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Rozvaděč Otrokovice
veřejná zakázka zadávaná zadavatelem, který provádí relevantní činnost v souladu
s ust. § 153 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“),

Otevřené řízení
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1 ÚVOD
Tato zadávací dokumentace v užším slova smyslu je vypracována jako podklad pro podání nabídek
dodavatelů v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále
jen „zákon“) na nadlimitní sektorovou veřejnou zakázku na dodávky.
Podáním nabídky v zadávacím řízení přijímá dodavatel plně a bez výhrad zadávací podmínky
stanovené zadavatelem, včetně všech příloh a případných dodatků k této zadávací dokumentaci.
Předpokládá se, že dodavatel před podáním nabídky v zadávacím řízení pečlivě prostuduje všechny
pokyny, formuláře, termíny a specifikace obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi řídit. Pokud
dodavatel neposkytne včas všechny požadované informace, doklady a dokumenty, nebo pokud jeho
nabídka v zadávacím řízení nebude v každém ohledu odpovídat zadávacím podmínkám, může to mít
za následek vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení. Zadavatel nemůže vzít v úvahu žádnou
výhradu dodavatele k zadávacím podmínkám obsaženou v jeho nabídce; jakákoliv výhrada znamená
vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení.
V případě, že tato zadávací dokumentace obsahuje přímé nebo nepřímé odkazy na určitého dodavatele
nebo výrobky, případně patenty na vynálezy, užitné či průmyslové vzory, ochranné známky nebo
označení původu, umožňuje zadavatel výslovně použití i jiných, kvalitativně a technicky rovnocenných
řešení, které naplní zadavatelem požadovanou či odborníkovi zřejmou funkcionalitu (byť jiným
způsobem).

2 INFORMACE O ZADAVATELI A OSOBĚ ZASTUPUJÍCÍ ZADAVATELE
2.1

Základní údaje

Zadavatel
Název:

E.ON Distribuce, a.s.
TO Servisní s.r.o.
Společné zadávání dle § 7 zákona

Sídlo E.ON Distribuce, a.s.:

F.
A.
Gerstnera
2151/6,
370 01 České Budějovice

České

Budějovice

7,

Sídlo TO Servisní s.r.o.:

Objízdná 1777, 765 02 Otrokovice

IČO E.ON Distribuce, a.s.:

28085400

IČO TO Servisní s.r.o.:

29226368

DIČ E.ON Distribuce, a.s.:

CZ28085400

DIČ TO Servisní s.r.o.:

CZ 29226368

Profil zadavatele

https://ezak.eon.cz

Osoba oprávněná jednat za
zadavatele

Osobou oprávněnou k jednáním souvisejícím s touto
veřejnou zakázkou je statutární orgán zadavatele E.ON
Distribuce, a.s.

Osoba pověřená zastupováním zadavatele dle § 43 zákona
Název:

Veřejné zakázky s.r.o.
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Sídlo:

Revoluční 724/7, 110 00 Praha 1

IČO:

26726050

Kontaktní osoba zadávacího
řízení*:

Linda Robovská

E-mail:

robovska@zakazkyverejne.cz

Telefon:

+420 222 261 468

*

2.2

Výše uvedené kontaktní údaje slouží pouze pro případ, kdy není možné z technických důvodů
komunikovat přes E-ZAK a případný dodavatel má problémy s přihlášením do elektronického
nástroje.

Forma komunikace

Komunikace mezi zadavatelem a dodavateli probíhá písemně. Písemná komunikace mezi zadavatelem
a dodavatelem musí probíhat elektronicky s výjimkou případů popsaných v ustanovení
§ 211 odstavec 3 zákona.
Veřejná zakázka je zadávána elektronicky pomocí elektronického nástroje E-ZAK, dostupného na
internetové adrese https://ezak.eon.cz pod názvem veřejné zakázky.
Podrobné informace o elektronickém nástroji E-ZAK nalezne dodavatel na internetové adrese
http://www.ezak.cz/, zejména v uživatelské příručce a manuálu appletu elektronického podpisu
(https://ezak.eon.cz/registrace.html).
Elektronický nástroj E-ZAK
a) veškeré úkony v rámci zadávacího řízení se provádějí elektronicky prostřednictvím
elektronického nástroje E-ZAK, nestanoví-li zadavatel v zadávacích podmínkách nebo v
průběhu zadávacího řízení jinak.
b) zadavatel doporučuje dodavatelům, aby provedli a dokončili svou registraci v
elektronickém nástroji, pokud tak již neučinili před zahájením tohoto zadávacího řízení. Tzv.
registrace dodavateli umožní plné využití všech možností elektronického nástroje E-ZAK.
Zadavatel požaduje zaručený elektronický podpis pro registraci dodavatele.
c) zadavatel dodavatelům doporučuje, aby kontaktní osobu zadavatele požádali o přiřazení
k veřejné zakázce nebo aby průběžně sledovali adresu veřejné zakázky.
d) zavedl-li zadavatel dodavatele do elektronického nástroje E-ZAK, uvede u něj jako
kontaktní údaje takové, které získal jako veřejné přístupné, nebo jiné vhodné kontaktní
údaje. Je povinností každého dodavatele, aby před dokončením registrace do
elektronického nástroje E-ZAK své kontaktní údaje zkontroloval a případně upravil či doplnil
jiné.
e) veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK se považují
za řádně doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta písemnosti v
elektronickém nástroji E-ZAK. Na doručení písemnosti nemá vliv, zda byla písemnost jejím
adresátem přečtena, případně, zda elektronický nástroj E-ZAK adresátovi odeslal na
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kontaktní emailovou adresu upozornění o tom, že na jeho uživatelský účet v elektronickém
nástroji E-ZAK byla doručena nová zpráva, či nikoliv.
f) podmínky a informace týkající se elektronického nástroje E-ZAK včetně informací o
používání elektronického podpisu jsou dostupné na: https://ezak.eon.cz/registrace.html

3 ZÁKLADNÍ INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
Zadávací řízení

3.1

Veřejná zakázka s názvem „Rozvaděč Otrokovice“ (dále jen „veřejná zakázka“ či „Veřejná zakázka“)
je veřejnou zakázkou na dodávky. Na základě zadávacího řízení bude s jedním dodavatelem uzavřena
kupní smlouva na plnění předmětu veřejné zakázky. Svou povahou se v případě této veřejné zakázky
jedná o nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky.

Předmět plnění veřejné zakázky

3.2

Předmětem plnění této veřejné zakázky je kompletní dodávka zapouzdřené technologie pro rozvodnu
110 kV, která bude provedena jako rozvodna typu „H“ a bude plně zapouzdřená plynem SF6. Rozvodna
se bude skládat ze dvou polí přívodních (venkovní vedení), ze dvou polí transformátorových a z pole
podélného dělení.
Součástí dodávky je i doprava na místo plnění včetně vyložení technologie z dopravního prostředku a
složení na místo určení, šéfmontáž a uvedení technologie do provozu, zaškolení pracovníků zadavatele,
následný záruční servis po dobu 60 měsíců od dodání technologie a dále zajištění dostupnosti
náhradních dílů po celou délku životnosti zařízení. Součástí dodávky je rovněž systém detekce úniku
plynu SF6, který splňuje požadavky nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
č. 517/2014 ze dne 16. dubna 2014.
Dodávky, které nebudou součástí nabídky dodavatele a které pro realizaci zakázky zajistí zadavatel:
•
•
•

Řídící systém,
Ochrany,
Kabelové koncovky (male part)

Dodavatel technologie zároveň garantuje generační pokračování technologie pro případné rozšíření
rozvodny, a to po dobu její technické životnosti.
Pozn.: Dodavatel technologie pro rozvodnu 110 kV předá zadavateli z důvodu zpracování projektové
dokumentace potřebné podklady (zejména jednopólové schéma, základní dispoziční výkresy, podklady
pro statiku, požadavky na stavební připravenost pro zapouzdřené vodiče, požadavky na opatření proti
přetlaku při zkratu, liniová a zapojovací schémata ovládacích obvodů) v termínu do jednoho měsíce
od nabytí účinnosti kupní smlouvy, která bude s příslušným dodavatelem uzavřena na základě
výsledku tohoto zadávacího řízení, a to ve formátu specifikovaném zadavatelem.
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Předpokládaná hodnota Veřejné zakázky

3.3

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí celkem: 30 mil. Kč bez DPH.

