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)

Zpracování projektu na propojení objektů Justiční akademie v Kroměříži optickým kabelem a jeho
následná realizace

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. Požadavky na předmět zakázky
Tato výzva se vztahuje k veřejné zakázce malého rozsahu, jejímž předmětem je zpracování projektu
na propojení objektů Justiční akademie v Kroměříži optickým kabelem, zajištění veškerých
dokumentů a povolení s tím souvisejících a jeho následná realizace. Propojení objektů Justiční
akademie optickým kabelem je součástí projektu z Programu Švýcarsko-české spolupráce.

2.1 Předmět
Předmětem díla je zpracování projektové dokumentace a následné provedení a dodání stavby aktivní
a pasivní části komunikačního vedení pro přenos 10 Gigabit Ethernetu mezi koncovými objekty A, B,
C zadavatele, včetně jejich součástí a příslušenství, a provedení dalších činností souvisejících
s realizací stavby.
Pasivní částí komunikační infrastruktury se rozumí podzemní komunikační vedení vedené v kruhové
topologii mezi koncovými objekty A, B, C tvořené ochrannými trubkami pro kabely s optickými
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vlákny, kabely s optickými vlákny, kabelové příslušenství, optická vlákna ukončená v koncových
objektech A, B, C, na konektorovém poli optických rozvaděčů.
Aktivní částí komunikační infrastruktury se rozumí přenosové zařízení zajišťující transportní úroveň
sítě.
Součástí činnosti vybrané firmy bude i provedení veškerých prací, které nebylo možno před uzavřením
smlouvy předvídat a které jsou nezbytné v realizační fázi pro splnění díla dle níže uvedené
specifikace.

