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ČÁST A.
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A. ZADÁVACÍ PODMÍNKY
1. Identifikace veřejné zakázky
Název veřejné zakázky (VZ):

Dodávka video stěn a distribučních AV serverů

Identifikační číslo VZ:

CH07/6/2014

Předmět veřejné zakázky:

DODÁVKA

2. Identifikace zadavatele
Název zadavatele:

Česká republika – Justiční akademie

Sídlo zadavatele:

Masarykovo nám. 183, 767 01 Kroměříž

Jméno osoby oprávněné jednat
jménem zadavatele:
Telefon:
Email:

Mgr. et Mgr. Jan Petrov, LL.M.

IČO zadavatele:

70961808

573 505 113
jpetrov@akademie.justice.cz

DIČ zadavatele:
Jméno kontaktní osoby
zadavatele ve věci této VZ:
Telefon:
Email:

Oldřich Navrátil
573 505 195
onavratil@akademie.justice.cz

3. Základní informace o veřejné zakázce
Tato zadávací dokumentace se vztahuje k nadlimitní veřejné zakázce, jejímž
předmětem je dodávka a implementace systému k vzájemnému „online“
přenosu obrazu a zvuku mezi budovami v Kroměříži a v Praze, pomocí video
stěn, datových projektorů s vysokým rozlišením a distribučních audio/video
serverů. Tato veřejná zakázka je součástí projektu, který je hrazen z Programu
švýcarsko-české spolupráce.
Tato veřejná zakázka je součástí projektu „Analýza vzdělávacích potřeb
Popis předmětu a vytvoření systému vzdělávání zaměstnanců odborného aparátu soudů a
veřejné
státních zastupitelství„ financovaného z programu Švýcarsko-české
zakázky:
spolupráce. Hlavním cílem projektu je zkvalitnit a standardizovat
přípravu zejména zaměstnanců soudů a státních zastupitelství z hlediska
jejich profesního zaměření a stanovených řídících kompetencí.

Požadujeme dodávku a implementaci do sítě JA a MSp:
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1) jednoho kusu LCD stěny do přednáškového sálu v budově C, Justiční
akademie v Kroměříži s montáží na zeď
- rozměry stěny min 4,8m x 2,7m
- doporučená konfigurace stěny 4x4 z „bezrámečkových“ LCD 55“
- možnost vložení PC do Slotu v LCD – Intel Standardu - Stv2 – Slot 2
- včetně stojanové konstrukce, provedení elektroinstalace a montáže v
místě plnění.
2) jednoho kusu LCD stěny do přednáškového sálu v Praze s montáží na zeď
- stěna by měla rozměry min 3,6m x 2,0m
- doporučená konfigurace stěny 3x3 z „bezrámečkových“ LCD 55“
- možnost vložení PC do Slotu v LCD – Intel Standardu - Stv2 – Slot 2
- včetně stojanové konstrukce, provedení elektroinstalace a montáže
3) dvou kusů FullHD (nativně) projektorů do lokality Kroměříž, s možností
promítání po LAN síti a s možností spouštění souborů v lokální síti –
úložišti.
- USB Viewer with JPEG, Mpeg, PPT, PDF support
- LAN pro management.
- Funkce lens Shift v obou směrech
- včetně stojanové konstrukce, provedení elektroinstalace a montáže
v místě plnění.
4) jednoho Displej 65“ pro alternativní zobrazení klonu obrazu z projektoru
viz Bod 3.
- HDMI, DP, DVI in, DVI out, LAN pro management. LED podsvit.
5) dvou kusů digitální videokamery s vysokým rozlišením, včetně stativu
- MPEG-2, 50 Mb/s, 4:2:2 Full HD
Požadované parametry LCD stěn v Kroměříži a v Praze:
Stěna LCD 55“
-

šířka rámečku u LCD max. Content to Content 5,7mm, reálná šířka
rámečku 2 displejů max. 5,5mm
Funkce řetězení digitálních signálů v LCD stěně s možností Display
Port in – Displej Port out, DVI in Displej Port out, HDMI in Displej
Port out.
Ovládání displejů po LAN (LAN in, LAN out)
Energy Star 6.0
LAN v LCD s funkcí SNMP
zasílání výstrah z LCD po LAN na mail – mail alert
možnost vložení PC do Slotu v LCD – Intel Standardu - Stv2 – Slot 2
Zapnutí a vypnutí PC v LCD současně - jedním tlačítkem.
stojanová konstrukce, elektroinstalace a montáž