Klasifikace předmětu Veřejné zakázky

3.4

Kódy CPV: 31214500-4 Elektrické rozvaděče

Technické požadavky zadavatele na předmět plnění

3.5

Podrobné technické požadavky zadavatele na předmět plnění jsou upraveny v příloze č. 2 kupní
smlouvy s názvem Technická specifikace předmětu veřejné zakázky.
Dodavatel je povinen jako přílohu kupní smlouvy připojit rovněž čestné prohlášení dle vzoru uvedeného
v příloze č. 3 kupní smlouvy s názvem Technické parametry uváděné prodávajícím, v němž
dodavatel uvede, zda jím nabízené zboží splňuje zadavatelem požadované technické parametry.
Dodavatel v příloze č. 3 kupní smlouvy doplní požadované údaje na označených místech následujícím
způsobem:
1) v případech, kde je vyžadováno doplnění ANO/NE, doplnění “NE” bude znamenat nesplnění
technické specifikace a nabídka bude vyřazena,
2) v případech, kde je vyžadováno doplnění „ANO“ a současně uvedení nabízeného parametru, bude
znamenat doplnění hodnoty pod stanovený minimální či nad stanovený maximální požadovaný
rozsah nesplnění technických parametrů a nabídka bude vyřazena,
3) v ostatních případech musí dodavatel doplnit dle požadavků informativní údaje.
Dodavatel dále v rámci nabídky prokáže splnění zadavatelem požadovaných technických parametrů
předložením technické dokumentace rozvaděče (katalogové listy, prospekt, technický list), která bude
obsahovat základní technické a elektrické vlastnosti, rozměry, popisy funkcí. V katalogu (prospektu)
musí být k jednotlivým polím rozvaděče uvedeny minimálně tyto údaje:
a) elektrické a technické parametry vypínače
b) elektrické a technické parametry odpojovače a uzemňovače
c) elektrické a technické parametry rychlozkratovače
d) parametry plynu SF6, tlakové údaje
Dodavatel dále v rámci nabídky doloží tyto technické dokumenty:
-

-

-

EU prohlášení o shodě
Přehled provedených typových testů nabízeného rozvaděče s izolací plynem SF6 provedených
podle ČSN EN 62271-203. Z předložených dokladů musí být zřejmé, ve které akreditované
zkušebně byly prováděny, a že zkoušený typ rozvaděče vyhověl předepsaným zkouškám.
Typovou dokumentaci obsahující všeobecné informace o výrobku, a to minimálně údaje podle
ČSN EN 62271-203.
Manuál v českém či slovenském jazyce, který bude minimálně obsahovat popis jednotlivých
polí, technické parametry, požadavky na přepravu, montáž, uvedení do provozu, požadavky na
provoz, údržbu, atd.
Nákresy umístění technologie, z nichž budou zřejmé prostorové požadavky, rozměry.
Popis systému detekce úniku plynu SF6 , který splňuje požadavky nařízení Evropského
parlamentu a rady (EU) č. 517/2014 ze dne 16. dubna 2014. Musí být možná jeho pravidelná
kontrola v místě instalace rozvaděče bez nutnosti odčerpat plyn SF6 z jakékoliv části
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-

rozvaděče. Součástí popisu bude minimálně popis demontáže a montáže čidla, popis kontroly
čidla, atd.
Jednopólové schéma

V nabídce mohou být výše uvedené dokumenty předloženy kromě českého a slovenského jazyka
také v jazyce anglickém (dokumenty v jiném než anglickém jazyce budou v nabídce předloženy včetně
překladu do českého jazyka).
Jestliže vybraný dodavatel předkládal v nabídce výše uvedené dokumenty v anglickém jazyce, je
povinen v rámci součinnosti před podpisem smlouvy dle zákona předložit překlady těchto dokumentů
do českého jazyka.

4
4.1

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Doba plnění

Předpokládaný termín dodání předmětu veřejné zakázky: 1. čtvrtletí 2022.
Zadavatel kromě výše uvedeného vyžaduje i následný záruční servis po dobu 60 měsíců od dodání
technologie.
Zadavatel si vyhrazuje právo termín dodání předmětu veřejné zakázky změnit, a to v závislosti na
průběhu zadávacího řízení a stavební připravenosti místa plnění. Vítězný dodavatel bude zadavatelem
vyzván k plnění nejméně 10 měsíců před termínem plnění.

4.2

Místo plnění

Místem plnění jsou: Otrokovice – Teplárna Otrokovice, pozemek parc. č 334/88 v k.ú. Otrokovice .

5 KVALIFIKACE DODAVATELŮ
5.1

Obecná ustanovení o prokazování kvalifikace

Zadavatel stanovil požadavky na prokázání kvalifikace přiměřeně požadavkům uvedeným v § 73
zákona. Takto zadavatelem stanovenou kvalifikaci je dodavatel povinen splnit.
Kvalifikovaným pro splnění veřejné zakázky je dodavatel, který:
a)

splní základní způsobilost podle ustanovení § 74 a násl. zákona,

b)

splní profesní způsobilost podle ustanovení § 77 zákona,

c)

splní ekonomickou kvalifikaci podle § 78 zákona,

d)

splní technickou kvalifikaci podle ustanovení § 79 a násl. zákona.

Dodavatel prokáže splnění kvalifikace doklady požadovanými v této zadávací dokumentaci.
Zadavatel stanoví, že dodavatel není ve smyslu § 86 odst. 2 ZZVZ oprávněn nahradit předložení
zadavatelem požadovaných dokladů o kvalifikaci čestným prohlášením tam, kde zadavatel tuto formu
prokázání splnění kvalifikačního požadavku výslovně neuvádí.
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Dodavatel však může nahradit požadované doklady jednotným evropským osvědčením pro veřejné
zakázky dle § 87 ZZVZ.
Povinnost předložit doklad (v nabídce i před uzavřením smlouvy) může dodavatel splnit odkazem na
odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy ve smyslu zákona
č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, v platném znění, 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 vyhledání požadované informace, jsou-li takové
údaje nezbytné. V ČR jde zejména o výpis z obchodního rejstříku, výpis z veřejné části živnostenského
rejstříku nebo výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

5.2

Základní způsobilost

Základní způsobilosti podle ustanovení § 74 odst. 1 zákona prokáže dodavatel, který:
a)

Nebyl 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.
Dodavatel v tomto kritériu prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu
k České republice předložením výpisu z evidence Rejstříku trestů. Ve vztahu k zemi
svého sídla předloží dokumenty dle právního řádu země sídla.

b)

Nemá v České republice nebo zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek.
Dodavatel v tomto kritériu prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu
k České republice předložením potvrzení příslušného finančního úřadu a písemného
čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani. Ve vztahu k zemi svého sídla předloží
dokumenty dle právního řádu země sídla.

c)

Nemá v České republice nebo zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na
penále na veřejné zdravotní pojištění.
Dodavatel v tomto kritériu prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu
k České republice nebo zemi sídla předložením písemného čestného prohlášení.

d)

Nemá v České republice nebo zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na
penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
Dodavatel v tomto kritériu prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu
k České republice předložením potvrzení příslušné okresní správy sociálního
zabezpečení. Ve vztahu k zemi svého sídla předloží dokumenty dle právního řádu země
sídla.

e)

Není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena
nucená správa podle jiného právního předpisu nebo se nenachází v obdobné situaci podle
právního řádu země sídla dodavatele.
Dodavatel v tomto kritériu prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu
k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením
písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán. Ve
vztahu k zemi svého sídla předloží dokumenty dle právního řádu země sídla.