Předpokládaný rozsah stavby:
Délka podzemních kabelových tras - 1840 m.
Délka optických kabelů - 2210 m.
Jednotlivé úseky podzemního komunikačního vedení jsou vedeny v kruhové topologii mezi
koncovými objekty:
Objekt A – Masarykovo náměstí 183/15, 767 01 Kroměříž
Objekt B – nám. Míru 517, 767 01 Kroměříž
Objekt C – Smetanova 3921, 767 01 Kroměříž
Předrealizační fáze díla:
Činnost vybrané firmy se bude v této fázi skládat z následujících aktivit:
Veřejnoprávní projednání stavby se všemi dotčenými orgány státní správy, orgány místní
samosprávy, vlastníky a správci technické infrastruktury, vlastníky stavbou dotčených
nemovitostí.
Zpracování dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby k jednotlivým
úsekům stavby, zajištění rozhodnutí o umístění stavby případně stavebního povolení v
potřebném rozsahu, stanovené zejména zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném
znění a příslušnými prováděcími vyhláškami.
Zpracování návrhů smluv o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene ve prospěch
zadavatele, popř. jiných typů smluv o smlouvách budoucích (o umístění zařízení), ke všem
pozemkům dotčeným stavbou a projednání těchto smluv s vlastníky dotčených pozemků,
popř. osobami, které hospodaří s pozemky jako s majetkem státu nebo osobami
vykonávajícími k pozemkům práva vlastníka pozemků. Použití jakékoliv jiného řešení než
předem zadavatelem schváleného vzoru smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene však podléhá souhlasu zadavatele.
Zpracování a dodání projektové dokumentace pro provedení stavby, jež bude v souladu
s technickými normami a právními předpisy.
Zadavatel požaduje, aby součástí projektové dokumentace pro provedení stavby bylo použití 4
ks silnostěnných ochranných mikrotrubiček o vnějším průměru 14mm. v barevném provedení
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a způsob jejich uložení musí být proveden v souladu s ČSN EN 73 6005 Prostorová
uspořádání sítí technického vybavení.
Předrealizační fáze díla bude ukončena schvalovacím řízením, v rámci jehož bude
zadavatelem schválena projektová dokumentace pro provedení stavby. Lhůta pro předložení
připomínek je 10 pracovních dnů od předání projektové dokumentace pro provedení stavby.
Dodavatel musí připomínky do projektové dokumentace pro provedení stavby zapracovat ve
lhůtě 5 pracovních dnů ode dne předání připomínek a tuto revidovanou projektovou
dokumentaci znovu předložit ke schválení.
Realizační fáze díla
Realizační fáze díla bude zahájena do 3 pracovních dnů po písemném schválení projektové
dokumentace pro provedení stavby zadavatelem. Činnost dodavatele se bude v této fázi skládat
z následujících aktivit:
Vytýčení všech stávajících podzemních sítí technické infrastruktury, které mohou být stavbou
dotčeny
Provedení zemních prací v souvislosti s pokládkou ochranných mikrotrubiček v intravilánu
města Kroměříže, provedení konečných úprav povrchů dotčených pozemků po skončení prací
na pozemcích a jejich protokolárním předání vlastníkovi nebo správci.
Dodání 4 ks silnostěnných ochranných mikrotrubiček o vnějším průměru 14mm.
Pokládka, montáž, kalibrace a tlakování ochranných mikrotrubiček, včetně dodání měřících
protokolů.
Provedení geodetického zaměření polohy podzemního kabelového vedení.
Dodání kabelu s optickými vlákny s počtem vláken 48 ks, optická vlákna dle normy ITU-T
G.652.D, zafukování do HDPE chrániček, montáž a proměření optických kabelů, přímou i
OTDR metodou, ukončených konektory E2000APC v optických rozvaděčích v objektech,
dodání měřících protokolů.
Dodání a montáž aktivních přenosových prvků, včetně měřících protokolů
V každém z koncových objektů A, B, C, požadujeme dodávku 2ks L3 aktivních prvků
(tzn. celkem 6ks switchů). Každý switch z páru připojit na jinou napájecí fázi. Každý pár
switchů bude konfigurován jako jedno virtuální šasi.
Min. požadavky na switche:
o L3 Switch s 24 porty 10/100/1000BASE-T a 4 porty 1000/10000 SFP+ včetně 1 ks
transceiver -10Gbit SFP+ LR
o propustnost min. 150 Mpps, switching/routing kapacita min. 200 Gbps
o podpora GARP, LACP, MSTP, RSTP
o podpora IPv4 routingu (statický, RIP, OSPF, BFD, PBR)
o podpora IPv4 multicast (IGMP v1-3, PIM-SSM, PIM-DM, PIM-SM)
o podpora IPv6 v rozsahu: dual stack, IPv6 routing, ACL, QoS, MPLS (MPLS L3
VPN,MPLS L2 VPN, VPLS), multicast
o podpora QoS (SP, WRR, WFQ, WRED)
o možnost spojení 9 aktivních prvků do jednoho virtuálního šasi
o podpora managementu (LLDP, SNMP v1-3, NTP, Telnet, SSH, sFlow, RMON)
o podpora bezpečnosti (ACL v hardware, 802.1X, URPF, PKI, SSH)
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Dodavatel provede dílo v realizační fázi v souladu se schválenou projektovou dokumentací pro
provedení stavby, podmínkami stanovenými v rámci veřejnoprávního projednání stavby a za
podmínek vyplývajících z obecně závazných právních předpisů a technických norem.
Dodavatel bude při své činnosti respektovat existující ochranná pásma, kterých se dílo dotýká,
a podmínky pro umístění zařízení do těchto ochranných pásem.

Porealizační fáze díla:
Činnost vybrané firmy se bude v této fázi skládat z následujících aktivit:
Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby obsahujících geodetickou část a část
týkající se provedení montáže optických kabelů.
Zhotovení geometrických plánů pro vyznačení rozsahu věcných břemen.
Uzavření smluv o zřízení věcného břemene ve smyslu § 151n občanského zákoníku
ve prospěch zadavatele, popř. jiných typů smluv předem schválených zadavatelem, ke všem
pozemkům dotčeným stavbou a projednání těchto smluv s vlastníky dotčených pozemků,
popř. osobami, které hospodaří s pozemky jako s majetkem státu nebo osobami
vykonávajícími k pozemkům práva vlastníka pozemků, zpracování a podání návrhů na vklad
práv dle těchto smluv do katastru nemovitostí.

