uchazeč je svou nabídkou vázán do konce zadávací lhůty, resp. do dne doručení oznámení
zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Zadávací lhůta se prodlužuje uchazečům umístěným
na prvních třech místech v pořadí až do doby uzavření smlouvy nebo případného zrušení
zadávacího řízení.
Jsou-li podány námitky nebo návrh na přezkoumání úkonů zadavatele, zadávací lhůta neběží a
posouvá se v souladu s § 43 odst. 4 a 5 zákona.
7.4.
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám
Pokud bude dodavatel požadovat doplňující informace nebo vysvětlení k zadávacím
podmínkám, zašle své dotazy písemnou formou (poštou, faxem nebo elektronicky) na adresu:
Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace,
Závodní 390/98C, 360 06 Karlovy Vary
Ing. Stanislav Hubka, administrátor veřejné zakázky
e-mail: stanislav.hubka@zzskvk.cz, tel: 606709156
Písemná žádost o dodatečné informace musí být doručena nejpozději 5 pracovních dnů před
koncem lhůty pro podání nabídek.
Dodatečné informace budou v zákonném termínu odeslány všem dodavatelům, kteří požádali o
poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta.
Zadavatel uveřejní dodatečné informace stejným způsobem, jakým byla uveřejněna tato
zadávací dokumentace.
7.5.
Prohlídka místa plnění
Prohlídka místa plnění je stanovena na 6.2.2015 od 10h do 12h. Sraz účastníků prohlídky místa
plnění je v 10 hod. před hlavním vchodem budovy Zdravotnické záchranné služby
Karlovarského kraje
8.

OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK

Otevírání obálek se uskuteční v termínu uvedeném ve výzvě k podání nabídky, tj. dne
18.2.2015 v 10:00 hodin v přízemí č.dv.109B , budova B ,Krajského úřadu Karlovarského kraje,
Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary. 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 je podmíněna prokázáním vztahu zástupce k uchazeči;
zástupci se prokáží plnou mocí vystavenou oprávněným zástupcem uchazeče; v případě, že je
zástupce statutárním orgánem uchazeče, pak průkazem totožnosti.
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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 z
kvalifikačních předpokladů, musí být ze zadávacího řízení vyloučeni. Uchazeči, kteří neprokáží
splnění některého z kvalifikačních předpokladů ani po písemné výzvě zadavatele k doplnění dle
§ 59 odst. 4 ZVZ, budou ze zadávacího řízení vyloučeni. Vyloučení bude dotyčným uchazečům
bezodkladně písemně oznámeno.
9.2.
Posouzení nabídek
Nabídky, které nesplňují zákonné požadavky, požadavky zadavatele uvedené v této zadávací
dokumentaci nebo jsou v rozporu s platnými právními předpisy, zadavatel vyřadí a uchazeče,
jehož nabídka byla vyřazena, zadavatel bezodkladně vyloučí z účasti v zadávacím řízení.
9.3.
Hodnotící kritéria
Hodnocení nabídek bude prováděno podle kritéria ekonomické výhodnosti nabídky.
Dílčí hodnotící kriteria:
Nabídková cena - dodávka a implementace (v Kč bez DPH)
70%
Nabídková cena - podpora zajištění provozu (v Kč bez DPH)
30%

váha
váha

9.4.
Způsob hodnocení nabídek
Dílčí hodnotící kriterium, u nějž je nejvýhodnější minimální hodnota se hodnotí tak, že nejnižší
hodnotě je přiřazeno 100 bodů. Ostatní hodnocené nabídky získávají bodovou hodnotu, která
vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvýhodnější nabídky k hodnotě hodnocené nabídky.
Sestavení celkového pořadí
Bodová hodnota nabídky vypočtená podle výše popsaného způsobu bude násobena vahou
kritéria a v každém dílčím kritériu bude takto vypočtena redukovaná bodová hodnota kritéria
pro každou nabídku (na dvě desetinná místa).
Součet redukovaných bodových hodnot ze všech dílčích kritérií určí výslednou bodovou hodnotu
nabídky. Celkové pořadí nabídek je dáno absolutní hodnotou bodové hodnoty nabídky tak, že
nejvýhodnější je nabídka, která získá nejvyšší celkový počet bodů.
V případě rovnosti bodových hodnot dvou či více nabídek, rozhoduje o celkovém pořadí nabídek
pořadí v kritériu s nejvyšším stupněm významu a v případě shody i v tomto kritériu pak pořadí v
kritériu nabídková cena. Pokud i v tomto případě budou bodové hodnoty dvou či více nabídek
shodné rozhodne o pořadí nabídek los za účasti těch dodavatelů, jejich nabídky získaly shodné
bodové hodnoty.
Vymezení dílčích hodnotících kriterií:
Nabídková cena - dodávka a implementace
Jako nejlepší bude hodnocena nabídka, která má nejnižší celkové náklady za dodávku
a implementaci.
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Nabídková cena - podpora zajištění provozu
Jako nejlepší bude hodnocena nabídka, která má nejnižší celkové provozní náklady za dobu 60
měsíců.
10.