Zadavatel doporučuje dodavatelům využít k prokázání kritérií základní způsobilosti dle bodu b) - ve
vztahu ke spotřební dani, bodu c) a bodu e), pokud není dodavatel zapsán v obchodním rejstříku vzoru
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čestného prohlášení, který je obsažen v příloze č. 5 této zadávací dokumentace.

Zvláštní pravidla týkající se základní způsobilosti

5.3

5.4

I.

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí základní způsobilost podle písm. a) čl. 5.2
splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem
statutárního orgánu dodavatele další právnická osoba, musí základní způsobilost podle
písm. a) čl. 5.2 splňovat:
a)
tato právnická osoba,
b)
každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
c)
osoba zastupující tuto právnickou osobu ve statutárním orgánu dodavatele.

II.

Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu
a)
zahraniční právnické osoby, musí základní způsobilost podle písm. a) čl. 5.2
splňovat taková zahraniční právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
b)
české právnické osoby, musí základní způsobilost podle písm. a) čl. 5.2
splňovat osoby uvedené v odstavci I. a vedoucí pobočky závodu.

Profesní způsobilost

Dodavatel prokáže profesní z působilost dle § 77 zákona, konkrétně:
a)

Podle § 77 odst. 1 zákona výpisem z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán,
či výpisem z jiné obdobné evidence ne starším 3 měsíců.

b)

Podle § 77 odst. 2 písm. a) zákona dokladem o oprávnění k podnikání v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky.

Splnění profesní způsobilosti dle ustanovení § 77 odst. 2 písm. a) zákona prokáže dodavatel,
který předloží doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské
oprávnění či licenci v rozsahu:
•

Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Podle § 77 odst. 2 písm. c) zákona dokladem o tom, že je odborně způsobilý, nebo že
disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro
plnění veřejné zakázky odborná způsobilost jinými právními předpisy vyžadována.

c)

Splnění profesní způsobilosti dle ustanovení § 77 odst. 2 písm. c) zákona prokáže
dodavatel, který předloží jako doklad prokazující jeho odbornou způsobilost:
•

Oprávnění k montáži a opravám elektrických zařízení dodavatelským způsobem
v rozsahu alespoň: vyhrazená elektrická zařízení min. pro napěťovou hladinu do 230kV,
popř. pro napěťovou hladinu bez omezení napětí v objektech třídy A vydané organizací
státního odborného dozoru nad bezpečností vyhrazených technických zařízení ve
smyslu § 154 a § 155 zákona č. 500/2004 Sb., v platném znění a § 6a odst. 1 písm. c)
zákona č. 174/1968 Sb. (TIČR);

•

Oprávnění k revizi elektrických zařízení dodavatelským způsobem v rozsahu alespoň –
vyhrazená elektrická zařízení min. pro napěťovou hladinu do 230 kV, popř. pro
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napěťovou hladinu bez omezení napětí v objektech třídy A vydané organizací státního
odborného dozoru nad bezpečností vyhrazených technických zařízení ve smyslu
ust. § 154 a § 155 zákona č. 500/2004 Sb., v platném znění a ust. § 6a odst. 1 písm. c)
zákona č. 174/1968 Sb. (TIČR);

Ekonomická kvalifikace

5.5

Ekonomickou kvalifikaci prokáže dodavatel předložením údajů o celkovém obratu zjištěném podle
zvláštních právních předpisů za poslední tři uzavřená účetní období.
Zadavatel ke splnění kvalifikace požaduje, aby celkový obrat dosažený dodavatelem v každém
z posledních třech bezprostředně předcházejících uzavřených účetních období dosahoval minimálně
30 mil. Kč.
Vznikl-li dodavatel v souladu s právními předpisy České republiky nebo právními předpisy země sídla
dodavatele později, postačí, předloží-li údaje o takovém obratu za všechna období od svého vzniku.
Dodavatel prokáže tuto ekonomickou kvalifikaci předložením čestného prohlášení (vzor v příloze č. 2
zadávací dokumentace) obsahujícího údaje o dosaženém obratu v každém ze tří bezprostředně
předcházejících uzavřených účetních období. Přílohou tohoto čestného prohlášení bude kopie (sken)
výkaz zisku a ztrát nebo obdobný doklad podle právního řádu země sídla dodavatele za poslední
3 bezprostředně předcházející uzavřená účetní období dle závěrek schválených nejvyšším orgánem
společnosti. V případě, že dodavatel nevede účetnictví, předloží jako alternativu kopie (sken) částí
daňových přiznání k DPFO, podaných příslušnému Finančního úřadu, za 3 bezprostředně předcházející
zdaňovací období, ze kterých bude patrná výše jeho příjmů podle § 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních
z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (Příloha č.1, řádek 101).
Pokud dodavatelé v případě společné nabídky prokazují splnění této části kvalifikace společně jako
celek, předloží v tomto případě výše uvedené čestné prohlášení samostatně každý dodavatel, který se
na splnění kvalifikace podílí, a současně předloží i čestné prohlášení v součtu za dodavatele podílející
se na prokázání této kvalifikace. Zadavatel uvádí, že pro splnění tohoto kvalifikačního předpokladu
postačí, pokud uvedených hodnot dosáhnou dodavatelé jako celek, tedy součtem obratů jednotlivých
dodavatelů, ale z důvodů ověření údajů z účetních závěrek požaduje předložení čestného prohlášení
dle výše uvedeného.

Poznámka:
•

obratem se pro účetní období do roku 2015 včetně rozumí v souladu s povahou této
sektorové veřejné zakázky součet za pozice z Výkazu zisku a ztráty – I. Tržby za prodej zboží
a II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb za příslušné účetní období.

•

obratem se pro účetní období počínaje rokem 2016 rozumí v souladu s povahou této
sektorové veřejné zakázky součet za pozice z Výkazu zisku a ztráty I. Tržby z prodeje výrobků a služeb a II. Tržby za prodej zboží za příslušné účetní období
V případě, že dodavatel nevede účetnictví, uvede jako alternativu obratu údaj o příjmech podle
§ 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (Příloha č.1, řádek
101) v souladu s přiznáním k DPFO odevzdaným příslušnému Finančnímu úřadu. V případě
zahraničního dodavatele se postupuje analogicky.
Zahraniční dodavatel provede přepočet své národní měny na Kč, a to v kurzu stanoveném ČNB
v den zveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení sektorové veřejné zakázky.