2.2 Předpokládaný termín a místo plnění
Předpokládaná maximální doba plnění předmětu je 20 měsíců. Doba plnění počíná dnem předání
dokladů (viz. Příloha č. 4) potřebných ke zpracování projektu (doklady budou předány do 5 dnů od
podpisu smlouvy). Místem plnění realizační fáze jsou koncové body - budovy A, B, C Justiční
akademie v Kroměříži.
Jedná se o tyto budovy (viz. Příloha č. 3):
Objekt A - Masarykovo náměstí 183/15, 767 01 Kroměříž
Objekt B - nám. Míru 517, 767 01 Kroměříž
Objekt C – Smetanova 3921, 767 01 Kroměříž
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2.3 Lhůty
Datum vyhlášení VZ: 9.3.2012
Lhůta pro podání nabídek: 26.3.2012 do 12:00
Termín otevírání obálek: 27.3.2012
Zadávací lhůta: 30.4.2012

3. Požadavky na prokázání kvalifikace
3.1. Základní kvalifikační předpoklady
Splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1) ZVZ prokáže uchazeč čestným
prohlášením.
3.2. Profesní kvalifikační předpoklady dle §54 ZVZ
Uchazeč prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložením následujících dokladů
(prosté kopie u všech dokladů a osvědčení):
a) výpis z Obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či jiné evidence, pokud je v ní
zapsán avšak ne starší než 90 dnů k poslednímu dni, ke kterému má být tato kvalifikace
prokázána
b) doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky:
- výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických
a telekomunikačních zařízení
- projektová činnost ve výstavbě
- provádění staveb, jejich změn a odstraňování
c) doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím
odbornou způsobilost zabezpečuje
d) osvědčení autorizovaného inženýra v oboru technologická zařízení staveb dle zákona
č. 360/1992 Sb. včetně identifikace právního vztahu k dodavateli.
3.3. Ekonomické a finanční předpoklady
Dodavatel prokáže splnění ekonomických a finančních předpokladů předložením:
- pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu a výše pojistného
plnění je minimálně 30.000 000,- Kč pro jednotlivou zakázku.

3.4. Technické kvalifikační předpoklady
Dodavatel prokáže splnění technických kvalifikačních předpokladů předložením:
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a) ověřitelného seznamu stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let
čítající minimálně 3 nejvýznamnější stavební práce. Nejvýznamnější stavební práce
budou podloženy osvědčeními objednatelů o řádném plnění obsahující telefonický
a emailový kontakt na osoby, které zajišťovaly akceptaci díla, cenu, dobu a místo
provádění stavebních prací a údaj o tom, že byly stavební práce provedeny řádně
a odborně.
Zadavatel v souladu s §56, odst. 7, písm. c) ZVZ stanovuje, že nejvýznamnější stavební
prácí je stavební práce s převažujícím předmětem plnění "dodávka a montáž podzemní
sítě pro elektronickou komunikaci tvořenou optickými vlákny" s plněním min.
4 500 000,- Kč včetně DPH.
b) kopií certifikátů ISO 9001, ISO 14001, OHSAS18001 pro oblast předmětu plnění veřejné
zakázky.