Požadované funkce:
a) Zobrazení prezentace v z přednáškového sálu v budově C na stěně
4x4 v Kroměříži.
b) Přímý přenos obrazu a zvuku z přednáškového sálu v Praze do
Kroměříže na stěně 4x4 a současně možnost zobrazení prezentace z
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Klasifikace
předmětu
veřejné zakázky

projektoru z přednáškového sálu v budově B (projektor bod 3) na
stěně 4x4
c) Neomezené, zapínaní, vypínání, posouvání, skládání, zoomování,
dlaždicování, Oken (vlastní prezentace, obraz z Projektoru, obraz z
posluchárny Praha) na stěně 4x4 v „Kroměříži 1“
d) Ovládání techno obrazů bude zajištění pomocí ovládacího PC v
přednáškovém sále v budově C v Kroměříži, s možností nastavení
uložení schémat oken, preset.
e) Zobrazení prezentace v z přednáškového sálu v Praze na stěně 3x3
v Praze.
f) Přímý přenos obrazu a zvuku z přednáškového sálu C v Kroměříži na
stěnu 3x3 v Praze a současně možnost zobrazení prezentace z
projektoru z přednáškového sálu v budově B (projektor bod 3) na
stěně 3x3 v Praze
32321300-2 - Audiovizuální materiály
32321000-9 – Videoprojektory
32321200-1 - Audiovizuální přístroje

Předpokládaná
hodnota VZ
v Kč (bez DPH):

4 325 041,- Kč bez DPH, tj. 5 233 300,- Kč včetně DPH.

Způsob
vyhlášení VZ:

Otevřené řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Zadávací lhůta:
(lhůta, po kterou
je uchazeč vázán
svou nabídkou)
Doba trvání VZ:

Položky/podpoložky v nabídce nepřevýší položky indikativního rozpočtu
projektu (viz. Příloha č. 6).
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
90 dní
Předpokládaná maximální doba plnění předmětu je do 30. 11. 2014. Doba
plnění začíná dnem po podpisu smlouvy.

Datum vyhlášení
VZ:
Prohlídky míst
plnění:

Termín k provedení místního šetření v lokalitách:
- Kroměříž, Smetanova 3921, Kroměříž, nám. Míru 517,
- Praha, Hybernská 1006/18
je 20. a 21. pracovní den po zveřejnění VZ (po schválení ZD bude
konkretizován)
Veškeré vzniklé dotazy z této prohlídky musí být položeny v souladu s § 49
odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů.

Lhůta pro
podání žádosti o
dodatečné
informace

Min. 6 prac. dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek

Lhůta pro
podání nabídek:

17. 7. 2014 do 10,00 hodin

Místo pro
podání nabídek:

Nabídka musí být doručena osobně nebo poštou na tuto adresu zadavatele:
Justiční akademie
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Masarykovo nám. 183
767 01 Kroměříž
Termín
otevírání
obálek:

17. 7. 2014, v 10,15 hodin

4. Požadavky na vypracování nabídky
Požadavky na prokázání
kvalifikace:

Dodavatel předloží dokumenty, které prokáží splnění
kvalifikačních požadavků. Požadované dokumenty budou
zpracovány dle pokynů uvedených v Kvalifikační dokumentaci,
která je součástí této zadávací dokumentace (viz Příloha č. 1)
Nabídka v písemné formě bude doručena na adresu zadavatele
v zalepené obálce s adresou zadavatele i uchazeče, označené
názvem VZ a nápisem „VEŘEJNÁ ZAKÁZKANEOTEVÍRAT!“. Uchazeč nabídku zašle v jednom originále,
1 kopii a 1x na CD. Nabídka včetně veškerých dokumentů bude
zpracována v českém jazyce.
Všechny listy nabídky by měly být číslovány nepřerušenou
vzestupnou řadou čísel a spojeny způsobem, který zabraňuje
nežádoucí manipulaci s nimi.
Nabídka musí obsahovat:

Požadavky na zpracování
nabídky:

Požadovaný jazyk nabídky:

 Vyplněný Krycí list nabídky (viz. Příloha č. 2)

Identifikaci uchazeče, jméno/název, sídlo/místo
podnikání, kontaktní adresa, IČO, DIČ, bylo-li
přiděleno, telefon, e-mail, fax, osoba oprávněná
jednat jménem dodavatele (statutární orgán)
 Nabídkovou cenu
 Doklady prokazující požadovanou kvalifikaci
 Doklady dle §68 odst. 3 ZVZ (viz. Příloha č. 4)
 Čestné prohlášení dodavatele včetně „Doložky o
bezúhonnosti /Integrity clause/“ (viz. Příloha č. 3)
 Podepsaný návrh smlouvy (viz. Část B.)
Čeština


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 (jako
nejvýše přípustná).