•

•

10

Technická kvalifikace

5.6

Zadavatel požaduje k prokázání splnění technické kvalifikace dodavatele předložení níže uvedených
dokladů prokazujících dále popsané skutečnosti.
5.6.1

Seznam významných dodávek

Dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona předloží dodavatel seznam významných dodávek.
Dodavatel prokáže splnění této technické kvalifikace, pokud z předložených dokladů bude bez
pochybností vyplývat, že realizoval za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení alespoň 3
významné dodávky obdobného charakteru jako je předmět veřejné zakázky (blíže specifikováno
níže).
Významnou dodávkou obdobného charakteru je dodávka rozsahem a provedením obdobného, plně
zapouzdřeného rozvaděče s min. jmenovitým napětím 110kV, se dvěma systémy přípojnic, který byl
dodavatelem dodán, instalován a uveden do provozu na území státu, kde platí normativní podmínky
vyžadující: splnění požadavků odpovídajících ČSN EN 62271 -203: „Vysokonapěťová spínací a řídicí
zařízení - Část 203: Plynem izolované kovově kryté rozváděče pro jmenovitá napětí nad 52 kV, přičemž
finanční hodnota této dodávky činí min. 20 mil. Kč bez DPH.
Dodavatel prokáže splnění tohoto kvalifikačního kritéria předložením seznamu významných dodávek,
a to formou čestného prohlášení. V seznamu musí být u jednotlivých dodávek minimálně následující
údaje:
•

identifikace objednatele (kupujícího) významné dodávky,

•

název zakázky, doba a místo plnění významné zakázky,

•

popis plnění, ze kterého bude jednoznačně vyplývat naplnění požadavků na prokázání
kvalifikace, zejména, že šlo o dodávku rozsahem a provedením obdobného, plně
zapouzdřeného rozvaděče s min. jmenovitým napětím 110kV, se dvěma systémy přípojnic,
který byl dodavatelem dodán, instalován (alespoň v rovině zajištění šéfmontáže) a uveden do
provozu na území státu, kde platí výše uvedené normativní podmínky.

•

finanční hodnota realizované významné dodávky,

•

kontakt na objednatele,

•

označení rozvaděče a uvedení výrobce, je-li odlišný od dodavatele.

Seznam významných dodávek k prokázání tohoto technického kvalifikačního předpokladu bude
předložen ve formě čestného prohlášení (dodavatel je oprávněn využít vzorový formulář pro uvedení
seznamu referenčních zakázek, který tvoří přílohu č. 3 této zadávací dokumentace).

5.6.2

Seznam techniků a technických útvarů a osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci

Dle § 79 odst. 2 písm. c) zákona předloží dodavatel seznam techniků nebo technických útvarů, kteří
se budou podílet na plnění veřejné zakázky, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo
osoby v jiném vztahu k dodavateli, a osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dle ust. § 79 odst. 2
písm. d) zákona.
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Dodavatel prokáže splnění požadavku dle § 79 odst. 2 písm. c) a požadavku dle § 79 odst. 2 písm. d)
ZZVZ předložením čestného prohlášení (formulář v příloze č. 4 této zadávací dokumentace). Klíčoví
členové týmu (šéfmontér, bezpečnostní technik) příslušnou přílohu vlastnoručně podepíší.

Přílohou čestného prohlášení bude doklad o nejvyšším (resp. min. požadovaném) ukončeném vzdělání
a další požadovaná osvědčeni či oprávnění; dokumenty postačuje v nabídce předložit v prosté kopii
(skenu).
Dodavatel splní kvalifikační předpoklad, pokud disponuje níže specifikovanými pracovníky, kteří se
budou podílet na plnění veřejné zakázky.
Šéfmontér:
-

praxe s výkonem činnosti šéfmontéra minimálně 3 roky;

-

střední vzdělání s maturitou technického směru;

-

znalost českého jazyka na úrovni pracovní komunikace z důvodu nutnosti komunikace (v
rámci zajištění šéfmontáže dodavatelem) s pracovníky elektromontážní firmy, která bude
zajišťovat montáž, připojení a zprovoznění rozvaděče (připouští se i možnost tlumočení
v případě zahraniční osoby; v takovém případě, pokud nebude osoba šéfmontéra disponovat
požadovanou znalostí českého jazyka, přiloží dodavatel prohlášení obsahující závazek
zajistit pro účely plnění veřejné zakázky v nutném rozsahu na své náklady tlumočníka);

-

referenční zakázka: zkušenost v posledních 3 letech alespoň se dvěma zakázkami, kde
prováděl dozor (šéfmontáž) při montáži a zprovoznění rozvaděče s minimálním jmenovitým
napětím 110 kV a to na území státu, kde platí normativní podmínky vyžadující: splnění
požadavků odpovídajících ČSN EN 62271 -203: „Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení Část 203: Plynem izolované kovově kryté rozváděče pro jmenovitá napětí nad 52 kV“;

-

osvědčení pro řízení činnosti na elektrických zařízeních prováděných dodavatelem
způsobem dle § 8 vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění
pozdějších předpisů.

Bezpečnostní technik dodavatele:
-

Osoba odborně způsobilá k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci podle zákona č. 309/2006 Sb.;

-

znalost českého jazyka na úrovni pracovní komunikace z důvodu nutnosti komunikace (v
rámci zajištění šéfmontáže dodavatelem) s pracovníky elektromontážní firmy, která bude
zajišťovat montáž, připojení a zprovoznění rozvaděče (připouští se i možnost tlumočení
v případě zahraniční osoby; v takovém případě, pokud nebude osoba bezpečnostního
technika disponovat požadovanou znalostí českého jazyka, přiloží dodavatel prohlášení
obsahující závazek zajistit pro účely plnění veřejné zakázky v nutném rozsahu na své náklady
tlumočníka);

-

referenční zakázka: zkušenost v posledních 3 letech alespoň s jednou zakázkou, kde jako
bezpečnostní technik dohlížel na montáž a zprovoznění rozvaděče s minimálním jmenovitým
napětím 110 kV, a to na území státu, kde platí normativní podmínky vyžadující: splnění
požadavků odpovídajících ČSN EN 62271 -203: „Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení Část 203: Plynem izolované kovově kryté rozváděče pro jmenovitá napětí nad 52 kV;

Pozn. Osoba splňující požadavky na pozici šéfmontéra nemusí být osobou odlišnou od osoby splňující
požadavky na pozici bezpečnostní technik dodavatele.
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Zadavatel upozorňuje, že bude prověřovat pravdivost předložených informací a relevanci
dokládané praxe kontaktováním objednatelů referenčních zakázek.

Rovnocenné doklady k vyhlášce č. 50/1978 Sb., k zákonu č. 309/2006 Sb.,
Zadavatel uzná jako doklad rovnocenný k osvědčení dle vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti
v elektrotechnice, jakýkoli rovnocenný doklad o odborné kvalifikaci, který příslušná osoba získala v
zahraničí, pokud byl uznán na základě mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, či jiného
příslušného předpisu, přičemž zadavateli musí být předložen doklad o tomto uznání či toto uznání musí
být zadavateli jinak prokázáno. Na základě uznání musí být příslušná osoba oprávněna vykonávat
danou regulovanou činnost na území České republiky. Pokud byl tento doklad získán v jiném členském
státě EU, jiném smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo ve Švýcarské
konfederaci, vyžaduje se, aby byl uznán či ověřen k tomu příslušným orgánem dle platných právních
předpisů.
Stejně tak zadavatel uzná doklady získané v zahraničí jako rovnocenné k dokladu osoby odborně
způsobilé k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
podle zákona č. 309/2006 Sb., pokud budou tato osvědčení či doklady výše uvedeným způsobem
uznány pro území České republiky.
5.6.3

Certifikát systému řízení jakosti

Dodavatel prokáže tento kvalifikační předpoklad předložením certifikátu systému řízení jakosti
vydaného pro výrobce rozvaděčů podle českých technických norem akreditovanou osobou.
Zadavatel stanoví, že ke splnění kvalifikace požaduje, aby dodavatel předložil certifikát systému řízení
jakosti pro výrobu související s předmětem plnění řady ČSN EN ISO 9001. Zadavatel též uzná
rovnocenné doklady vydané v členském státě Evropské unie.
V případě, že dodavatel není výrobcem dodávaného předmětu veřejné zakázky, postačí ke splnění
tohoto kvalifikačního předpokladu předložení příslušného certifikátu ČSN EN ISO 9001 od
poddodavatele nebo účastníka sdružení dodavatelů daného předmětu veřejné zakázky.
V případě zavedení jiného systému řízení jakosti, může být zadavateli předložen jiný certifikát, který
prokazuje zavedení tohoto jiného systému. Zadavatel však tento certifikát uzná jako náhradu shora
požadovaného certifikátu prokazujícího zavedení systému řízení jakosti řady ČSN EN ISO 9001 jen
tehdy, doloží-li dodavatel společně s certifikátem takové doklady, které nade vší pochybnost prokáží
shodu obou systémů řízení jakosti.