4. Požadavky na zpracování nabídky
Nabídka v písemné formě bude zadavateli doručena v zalepené obálce s adresou zadavatele
i dodavatele, označené názvem VZ a nápisem „VEŘEJNÁ ZAKÁZKA-NEOTEVÍRAT!“. Dodavatel
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 dodavatele, jméno/název, sídlo/místo podnikání, kontaktní adresa, IČ, DIČ, bylo-li
přiděleno, telefon, e-mail, fax, osoba oprávněná jednat jménem dodavatele (statutární orgán)
- Čestné prohlášení dodavatele 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
- Věcnou část nabídky s uvedením všech činností požadovaných pro předmět plnění včetně
identifikace v čase a finanční kalkulace na jednotlivé části a činnosti (tj. položkový rozpočet)
- Podepsaný návrh smlouvy (viz. Příloha č. 5)
- Prohlášení dodavatele o pravdivosti a úplnosti nabídky v následujícím znění: „Prohlašuji,
že veškeré výše uvedené informace v této nabídce jsou úplné a pravdivé.“ S uvedením místa,
data podpisu a podpisem dodavatele.
- Seznam případných subdodavatelů, včetně vymezení rozsahu a předmětu subdodavatelských
prací a smluv s nimi uzavřenými.
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4.1 Adresa zadavatele
Nabídka musí být doručena osobně nebo poštou na tuto adresu zadavatele:
Justiční akademie
Masarykovo nám. 183
767 01 Kroměříž
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 limit 4 750 000,- 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.
Sjednaná cena může být změněna pouze v případě změny zákonné sazby DPH.

5. Hodnotící kritéria
Hodnocení nabídek bude provedeno v souladu s § 78 ZVZ.
Zadavatel zvolil základní hodnotící kritérium – nejnižší nabídková cena včetně DPH

6. Závěrečná ustanovení
1. Dodavatel zodpovídá za provedení díla jako by jej prováděl sám. Subdodavatelé jsou přípustní
do maximální výše 45% ceny díla v následujícím rozdělení:
- předrealizační fáze (projekt + dokumentace) a porealizační fáze díla do 20% ceny díla,
- realizační fáze díla - dodávka aktivních prvků do 25% ceny díla.
2. Při nesplnění podmínek výzvy k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu,
si zadavatel vyhrazuje právo nabídku dodavatele nezahrnout do hodnocení nabídek.
3. Nabídky musí být doručeny zadavateli v požadované lhůtě. Později doručené nabídky
nebudou zařazeny do hodnocení nabídek.
4. Zadavatel nabídky ani jejich části dodavatelům nevrací.
5. Zadavatel si vyhrazuje právo všechny předložené nabídky odmítnout.
6. Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv výzvu k podání nabídek na plnění veřejné zakázky
malého rozsahu zrušit, a to z jakéhokoli důvodu, nebo i bez uvedení důvodu.
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7. V případě shodných nabídek určí zadavatel vítězného uchazeče náhodným výběrem
provedeným losem. Zájemci, kterých se výběr losem týká, mají právo účastnit se losování
a zkontrolovat před zahájením losování zařízení a prostředky sloužící k losování.
8. Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu zadávací dokumentace.
9. Dodavatel může podat pouze jednu nabídku.
10. Variantní nabídky nejsou přípustné.
11. Obchodní a platební podmínky jsou uvedeny v návrhu smlouvy (viz. Příloha č. 5).
12. 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.

V Kroměříži dne ………………………

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

Přílohy:
1. Krycí list nabídky
2. Čestné prohlášení
3. Mapová příloha – konkretizace místa plnění realizační fáze
4. Seznam dokladů
5. 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. 2

TEXT ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ
<Datum>

<název a adresa zadavatele>

Evidenční číslo VZ:

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE
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 dodavatele (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 dodavatele 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.



Dodavatel 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 dodavatel a jeho zaměstnanci a další experti respektovat lidská
práva a zavazují se, že budou respektovat politické, kulturní a náboženské zvyklosti ČR.



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



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



V případě, že vyjde najevo, že se dodavatel 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 dodavatele

………………………………………………………
Jméno a funkce statutárního zástupce dodavatele
hůlkovým písmem
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Příloha č. 3

Mapová příloha – konkretizace místa plnění realizační fáze
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Příloha č. 4

Seznam dokladů

1. Plná moc k zastupování Justiční akademie při vyřizování potřebných povolení a dokladů
k realizaci projektu.
2. Technická dokumentace dotčených budov.
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