Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce

Zadávací dokumentace
výzvy k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu
Dle ustanovení §12 a §18 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění
(dále jen ZVZ)

Dodávka audio vybavení pro budovu „C“ Justiční akademie

1. Specifikace zadavatele
Název zadavatele: Česká republika – Justiční akademie
Právní forma: Organizační složka státu
Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 183, 767 01 Kroměříž
IČO: 70961808
Jejímž jménem je oprávněn činit právní úkony Mgr. et Mgr. Jan Petrov, LL. M., ředitel Justiční
akademie.
Kontaktní osoba: Oldřich Navrátil
E-mail: onavratil@akademie.justice.cz
Telefon: +420 573 505 195
(dále jen jako „Zadavatel“)

2. Informace o druhu a předmětu zakázky
Tato výzva se vztahuje k veřejné zakázce malého rozsahu, jejímž předmětem je dodání a instalace
audio techniky do přednáškového sálu budovy „C“ Justiční akademie, jež je součástí projektu
z programu Švýcarsko-české spolupráce.
2.1 Předmět
Předmětem plnění je dodání, instalace a montáž digitálního konferenčního a překladatelského
systému, jež umožní pořádání konferencí a přednášek v různých jazycích.
I. Obecné požadavky na digitální konferenční a překladatelský systém:
a) Možnost překladu do dvou až čtyř jazyků s možností rozšíření překladu až do 28 jazyků.
b) Centrální jednotka systému musí být schopna napájet 120 konferenčních jednotek.
c) Konferenční jednotky budou propojeny v šesti větvích tenkým a decentním (vhodným pro úpravný
design sálu) kabelem kategorie 5 24 AWG se stíněnými konektory RJ 45.
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d) Možnost využití jedné delegátské konferenční jednotky dvěma účastníky, tzn., že každá delegátská
jednotka musí mít min. dva sluchátkové výstupy a zároveň i dva kanálové voliče překladu
s ukazatelem zvoleného kanálu.
e) Konferenční systém musí obsahovat RF stínění mikrofonů, které zajistí, že se v reprodukci nebudou
ozývat pazvuky z vysílání např. mobilních telefonů. Mikrofony musí být opatřeny LED kroužky pro
zvýraznění aktivních mikrofonů.
f) Nabízený systém musí disponovat frekvenčním rozsahem 100 - 14 000 Hz.
g) Možnost propojení systému s následným ozvučením a nahrávacím zařízením.
h) Servisní podpora v českém jazyce.
ch) Možnost ovládání systému pomocí software instalovaného na PC, včetně možnosti upgrade jejího
firmware.
II. Vlastní dodávka digitálního konferenčního a překladatelského systému musí zahrnovat následující:
- 1 ks pokročilé centrální jednotky digitálního konferenčního systému
- 1 ks prezidentské jednotky digitálního konferenčního systému s překladem
- 75 ks delegátských jednotek digitálního konferenčního systému s překladem
- 4 ks překladatelských jednotek digitálního konferenčního systému
- 4 ks oboustranných sluchátek s mikrofonem
- 80 ks konferenčních sluchátek
- 2000 ks náušníků pro výše uvedená sluchátka
- 19" studiový kartový audiorekordér s podporou CF karty
- 75 ks přípojných míst pod delegátskou jednotku obsahujících 2x LAN / RJ 45, 2x 230V /
50Hz, povrchová úprava komax, barva dle RAL
- 25 ks 8-ti portových LAN switchů s rozhraním 1 GB Base-T
- conference bus cable v příslušném množství a délce
- 2 ks Compact flash karet, min. kapacita 4 GB
- silovou a LAN kabeláž pro přípojná místa všech delegátských jednotek
- 30 ks zásuvek 230V / 50 Hz, dvojnásobná vč. montážní krabičky
- 25 ks kabelového krytí (falešná noha)
- chromové nášlapné lišty
- lišty pro strukturovanou kabeláž
III. Součástí dodávky je kromě vlastní dodávky digitálního konferenčního a překladatelského systému
také jeho kompletní montáž a instalace ve školícím sálu C Justiční akademie, která zahrnuje:
- dopravu konferenčního systému
- kompletní montáž a instalaci vlastní konference
- kompletní montáž a instalaci delegátských jednotek
- kompletní montáž a instalaci přípojných míst pod delegátskou jednotku
- kompletní montáž a instalaci veškeré potřebné kabeláže (audio, data, příp. napájení)
- zahoření a zkušební provoz
- zpracování technické dokumentace (blokové schéma, schéma zapojení)
- předání zdrojových kódů programového vybavení
- zaškolení obsluhy
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IV. Servis a servisní kontroly po dobu záruky:
-