5.6.4

Opatření v oblasti řízení z hlediska ochrany životního prostředí

Dodavatel prokáže tento kvalifikační předpoklad předložením dokladu o registraci v systému řízení a
auditu z hlediska ochrany životního prostředí (EMAS) nebo certifikátu řízení z hlediska ochrany životního
prostředí vydaného výrobci rozvaděčů podle českých technických norem ČSN EN ISO 14001
akreditovanou osobou nebo rovnocenného certifikátu vydaného v členském státě Evropské unie.
V případě, že dodavatel není výrobcem dodávaného předmětu veřejné zakázky, postačí ke splnění
tohoto kvalifikačního předpokladu předložení příslušného certifikátu ČSN EN ISO 14001 od
poddodavatele nebo účastníka sdružení dodavatelů daného předmětu veřejné zakázky.
Zadavatel uzná rovněž jiné doklady o rovnocenných opatřeních k zajištění řízení z hlediska ochrany
životního prostředí však jen za předpokladu, že společně s dokladem dodavatel doloží takové doklady,
které nade vší pochybnost prokáží shodu či rovnocennost obou systémů opatření.
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5.7

Pravost a stáří dokladů

Dodavatel je oprávněn předložit prosté kopie dokladů (skeny) prokazujících splnění kvalifikace.
Zadavatel bude požadovat od účastníka, se kterým má být uzavřena smlouva podle § 124 zákona, aby
předložil originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace před uzavřením kupní
smlouvy (§ 86 odst. 3 zákona), pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy. V souladu s
ustanovením o povinnosti elektronické komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem budou tyto
dokumenty zaslány jako konvertované z listinné do elektronické podoby, eventuálně dle charakteru
dokumentu elektronicky podepsané, a to el. podpisem založeném na kvalifikovaném certifikátu (např.
čestné prohlášení).
Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 zákona a profesní způsobilost podle
§ 77 odst. 1 zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3
měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

5.8

Prokázání splnění
(poddodavatelů)

části

kvalifikace

prostřednictvím

jiných

osob

Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění ekonomické kvalifikace podle § 78 zákona, technické
kvalifikace podle § 79 a násl. zákona nebo profesní způsobilosti podle § 77 odst. 2 zákona v plném
rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím jiných osob.
Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:
a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti jiné osoby (tj. poddodavatele) podle § 77 odst.
1 (výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence);
b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby;
c) doklady o splnění základní způsobilosti jiné osoby podle § 74 zákona;
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 dle písm. d) tohoto článku je splněn, pokud obsahem písemného závazku
jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně
s dodavatelem.
Je-li technická kvalifikace prokazována v rozsahu § 79 odst. 2 písm. b), c) nebo d) zákona jinou osobou,
musí požadavek podle písm. d) tohoto článku obsahovat závazek jiné osoby realizovat stavební práce
či služby, ke kterým se prokazované kritérium vztahuje.
Prokáže-li dodavatel ekonomickou kvalifikaci podle čl. 5.5 této zadávací dokumentace prostřednictvím
jiné osoby, musí být obsahem závazku podle písm. d) tohoto článku společná a nerozdílná
odpovědnost této osoby a dodavatele za plnění veřejné zakázky.
Dodavatel není oprávněn prostřednictvím poddodavatele prokázat splnění kvalifikace podle § 77 odst.
1 zákona.
Předkládá-li jiná osoba čestné prohlášení nebo písemný závazek, musí být dokument podepsán
(vlastnoručně či elektronicky) statutárním orgánem společnosti nebo jinou osobou oprávněnou za
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společnost podepisovat. Zmocnění oprávněné osoby jednat za společnost bude v takovém případě
předloženo v nabídce. Postačující je elektronický podpis bez kvalifikovaného certifikátu. Bude-li
předložena naskenovaná kopie originálu podepsaného dokumentu, je na něj pohlíženo jako na kopii
dokumentu a před podpisem smlouvy bude zadavatel vyžadovat konvertovaný dokument do
elektronické podoby nebo elektronicky podepsaný dokument.

5.9

Splnění kvalifikace podává-li více osob nabídku společně

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 základní způsobilosti
podle § 74 zákona a profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 zákona v plném rozsahu.
V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn společně několika dodavateli, jsou zadavateli
povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikace smlouvu, ve které je obsažen
závazek, že všichni tito účastníci budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů
vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění
veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. Požadavek na závazek
podle věty první, aby účastníci byli zavázání společně a nerozdílně, platí, pokud zvláštní právní předpis
nebo zadavatel nestanoví jinak.

5.10 Prokazování kvalifikace získané v zahraničí a doklady zahraničních
dodavatelů
Kvalifikace získaná v zahraničí se prokazuje v souladu se zákonem doklady vydanými podle právního
řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zákonem a zadavatelem.
Pokud zákon nebo zadavatel v této zadávací dokumentaci vyžaduje předložení dokladu podle právního
řádu České republiky, může dodavatel předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, ve kterém
se takový doklad vydává.
Pokud se podle právního řádu země sídla dodavatele určitý doklad nevydává, je zahraniční dodavatel
povinen prokázat splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění
má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla stanovena, učiní dodavatel o této skutečnosti čestné
prohlášení.
Doklady prokazující splnění kvalifikace získané v zahraničí předkládá dodavatel v původním jazyce s
připojením jejich překladu do českého jazyka (takový překlad do českého jazyka nemusí být úředně
ověřen). Povinnost připojit k dokladům překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve
slovenském jazyce a doklady o vzdělání v latinském jazyce. Bude-li mít zadavatel pochybnosti o
správnosti překladu, je oprávněn si od dodavatele vyžádat doložení úředně ověřeného překladu
takového dokladu do českého jazyka od tlumočníka zapsaného do seznamu znalců a tlumočníků podle
zvláštního právního předpisu.

6 OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
Závazné obchodní podmínky zadavatele včetně platebních podmínek jsou uvedeny ve vzoru kupní
smlouvy, která tvoří přílohu č. 6 této zadávací dokumentace.
Dodavatel doplní závazný vzor kupní smlouvy pouze o relevantní informace vyžadované zadavatelem
a označené v poli [DOPLNÍ DODAVATEL]. V případě nabídky podávané společně několika dodavateli
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je dodavatel oprávněn upravit vzor kupní smlouvy toliko s ohledem na tuto skutečnost, totéž platí, pokud
je dodavatelem fyzická osoba.
Dodavatel doplní také přílohy vzoru kupní smlouvy, pokud tyto přílohy doplnění výslovně vyžadují (zejm.
v polích označených [ANO/NE], [vyplní dodavatel]).
Příloha č. 4 vzoru kupní smlouvy obsahuje dokument s názvem Všeobecné nákupní podmínky
společnosti E.ON Czech (dále jen „obchodní podmínky E.ON“) a dále vybraná ustanovení obchodních
podmínek E.ON včetně prohlášení prodávajícího o jejich akceptaci (dále jen „prohlášení“). Zadavatel
žádá účastníky, aby se s dokumenty řádně seznámili.
Návrh kupní smlouvy nesmí vyloučit či žádným způsobem omezovat oprávnění zadavatele uvedená v
zadávací dokumentaci; v opačném případě bude účastník zadávacího řízení vyloučen.
Dodavatel je povinen předložit spolu s nabídkou jediný návrh kupní smlouvy doplněný a upravený dle
výše uvedených pokynů.