Nabídková cena bude stanovena pro celý rozsah
předmětu plnění veřejné zakázky a nesmí překročit limit
4 325 058,- Kč bez DPH, tj. 5 233 320,- Kč včetně
DPH. V případě překročení tohoto limitu budou nabídky
vyřazeny a uchazeči vyloučeni ze zadávacího řízení.

Nabídková cena
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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. Posuzování a hodnocení nabídek
Posouzení nabídek bude provedeno v souladu s § 76 zákona
o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb. ve znění pozdějších
předpisů.

Kritéria pro posouzení a
hodnocení nabídek

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 vč. DPH
Nabídky budou seřazeny podle výše nabídkové ceny v Kč vč.
DPH. Jako nejvhodnější bude hodnotící komisí hodnocena
nabídka, ve které je uvedena nejnižší nabídková cena.

6. Ostatní zadávací podmínky
Ostatní zadávací podmínky:

Pokud uchazeč nesplní podmínky tohoto zadávacího řízení,
zadavatel nezahrne nabídku uchazeče do hodnocení nabídek
(dle § 60 ZVZ).
Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu zadávací
dokumentace.
Nabídky musí být doručeny zadavateli v požadované lhůtě.
Nabídky doručené po této lhůtě nebudou zařazeny do
hodnocení nabídek.
Zadavatel nabídky ani jejich části uchazečům nevrací.
Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací zrušit, a to z důvodů
uvedených v § 84 odst. 2 ZVZ.
Uchazeč může podat pouze jednu nabídku.
Variantní nabídky nejsou přípustné.
Obchodní a platební podmínky jsou uvedeny v návrhu smlouvy
(viz. Část B.). Smlouva v rámci Programu švýcarsko-české
spolupráce nesmí obsahovat klauzuli o důvěrnosti (vyjma
obchodního tajemství).
Zadavatel si vyhrazuje právo při jednání s vybraným
uchazečem o uzavření smlouvy na změnu nebo úpravu návrhu
smlouvy, přičemž takto provedené úpravy nesmějí svým
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obsahem být v jakémkoliv rozporu s podmínkami stanovenými
v zadávací dokumentaci.
Pokud ve specifických případech zadávací podmínky obsahují
požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména
a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro
určitou osobu, případně její organizační složku za příznačné,
patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné
známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel v takovém
případě pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně
a technicky obdobných řešení.
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Příloha č.1

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE
Název VZ: Dodávka video stěn a distribučních AV serverů
V této kvalifikační dokumentaci zadavatel specifikuje požadavky na prokázání splnění
kvalifikace v souladu s ustanovením § 50 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
v platném znění (dále jen „ZVZ“).
Obecné požadavky na prokazování splnění kvalifikace
 Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem
podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění
základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 ZVZ a profesního kvalifikačního
předpokladu podle § 54 písm. a) ZVZ v plném rozsahu. Ostatní požadované kvalifikační
předpoklady musí prokázat všichni dodavatelé společně.


V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn společně několika dodavateli, jsou
zadavateli povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních
předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé 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
první věty, aby dodavatelé byli zavázáni společně a nerozdílně, platí, pokud zvláštní právní
předpis nebo zadavatel nestanoví jinak.



Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité kvalifikace v plném rozsahu, je
oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele.
Dodavatel je v takovém případě povinen předložit zadavateli dle § 51 odst. 4 smlouvu
uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění
veřejné zakázky alespoň v rozsahu, v jakém prokazuje splnění požadované části kvalifikace
a doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle §53 odst. 1 písm.
j) a profesního kvalifikačního předpokladu podle §54 písm. a) subdodavatelem.