servisní zásah do 24 hodin od nahlášení poruchy
pravidelné půlroční servisní kontroly.

2.2 Předpokládaný termín a místo plnění
Maximální doba plnění předmětu je 4 měsíce. Začátek doby plnění bude po dohodě s vybraným
uchazečem určen na základě provozních a organizačních možností Justiční akademie vzhledem
k probíhajícím školením. Termín realizace díla je předpokládán v měsících květen až srpen roku 2012,
kdy je daný sál nejméně vytížen. Místem plnění je přednáškový sál budovy „C“ Justiční akademie
(Smetanova 3921, 767 01 Kroměříž).

2.2.1 Termín a místo pro prohlídku místa plnění
Prohlídky místa plnění byly stanoveny na tyto dva termíny:
1. termín – dne 2. dubna od 8.00 - 12.00 hod.
2. termín – dne 6. dubna od 12.00 - 16.00 hod.
Po předchozí domluvě s odpovědným pracovníkem (viz. Bod 1 Kontaktní osoba).
Adresa:
Justiční akademie
Smetanova 3921
767 01 Kroměříž
2.2.2 Lhůty
Datum vyhlášení VZ:

30. 3. 2012

Lhůta pro podání nabídek: 16. 4. 2012 do 12:00 hod.
Termín otevírání obálek:

17. 4. 2012

Zadávací lhůta:

18. 5. 2012

3. Požadavky na prokázání kvalifikace
3.1 Základní kvalifikační předpoklady
Splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1) ZVZ prokáže uchazeč čestným
prohlášením.
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3.2 Profesní kvalifikační předpoklady
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč předložením kopie dokladů
dle ustanovení § 54 ZVZ ne starších než 90 dnů k poslednímu dni, ke kterému má být tato kvalifikace
prokázána. Jedná se o tyto doklady:
 Doklad o oprávnění k podnikání mající vztah k plnění předmětu zakázky
 Výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence, pokud je v ní uchazeč zapsán podle
zvláštních právních předpisů
3.3 Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady
Nejsou požadovány.
3.4 Technické kvalifikační předpoklady
Nejsou požadovány.

4. Požadavky na zpracování nabídky
Nabídka v písemné formě bude doručena na adresu zadavatele v zalepené obálce s adresou zadavatele
i uchazeče, označené názvem VZ a nápisem „VEŘEJNÁ ZAKÁZKA-NEOTEVÍRAT!“. Uchazeč
nabídku zašle v jednom originále a 1 kopii. Nabídka včetně veškerých dokumentů bude zpracována
v českém jazyce.
Všechny listy nabídky by měly být číslovány nepřerušenou vzestupnou řadou čísel a měly by být
spojeny způsobem, který zabraňuje nežádoucí manipulaci s nimi.
Nabídky musí obsahovat:
 Identifikaci uchazeče, jméno/název, sídlo/místo podnikání, kontaktní adresa, IČ, DIČ, bylo-li
přiděleno, telefon, e-mail, fax, osoba oprávněná jednat jménem uchazeče (statutární orgán)
 Čestné prohlášení uchazeče o tom, že souhlasí se zadáním a podmínkami tohoto zadávacího
řízení, včetně „Doložky o bezúhonnosti /Integrity clause/“ (viz. Příloha č. 2)
 Doklady prokazující požadovanou kvalifikaci
 Vyplněný Krycí list nabídky (viz. Příloha č. 1)
 Nabídkovou cenu
 Cenovou kalkulaci dle jednotlivých činností/položek dle předmětu v 2.1
 Podepsaný návrh smlouvy (viz. Příloha č. 3)
Na závěr nabídky musí být uvedeno prohlášení uchazeče o pravdivosti a úplnosti nabídky
v následujícím znění: „Prohlašuji, že veškeré výše uvedené informace v této nabídce jsou
úplné a pravdivé.“
4.1 Adresa zadavatele
Nabídka musí být doručena osobně nebo poštou na tuto adresu zadavatele:
Justiční akademie
Masarykovo nám. 183
767 01 Kroměříž
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4.2 Nabídková cena