7 ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
7.1

Nabídková cena

Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí cena za celý předmět veřejné zakázky
vymezený v čl. 3.2 této zadávací dokumentace, a to v Kč bez DPH.
Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu splnění
předmětu veřejné zakázky dodavatelem, včetně všech rizik a vlivů souvisejících s plněním předmětu
veřejné zakázky. Nabídková cena bude rovněž zahrnovat pojištění, garance, daně, cla, poplatky,
inflační vlivy a jakékoli další výdaje nutné pro realizaci veřejné zakázky.
Veškeré náklady spojené s plněním podmínek dle kupní smlouvy (včetně těch, které nejsou explicitně
vyjádřeny a dodavatel by je měl vzhledem ke své odbornosti a zkušenostem znát) budou dodavatelem
zakalkulovány v nabídkové ceně.
Dodavatel předložením nabídky výslovně souhlasí s tím, že předmět veřejné zakázky je plněním
možným, že se plně seznámil s celou zadávací dokumentací, a že v nabízené ceně plně zohlednil
všechna rizika obvyklá u dodávek obdobného druhu a rozsahu. V případě jakýchkoliv nejasností či
dotazů, nechť dodavatel postupuje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona.

7.2

Podmínky pro zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena bude uvedena v návrhu smlouvy, příloze č. 1 a ve formuláři krycí list nabídky. Tento
formulář v zadavatelem požadované struktuře je přílohou č. 1 zadávací dokumentace. Nabídková cena
bude uvedena v Kč bez DPH.

7.3

Podmínky překročení nabídkové ceny

Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná, nepřekročitelná a aktuální pro realizaci
zakázky v daném místě a čase.
K nabídkové ceně bude účtována sazba DPH v zákonné výši. S ohledem na skutečnost, že nabídková
cena se uvádí bez DPH, nepředstavuje změna sazby DPH změnu nabídkové ceny. Nabídkovou cenu
nebude možné v průběhu plnění měnit.
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8 ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK
Hodnotící kritéria

8.1

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídek bude
hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH.
V rámci zadávacího řízení bude hodnocena výše celkové nabídkové ceny veřejné zakázky nabídnutá
účastníkem zadávacího řízení, uvedená v návrhu smlouvy a krycím listu nabídky.
Hodnocení provede zadavatel tak, že předložené nabídky budou seřazeny vzestupně od nejnižší
nabídkové ceny po nabídku s nejvyšší nabídkovou cenou. V případě shodných celkových nabídkových
cen bude jejich pořadí určeno podle pořadí doručení nabídek.

9 JISTOTA
Zadavatel v souladu s § 41 zákona požaduje, aby dodavatelé k zajištění plnění svých povinností
vyplývajících z účasti v zadávacím řízení poskytli jistotu ve výši 600 tis. Kč. Jistotu poskytne dodavatel
formou složení peněžní částky na účet zadavatele nebo formou bankovní záruky nebo pojištění záruky.

Jistota poskytnutá formou složení peněžní částky

9.1

V případě poskytnutí jistoty formou složení peněžní částky platí níže uvedené údaje:
•

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

•

číslo účtu:

107-1289350267/0100

•

variabilní symbol:

IČO dodavatele

•

jako zprávu pro příjemce dodavatel uvede název veřejné zakázky.

Jistota poskytnutá formou peněžní částky musí být na účet zadavatele připsána nejpozději v pracovní
den předcházející dni, ve kterém uplyne lhůta pro podání nabídek.

9.2

Jistota poskytnutá formou bankovní záruky

Jistota ve formě bankovní záruky bude předložena v originále jako součást nabídky v elektronické
podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK. Bankovní záruka musí být podepsána bankou
vydávající tuto bankovní záruku prostřednictvím uznávaného elektronického podpisu dle zákona č.
297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších
předpisů.
Předložení listinné bankovní záruky nebo kopie bankovní záruky (ani ověřená kopie nestačí) není
připuštěno.
Zadavatel umožňuje dodavatelům, aby mu sdělili, jakým způsobem požadují vrátit originál elektronické
bankovní záruky, a to zejména ve vztahu k finančnímu ústavu, který bankovní záruku vystavil (např.
tedy dodavatel může požadovat, aby mu byl spolu s originálem elektronické bankovní záruky zaslán
další dokument, ve kterém zadavatel výslovně uvede, že dodavateli k určitému dni zanikla předmětná
povinnost).
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Neuvedení požadavku na způsob vrácení originálu elektronické bankovní záruky přitom není důvodem
k vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení (jedná se o formální požadavek, respektive možnost
dodavatele). Pokud dodavatel způsob nestanoví, zašle zadavatel zpravidla elektronický originál
bankovní záruky dodavateli samostatně zpět prostřednictvím zprávy v elektronickém nástroji E-ZAK,
kterým již dodavatel fakticky disponuje, tj. takový způsob vrácení nemá pro dodavatele žádnou přidanou
hodnotu.
Zadavatel nebude elektronický originál bankovní záruky odstraňovat ze svých systémů. Mimo jiné bude
tento originál vždy uchován (spolu s celou nabídkou dodavatele) v elektronickém nástroji E-ZAK.
Bankovní záruka je předkládána v českém jazyce, dokument v jiném jazyce je předložen včetně
překladu do českého jazyka
Má-li být jistota poskytnuta formou bankovní záruky, je dodavatel povinen zajistit její platnost po celou
dobu trvání zadávací lhůty, tj. v případě jistoty poskytované formou bankovní záruky je dodavatel
povinen zajistit prodloužení platnosti či obnovení bankovní záruky (popř. zřízení nové bankovní záruky),
pokud během trvání zadávací lhůty platnost bankovní záruky uplynula.
Podmínky a lhůty vrácení či případné propadnutí jistoty řeší § 41 zákona.

9.3

Jistota poskytnutá formou pojištění záruky

Jistota ve formě pojištění záruky bude předložena jako součást nabídky v elektronické podobě
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK. Pojištění záruky musí být podepsáno pojistitelem, který
vydává prohlášení o pojištění záruky.
Předložení listinného pojištění záruky není připuštěno.
Pojištění záruky je předkládáno v českém jazyce, dokument v jiném jazyce je předložen včetně překladu
do českého jazyka.
V případě poskytnutí jistoty formou pojištění záruky musí být pojistná smlouva uzavřena tak, že
pojištěným je dodavatel a oprávněnou osobou, která má právo na pojistné plnění, je zadavatel. Pojistitel
vydá pojištěnému písemné prohlášení obsahující závazek vyplatit zadavateli za podmínek stanovených
v § 41 odst. 8 zákona pojistné plnění.
Má-li být jistota poskytnuta formou pojištění záruky, je dodavatel povinen zajistit její platnost po celou
dobu trvání zadávací lhůty, tj. v případě jistoty poskytované formou pojištění záruky je dodavatel povinen
zajistit prodloužení platnosti veškerých dokumentů tak, aby se pojištění vztahovalo na celou délku
zadávací lhůty. Má-li být jistota poskytnuta formou pojištění záruky, pojistná smlouva musí být uzavřena
tak, že pojištěným je dodavatel a oprávněnou osobou, která má právo na pojistné plnění, je zadavatel.
Podmínky a lhůty vrácení či případné propadnutí jistoty řeší § 41 zákona.