Zahraniční dodavatel prokazuje splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v
zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu dle požadavků na kvalifikaci
vymezených v oznámení zadávacího řízení a této kvalifikační dokumentaci. Pokud se podle
právního řádu platného v zemi sídla nebo bydliště zahraničního dodavatele určitý doklad
nevydává, či není-li taková povinnost stanovena, je zahraniční dodavatel povinen prokázat
splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením.
Dodavatelé zapsaní v seznamu kvalifikovaných dodavatelů mohou prokázat splnění
kvalifikačních předpokladů výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů. Dodavatel
tímto prokazuje splnění kvalifikace pouze v tom rozsahu, v jakém jsou uvedené v tomto
výpisu. Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být k poslednímu dni, kdy
končí lhůta pro podání nabídek, starší než 3 měsíce.





Dodavatelé zapsaní v systému certifikovaných dodavatelů mohou prokázat splnění
kvalifikace certifikátem vydaným osobou akreditovanou pro činnost v tomto systému, a to
v rozsahu údajů o jednotlivých částech kvalifikace uvedených v takovém certifikátu. Platnost
certifikátu je 1 rok ode dne jeho vydání.
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Příloha č. 1



Doklady prokazující splnění kvalifikace dodavatele budou kopie v českém jazyce,
Zahraniční dodavatel předkládá tyto doklady v původním jazyce s připojením jejich úředně
ověřeného překladu do českého jazyka.

1. Základní kvalifikační předpoklady §53 ZVZ
Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel,
a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované
zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z
trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu,
úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém
trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o
právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární
orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem
statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato
právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické
osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své
organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob
rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel
splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či
bydliště,
o způsob prokázání: jde-li o fyzickou osobu, prokazuje dodavatel splnění tohoto kvalifikačního
předpokladu předložením Výpisu z evidence Rejstříku trestů;
o způsob prokázání: jde-li o právnickou osobu, prokazuje dodavatel splnění tohoto
kvalifikačního předpokladu předložením výpisu z evidence Rejstříku trestů této právnické osoby
a předložením výpisu z evidence Rejstříku trestů statutárního orgánu nebo každého člena
statutárního orgánu;
o způsob prokázání: je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu
dodavatele právnická osoba, prokazuje dodavatel splnění tohoto kvalifikačního předpokladu
předložením výpisu z evidence Rejstříku trestů této právnické osoby a předložením výpisu z
evidence Rejstříku trestů statutárního orgánu nebo každého člena statutárního orgánu této
právnické osoby;
o způsob prokázání: jde-li o zahraniční právnickou osobu podávající nabídku prostřednictvím
své organizační složky, prokazuje dodavatel splnění tohoto kvalifikačního předpokladu vedle
výpisu z evidence Rejstříku trestů výše uvedených osob dle předchozích bodů rovněž
předložením výpisu z evidence Rejstříku trestů vedoucího této organizační složky.
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b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s
předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení
odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku
splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a
je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba,
musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen
statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční
právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene
splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní
kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k
zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
o způsob prokázání: jde-li o fyzickou osobu, prokazuje dodavatel splnění tohoto kvalifikačního
předpokladu předložením Výpisu z evidence Rejstříku trestů;
o způsob prokázání: jde-li o právnickou osobu, prokazuje dodavatel splnění tohoto
kvalifikačního předpokladu předložením výpisu z evidence Rejstříku trestů této právnické osoby
a předložením výpisu z evidence Rejstříku trestů statutárního orgánu nebo každého člena
statutárního orgánu;
o způsob prokázání: je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu
dodavatele právnická osoba, prokazuje dodavatel splnění tohoto kvalifikačního předpokladu
předložením výpisu z evidence Rejstříku trestů této právnické osoby a předložením výpisu z
evidence Rejstříku trestů statutárního orgánu nebo každého člena statutárního orgánu této
právnické osoby;
o způsob prokázání: jde-li o zahraniční právnickou osobu podávající nabídku prostřednictvím
své organizační složky, prokazuje dodavatel splnění tohoto kvalifikačního předpokladu vedle
výpisu z evidence Rejstříku trestů výše uvedených osob dle předchozích bodů rovněž
předložením výpisu z evidence Rejstříku trestů vedoucího této organizační složky.