Nabídková cena za provedení veřejné zakázky v souladu s touto zadávací dokumentací bude
vyčíslena absolutní částkou v českých korunách, v členění cena bez daně z přidané hodnoty
(DPH), sazba daně DPH, vyčíslená DPH a nabídková cena včetně DPH.
Nabídková cena bude stanovena pro celý rozsah předmětu plnění veřejné zakázky a nesmí
překročit 1 916 358,- Kč bez DPH, tj. 2 299 630,- Kč včetně DPH.
Cena uvedená v nabídce bude stanovena jako konečná a nepřekročitelná, a to i v případě,
pokud uchazeč není plátcem DPH a v průběhu plnění by se stal plátcem DPH. V případě
uzavření smlouvy na plnění předmětu zakázky bude cena stanovena jako nejvýše přípustná a
bude obsahovat veškeré náklady zhotovitele spojené s řádným provedením díla.

5. Hodnotící kritéria
Hodnocení nabídek bude provedeno v souladu s § 78 zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb. ve
znění pozdějších předpisů.
Zadavatel zvolil základní hodnotící kritérium – nejnižší nabídková cena včetně DPH

6. Závěrečná ustanovení
a) Subdodavatelské práce jsou nepřípustné.
b) Při nesplnění podmínek tohoto zadávacího řízení se zadavatel vyhrazuje právo nabídku
uchazeče nezahrnout do hodnocení nabídek.
c) Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu zadávací dokumentace.
d) Zadavatel si vyhrazuje právo v zájmu zajištění transparentnosti zadávacího řízení, uveřejnit
z nabídek uchazečů dokument Krycí list nabídky po ukončení zadávacího řízení na
http://portal.justice.cz.
e) Nabídky musí být doručeny zadavateli v požadované lhůtě. Později doručené nabídky
nebudou zařazeny do hodnocení nabídek.
f) Zadavatel nabídky ani jejich části uchazečům nevrací.
g) Zadavatel si vyhrazuje právo všechny předložené nabídky odmítnout.
h) Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv zadávací řízení zrušit, a to z jakéhokoli důvodu nebo
i bez důvodu.
i) Uchazeč může podat pouze jednu nabídku.
j) Variantní nabídky nejsou přípustné.
k) Obchodní a platební podmínky jsou uvedeny v návrhu smlouvy (viz. Příloha č. 3).
l) Zadavatel si vyhrazuje právo při jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy na
změnu nebo úpravu návrhu smlouvy, přičemž takto provedené úpravy nesmějí svým obsahem
být v jakémkoliv rozporu s podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci.
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V Kroměříži dne ………………

………………………………….
Mgr. et Mgr. Jan Petrov, LL. M.
Ředitel Justiční akademie

Přílohy:
1. Krycí list nabídky
2. Čestné prohlášení
3. Návrh smlouvy
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Příloha č. 1

KRYCÍ LIST NABÍDKY

Název uchazeče
(obchodní firma nebo název)

Adresa uchazeče
(celá adresa včetně PSČ)
Právní forma
IČO
DIČ
Zástupce uchazeče
Kontakt na zástupce uchazeče
(tel., mail)

Jednotné zpracování ceny:
Cena bez DPH

DPH

Cena vč. DPH

20 %

Celková nabídková cena

…………………………………..

…………………………………..