10 POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDEK
10.1 Podání nabídky
Nabídku je třeba podat písemně v souladu se zadávacími podmínkami a v souladu se zadávací
dokumentací.
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Nabídky se podávají pouze v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje EZAK, dostupného na internetové adrese https://ezak.eon.cz pod názvem veřejné zakázky.
Elektronickou nabídku lze podat pouze po registraci do systému E-ZAK. Pro první registraci, resp. pro
dokončení registrace dodavatele do systému E-ZAK je vyžadován zaručený elektronický podpis.
Elektronický podpis musí být založen na osobním kvalifikovaném certifikátu.
Pro účely zamezení technických problémů s různými formáty vkládaných souborů, doporučuje
zadavatel dodavatelům podávat nabídky ve formátu *.pdf či obdobném (textové části nabídky, doklady).
Zadavatel doporučuje, aby jednotlivé soubory elektronické nabídky byly označeny tak, aby bylo patrné,
že se jedná o nabídku na veřejnou zakázku. Pokud dodavatel vkládá více souborů, budou jednotlivé
soubory očíslovány vzestupnou řadou a označeny názvem dokumentu. Maximální velikost jednotlivých
souborů v E-ZAK je omezena, ale počet dokumentů v nabídce není omezen. V případě komprimace
souborů zadavatel doporučuje použít formát .zip nebo. rar.
Zadavatel nenese odpovědnost za technické podmínky na straně účastníka zadávacího řízení.
Zadavatel doporučuje účastníkům zadávacího řízení zohlednit zejména rychlost jejich připojení
k internetu při podávání nabídky tak, aby tato byla podána ve lhůtě pro podání nabídek (podáním
nabídky se rozumí finální odeslání nabídky do nástroje po nahrání veškerých příloh!).
V nabídce musí být na krycím listu uvedeny identifikační údaje dodavatele v rozsahu dle § 28 odst. 1
písm. g) zákona. Nabídka musí být zpracována ve všech částech v českém či slovenském jazyce
(výjimku tvoří odborné názvy a údaje a technická dokumentace dle čl. 3.5 této zadávací dokumentace)
a podepsána (na krycím listu) oprávněnou osobou. Návrh kupní smlouvy musí být vždy předložen
v českém jazyce a podepsán oprávněnou osobou.

10.2 Zadávací lhůta
Zadávací lhůta, tj. lhůta, po kterou účastníci zadávacího řízení nesmí ze zadávacího řízení odstoupit,
činí 10 měsíců a začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek.

10.3 Požadavky na obsah nabídky
Dodavatel v nabídce výslovně uvede jednu kontaktní adresu pro písemný styk mezi ním a zadavatelem.
Zadavatel doporučuje níže uvedené řazení verze nabídky:
•

vyplněný krycí list nabídky (příloha č. 1 zadávací dokumentace); obsahující identifikační
údaje účastníka zadávacího řízení podle vzoru formuláře. Krycí list bude opatřen
podpisem oprávněné osoby jednat jménem účastníka zadávacího řízení, případně
osobou k tomu zmocněnou (lze podepsat i elektronicky) a tento podpis stvrzuje celý
obsah nabídky. Podává-li nabídku více dodavatelů společně, Krycí list musí být podepsán
statutárními orgány nebo osobami prokazatelně oprávněnými zastupovat účastníka
zadávacího řízení, kteří tvoří „sdružení“ (či jinou obdobnou formu), nebo dodavatelem,
který byl ostatními členy takového „sdružení“ k tomuto úkonu výslovně zmocněn, přičemž
takové zmocnění bude vyplývat z písemného závazku, které bude součástí nabídky.

•

doklady prokazující splnění základní způsobilosti;

•

doklady prokazující splnění profesní způsobilosti;

•

doklady prokazující splnění ekonomické kvalifikace;

•

doklady prokazující splnění technické kvalifikace;

•

doklady poddodavatelů dle § 83 zákona (je-li relevantní);
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•

doklad o poskytnutí jistoty;

•

další doklady a dokumenty vyžadované touto zadávací dokumentací či obecně
závaznými právními předpisy (zejména technická dokumentace dle čl. 3.5 této zadávací
dokumentace);

•

návrh kupní smlouvy včetně doplnění všech příloh, kromě přílohy č. 6, která bude
předložena pouze vybraný dodavatelem. Návrh smlouvy a jeho přílohy účastník doplní
pouze tam, kde je to vyžadováno;

Podáním nabídky žádnému z dodavatelů nevznikají žádná práva na uzavření kupní smlouvy se
zadavatelem a na plnění této veřejné zakázky.

10.4 Závaznost požadavků zadavatele
Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této zadávací dokumentace a v jejich přílohách
vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění této veřejné zakázky. Tyto požadavky je dodavatel
povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky. Neakceptování požadavků
zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci či změny obchodních podmínek mohou být
považovány za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení dodavatele z další účasti v
zadávacím řízení, není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak.

11 PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ
Prohlídku místa plnění zadavatel neorganizuje.

12 PODÁNÍ NABÍDKY
12.1 Lhůta pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek končí dne 14. 6. 2019 v 10:00 hodin.
Otevírání nabídek je z důvodu umožnění příjmu nabídek pouze v elektronické podobě neveřejné.

13 VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Zadávací dokumentace je uveřejněna na profilu zadavatele.
Zadavatel může zadávací dokumentaci vysvětlit, pokud takové vysvětlení, případně související
dokumenty, uveřejní na profilu zadavatele, a to nejméně 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro
podání nabídek.
Dodavatelé jsou oprávněni požadovat vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 zákona. Písemná
žádost musí být doručena nejpozději 8 pracovních dní před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Na
později doručené žádosti již není zadavatel povinen vysvětlení poskytnout.
Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace musí být doručena výhradně prostřednictvím elektronického
nástroje E-ZAK. Pokud o vysvětlení zadávací dokumentace písemně požádá dodavatel, zadavatel
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vysvětlení, změnu nebo doplnění uveřejní na profilu zadavatele, včetně přesného znění žádosti.
Stejným způsobem uveřejní zadavatel i vysvětlení změnu nebo doplnění z vlastního podnětu.

14 POŽADAVEK

ZADAVATELE NA VYBRANÉHO DODAVATELE

–

PODMÍNKY PRO

UZAVŘENÍ SMLOUVY
Vybraný dodavatel je povinen zadavateli na písemnou výzvu učiněnou dle § 122 odst. 3 písm. a) zákona
předložit v souladu s § 86 odst. 3 zákona doklady prokazující jejich kvalifikaci ve formě originálů nebo
ověřených kopií dokumentů tam, kde zadavatel nestanovil jinak, pokud je nepředložil již v nabídce nebo
neposkytl zadavateli v průběhu zadávacího řízení. V souladu s ustanovením o povinnosti elektronické
komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem budou tyto dokumenty zaslány jako konvertované z
listinné do elektronické podoby.
Vybraný dodavatel je dále povinen zadavateli na písemnou výzvu učiněnou dle § 122 odst. 3 písm. b)
zákona předložit v souladu s § 104 odst. 1 písm. a) zákona:
•

Pojistnou smlouvu (prostá kopie v elektronické podobě)
Předmětem pojistné smlouvy je pojištění odpovědnosti dodavatele za škodu z provozní
činnosti způsobenou třetí osobě a pojištění odpovědnosti dodavatele za škodu způsobenou
vadou výrobku.
Zadavatel stanoví, že ke splnění zadávacích podmínek je nutné, aby pojistná částka
předmětného pojištění činila alespoň 30 mil. Kč se spoluúčastí maximálně 150 tis. Kč na
pojistné události.
U pojištění odpovědnosti dodavatele za škodu z provozní činnosti způsobenou třetí osobě
a pojištění odpovědnosti dodavatele za škodu způsobenou vadou výrobku nejsou
přípustné žádné sublimity pojistné částky.
Vybraný dodavatel, se kterým má být uzavřena smlouva, předloží úředně ověřenou kopii
platné pojistné smlouvy, včetně všeobecných obchodních podmínek.