DALŠÍ POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

Nabídka a řešení musí být plně vyhovující podmínkám výzvy č. 11 IOP v aktuálním znění.
Ze strany uchazeče musí být naplněny veškeré podmínky vyplývající ze skutečnosti, že předmět
plnění veřejné zakázky je částečně uznatelným nákladem ze strukturálních fondů EU včetně
splnění podmínky umožňující kontrolu ze strany řídícího nebo zprostředkujícího orgánu IOP
(CRR, MMR ČR, MV ČR), Platebního orgánu (MF ČR, příslušného finančního úřadu), Nejvyššího
kontrolního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní a veřejné správy, a EU (Evropské
komise, Evropského soudního dvora, Evropského účetního dvora apod.), uchazeč je dále povinen
poskytnout zadavateli veškeré doklady související s realizací veřejné zakázky a plněním
monitorovacích ukazatelů, které si vyžádají kontrolní orgány IOP. Uchazeč je povinen archivovat
originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších
dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku této
smlouvy, minimálně však do roku 2021. Po tuto dobu je uchazeč povinen umožnit osobám
oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této
smlouvy. Uchazeč je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace opatřit
vizuální identitou projektů dle Pravidel pro provádění informačních a propagačních opatření
(viz příloha č. 4 Příručky pro žadatele a příjemce). Uchazeč prohlašuje, že ke dni nabytí účinnosti
této smlouvy je s těmito pravidly seznámen. V případě, že v průběhu plnění této smlouvy dojde
ke změně těchto pravidel, je zadavatel povinen o této skutečnosti uchazeče bezodkladně
informovat.
Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této zadávací dokumentace a jejích přílohách
vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Tyto požadavky je uchazeč
povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky. Neakceptování požadavků
zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci či změny obchodních podmínek budou
považovány za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení uchazeče z další účasti v
zadávacím řízení.
V případě, že zadávací podmínky obsahují odkazy na specifická označení výrobků a služeb, která
platí pro určitého podnikatele (osobu) za příznačná, umožňuje zadavatel použití i jiných,
kvalitativně a technicky obdobných řešení, které naplní zadavatelem požadovanou
funkcionalitu.
Nabídka včetně všech příloh, uživatelské a administrátorské dokumentace a technické
dokumentace musí být zpracována v českém jazyce, výjimku tvoří technická názvosloví v oblasti
informačních technologií, která se běžně uvádějí v anglickém jazyce.
11.

PRÁVA ZADAVATELE A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Zadavatel nepřipouští podání variantních nabídek.
Nabídky ani jednotlivé součásti hodnocených nabídek uchazečů nebo vyloučených uchazečů
nebudou vráceny.

Stránka 13 z 14

12.

PŘÍLOHY – NEDÍLNÁ SOUČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

1.
2.
3.
4.
5.

Krycí list
Vzor čestného prohlášení pro prokázání základních kvalifikačních předpokladů
Specifikace předmětu zakázky
Smluvní podmínky – závazný vzor smlouvy
Vzor čestného prohlášení k podmínkám zadávacího řízení a čestné prohlášení o
pravdivosti údajů
Formulář pro zpracování nabídkové ceny
Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů
Vzor profesního životopisu

6.
7.
8.

V Karlových Varech dne 28. 1. 2015

otisk úředního razítka

v z. Ing. Eva Valjentová
statutární zástupkyně hejtmana Karlovarského kraje
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