Datum zpracování nabídky

Razítko a podpis
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Příloha č. 3

TEXT ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ
Název VZ:

Dodávka audio vybavení pro budovu „C“ Justiční akademie

Zadavatel:
Česká republika – Justiční akademie
Masarykovo nám. 183
767 01 Kroměříž

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE
Čestně prohlašujeme, že:
1) nabídku pro tuto veřejnou zakázku předkládáme [ jako samostatný právní subjekt, ]* nebo [ jako
partner v konsorciu vedeném < jméno hlavního partnera / naší firmou > ] * a že v tomto zadávacím
řízení nejsme partnerem jiného konsorcia ani sub-dodavatelem;
*<nehodící se vymažte>;
2) nabídka byla připravena v souladu se zásadami volné soutěže, poctivého obchodního styku
a nestranností uchazeče. Pokud by nestrannost zanikla během plnění smlouvy, budeme o tom
zadavatele neprodleně informovat;
3) za uchazeče (včetně všech členů konsorcia, pokud nabídku předkládá konsorcium) jsou platné níže
uvedené zásady Doložky o bezúhonnosti, která bude integrální součástí smlouvy:


Jakýkoli pokus ze strany uchazeče o získání důvěrných informací, uzavření protiprávních dohod
s konkurenty nebo pokus o ovlivnění komise či zadavatele během procesu zkoumání,
objasňování, hodnocení a porovnávání nabídek povede k odmítnutí jeho přihlášky či jeho
nabídky.



Uchazeč bude vždy jednat nestranně a jako důvěryhodný poradce v souladu s etickým kodexem
své profese. Nesmí činit žádná veřejná prohlášení o projektu či službách bez předchozího
souhlasu zadavatele. Nesmí zadavatele žádným způsobem zavazovat bez jeho předchozího
písemného souhlasu.



Po dobu trvání smlouvy budou uchazeč a jeho zaměstnanci a další experti respektovat lidská
práva a zavazují se, že budou respektovat politické, kulturní a náboženské zvyklosti ČR.



Uchazeč nesmí přijmout žádnou jinou platbu v souvislosti se smlouvou kromě plateb v ní
stanovených. Uchazeč a jeho zaměstnanci a další experti nesmějí vykonávat žádnou činnost ani
přijmout jakoukoli výhodu, která není v souladu s jejich závazky vůči zadavateli.



Uchazeč a jeho zaměstnanci a další experti jsou povinni zachovávat služební tajemství po celou
dobu trvání smlouvy a rovněž i po jejím skončení. Veškeré zprávy a dokumenty vypracované či
obdržené dodavatelem jsou důvěrné.
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Příloha č. 3



Uchazeč se zdrží jakýchkoli vztahů, které by mohly zpochybnit jeho nezávislost či nezávislost
jeho zaměstnanců a dalších expertů. Pokud uchazeč přestane být nezávislý, může zadavatel bez
ohledu na škody smlouvu ukončit, aniž by uchazeč měl jakýkoli nárok na odškodnění.



V případě, že vyjde najevo, že se uchazeč v procesu přidělování veřejné zakázky či plnění
smlouvy dopustil protiprávního jednání, jako jsou např. korupční, podvodné či donucovací
praktiky, bude jeho nabídka odmítnuta nebo smlouva anulována. Pro účely tohoto ustanovení se
korupčními, podvodnými či donucovacími praktikami rozumí např. nabídka úplatku, daru,
odměny či provize jakékoli osobě za účelem ji motivovat, nebo jí naopak ohrožoval či
vyhrožovat jakoukoli újmou, aby vykonala, či naopak nevykonala takový čin, který mohl
ovlivnit proces přidělování veřejné zakázky nebo plnění již uzavřené smlouvy.



Smlouva může být rovněž zrušena, dojde-li k neobvyklým obchodním výdajům. Takovými
neobvyklými výdaji jsou provize neuvedené v hlavní smlouvě nebo takové, které nevyplývají
z řádně uzavřené smlouvy, provize převedené do daňového ráje nebo provize zaplacené
příjemci, jehož totožnost není jasně zjištěna, nebo provize zaplacené společnosti, jež má
všechny příznaky toho, že je společností fiktivní.

V………………….. dne ………………….

…...……………………………………………………
Podpis statutárního zástupce uchazeče

………………………...………………………………
Jméno a funkce statutárního zástupce
uchazeče hůlkovým písmem
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