•

Specifikaci záručních podmínek, a to včetně časů a způsobů odstranění nejtypičtějších
poruch (dokument v elektronické podobě):
o nehavarijního charakteru
o havarijních případů:
a) únik plynu
b) porucha přístrojového transformátoru
c) porucha vypínače
d) porucha odpojovače s uzemňovačem
e) porucha rychloodpojovače
f) výměna celého pole
Dodavatelem uvedené záruční podmínky budou tvořit přílohu č. 6 kupní smlouvy a nesmí
být v rozporu s žádným jejím ustanovením.

Vybraný dodavatel, který v souladu s čl. 3.5 tohoto dokumentu předkládal technickou dokumentaci v
anglickém jazyce, předloží v rámci součinnosti před podpisem smlouvy překlady všech těchto
dokumentů do českého jazyka spolu s jejich původním zněním (v elektronické podobě).
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Vybraný dodavatel je taktéž povinen zadavateli předložit před podpisem kupní smlouvy další
dokumenty, jejichž předložení je za účelem řádného uzavření smlouvy zapotřebí.
Je-li vybraný dodavatel právnickou osobou a nelze-li zjistit údaje o skutečném majiteli postupem
dle ust. § 122 odst. 4 zákona, zadavatel vyzve dodavatele v souladu s ust. § 122 odst. 5 zákona
k předložení výpisu z evidence obdobné evidenci údajů o skutečných majitelích nebo
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
o
o
o
o

výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
seznam akcionářů,
rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

Dokumenty týkající se prokázání skutečného majitele předloží dodavatelé v prosté kopii v elektronické
podobě.
V případě nepředložení požadovaných údajů či dokladů v souladu s tímto článkem, může zadavatel
využít postup dle § 46 odst. 1 zákona. Využití či nevyužití tohoto postupu je však plně na uvážení
zadavatele.
Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který na výzvu dle § 122 odst. 3 zákona, případně pak
ani na základě žádosti dle § 46 odst. 1 zákona, nepředložil údaje či doklady v souladu s tímto článkem.
Dokumenty dle tohoto článku budou předloženy v českém nebo slovenském jazyce. Dokumenty v jiném
jazyce budou předloženy včetně překladu do českého jazyka. Ve vztahu k povinnosti zabezpečit český
překlad protokolů o vykonaných zkouškách zadavatel uvádí, že požaduje překlad pouze textové části
zkušebního protokolu.

15 PRÁVA ZADAVATELE
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení, a to i bez naplnění důvodů uvedených v § 127
zákona v souladu s § 170 zákona. Pokud zadavatel využije svého práva a zadávací řízení zruší,
nevzniká účastníkům zadávacího řízení žádný nárok na náhradu nákladů vyplývajících z účasti v
zadávacím řízení ani nárok na náhradu případné škody nebo ušlého zisku.
Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.
Zadavatel nehradí náklady spojené se zpracováním nabídky.
Zadavatel pro odstranění všech pochybností upozorňuje, že v souladu s § 168 odst. 1 zákona může
vyloučit účastníka zadávacího řízení, je-li podíl hodnoty dodávek, včetně programového vybavení
používaného v zařízeních telekomunikačních sítí, původem ze států, s nimiž Evropská unie neuzavřela
dohodu zajišťující srovnatelný a účinný přístup pro dodavatele z Evropské unie na trhy těchto zemí,
určený přímo použitelným předpisem Evropské unie, vyšší než 50 % z celkové hodnoty nabízených
dodávek. To neplatí, pokud vyhlášená mezinárodní smlouva uzavřená Českou republikou stanoví jinak.
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Zadavatel si v souladu s § 100 odst. 2 zákona vyhrazuje právo změnit dodavatele v průběhu trvání
smlouvy na plnění předmětu této veřejné zakázky, jestliže dojde k odstoupení zadavatele od takové
kupní smlouvy pro některé z porušení smlouvy prodávajícím uvedené v čl. XI. odst. 1 a 2 kupní smlouvy.
Zadavatel je v takovém případě oprávněn obrátit se s žádostí o uzavření smlouvy na jiného účastníka.
Tímto účastníkem bude dodavatel, který nebyl ze zadávacího řízení vyloučen, splnil veškeré požadavky
stanovené zadavatelem a v hodnocení nabídek veřejné zakázky se umístil v pořadí bezprostředně za
vybraným dodavatelem. V takovém případě je účastník povinen zadavateli doložit ve lhůtě 30
kalendářních dní od doručení žádosti o uzavření smlouvy dokumenty prokazující, že účastník stále
splňuje zadavatelem požadované kvalifikační předpoklady a další podmínky pro plnění předmětu
zakázky. Pokud tento dodavatel odmítne uzavřít rámcovou dohodu nebo neprokáže splnění
kvalifikačních předpokladů či další podmínky pro plnění předmětu zakázky, a to v rozsahu a způsobem
stanoveným touto zadávací dokumentací a ve stanovené lhůtě, vyzve zadavatel k uzavření rámcové
dohody účastníka, který se v hodnocení nabídek umístil jako další v pořadí. Tento postup může
zadavatel v případě neuzavření smlouvy opakovat, a to až do oslovení posledního účastníka, který se
v hodnocení nabídek v rámci tohoto zadávacího řízení umístil jako poslední v pořadí. Smlouva s tímto
účastníkem pak bude uzavřena za podmínek, které nabídnul ve své nabídce podané v původním
zadávacím řízení.

Zadavatel si vyhrazuje právo dodatečně změnit či doplnit zadávací podmínky této veřejné zakázky, a to
v souladu se zákonem.
V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření kupní smlouvy s vybraným
dodavatelem, je příslušný dodavatel povinen o této změně zadavatele bezodkladně písemně
informovat.
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídkách u třetích osob a dodavatelé jsou
povinni mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost.
Zadavatel si vyhrazuje právo dále vymezený okruh informací, které budou dodavatelem poskytnuty v
průběhu zadávání veřejné zakázky a případně i v průběhu plnění z uzavřené smlouvy, zveřejnit v rámci
transparentnosti řízení na internetu, a to včetně informací označených jako důvěrné. Těmito
informacemi jsou: IČO dodavatele, nabídková cena dodavatele, termín dodání dle nabídky, číslo
uzavřené smlouvy, název smlouvy, dále pak údaje z nabídky podstatné pro hodnocení dle stanovených
hodnotících kritérií.
Ukončením zadávacího řízení nezaniká právo na zveřejnění informací. Účastí v řízení o zadání veřejné
zakázky bere dodavatel na vědomí, že zadavatel s výše uvedenými informacemi poskytnutými v
průběhu zadávacího řízení bude nakládat výše uvedeným způsobem a vyjadřuje s jejich použitím
souhlas.

16 PODPISOVÁ DOLOŽKA
Podpisem oprávněné osoby v rámci tohoto dokumentu se potvrzuje i platnost všech ostatních příloh.

17 SEZNAM PŘÍLOH ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Příloha č. 1: Krycí list nabídky
Příloha č. 2: Vzor čestného prohlášení o splnění ekonomické kvalifikace - obrat
Příloha č. 3: Vzor formuláře Seznam významných zakázek
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Příloha č. 4: Vzor formuláře pro uvedení seznamu techniků a osvědčení o vzdělání a odborné
kvalifikaci
Příloha č. 5: Vzor čestného prohlášení o splnění základní způsobilosti
Příloha č. 6: Vzor kupní smlouvy
Příloha č. 7: Jednopolové schéma
Příloha Přehled dokumentů požadovaných v rámci nabídky

E.ON Distribuce, a.s.
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