c)
který v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže
formou podplácení podle obchodního zákoníku;
o způsob prokázání: předložení čestného prohlášení, ze kterého musí vyplývat splnění tohoto
kvalifikačního předpokladu;
d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení, v
němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek
byl zcela nepostačující nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů;
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o způsob prokázání: předložení čestného prohlášení, ze kterého musí vyplývat splnění tohoto
kvalifikačního předpokladu;
e) který není v likvidaci;
o způsob prokázání: předložení čestného prohlášení, ze kterého musí vyplývat splnění tohoto
kvalifikačního předpokladu;
f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v
zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele;
o způsob prokázání: předložení potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební
dani předložení čestného prohlášení, ze kterého musí jednoznačně vyplývat splnění tohoto
kvalifikačního předpokladu;
g) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České
republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele;
o způsob prokázání: předložení čestného prohlášení, ze kterého musí vyplývat splnění tohoto
kvalifikačního předpokladu;
h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště
dodavatele;
o

způsob prokázání: předložení potvrzení příslušného orgánu či instituce;

j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek.
• způsob prokázání: předložení čestného prohlášení, ze kterého musí vyplývat splnění tohoto
kvalifikačního předpokladu;
k) kterému nebyla v posledních třech letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu
nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.
• způsob prokázání: předložení čestného prohlášení, ze kterého musí vyplývat splnění tohoto
kvalifikačního předpokladu.

2. Profesní kvalifikační předpoklady §54 ZVZ
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč předložením kopie dokladů
dle ustanovení § 54 ZVZ . Jedná se o tyto doklady:
a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence
pokud je v ní zapsán,
b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské
oprávnění či licenci.
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3. Technické kvalifikační předpoklady §56 ZVZ
K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů veřejný zadavatel požaduje:
a) dle § 56 odst. 1 písm. a) ZVZ dodavatel předloží seznam významných dodávek realizovaných
dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí; přílohou tohoto
seznamu musí být:
1.
2.

osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány veřejnému
zadavateli, nebo
osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než
veřejnému zadavateli, nebo smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění
dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů
spočívajících na její straně.

Dodavatel prokáže splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením seznamu ve formě
čestného prohlášení včetně příslušných příloh, z nichž bude patrné splnění níže vymezené úrovně
kvalifikačního předpokladu,
Dodavatele splňuje tento kvalifikační předpoklad, pokud v posledních 3 letech realizoval alespoň
3 zakázky obdobného charakteru s minimální finančním rozsahem 1 mil. Kč vč. DPH za zakázku.
Jedná se o zakázku v oblasti monitorových stěn.
Dodavatel předloží jmenný seznam osob realizačního týmu, který se bude podílet na plnění této
veřejné zakázky, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance uchazeče nebo osoby v jiném vztahu k
uchazeči. Realizační tým musí zahrnovat minimálně 3 členy realizačního týmu, z nichž jeden
bude v postavení vedoucího týmu, který bude odpovědný zejména za řádné plnění veřejné
zakázky a za komunikaci se zadavatelem. Přičemž je dodavatel povinen zaručit kvalifikační
způsobilost jednotlivých členů realizačního týmu minimálně v rozsahu plnění předkládané
zakázky.

4. K prokázání ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku předloží uchazeč
čestné prohlášení v souladu s §50 odst.1 písm. c) ZVZ (viz. Část A příloha č. 5).
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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
v %

DPH

Cena vč. DPH

v Kč

Celková nabídková
cena

…………………………………..

…………………………………..

Datum zpracování nabídky

Razítko a podpis

15

Příloha č.3

TEXT ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ
Název VZ:

Dodávka video stěn a distribučních AV serverů

Zadavatel:

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

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
nestrannosti 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 uchazeče o neoprávněné 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 v souladu s etickým kodexem své profese. Nesmí
činit žádná veřejná prohlášení o projektu či službách bez předchozího písemného souhlasu
zadavatele. Uchazeč nesmí zadavatele žádným způsobem zavazovat bez jeho předchozího
písemného souhlasu.



Po dobu trvání smlouvy budou uchazeč, jeho zaměstnanci a další experti v jiném než
zaměstnaneckém poměru k uchazeči 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, jeho zaměstnanci a další experti v jiném než zaměstnaneckém
poměru k uchazeči nesmějí vykonávat žádnou činnost ani přijmout jakoukoli výhodu, která
není v souladu s jejich závazky vůči uchazeči nebo závazky uchazeče vůči zadavateli.
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Uchazeč, jeho zaměstnanci a další experti v jiném než zaměstnaneckém poměru k uchazeči
jsou povinni zachovávat mlčenlivost po celou dobu trvání smlouvy a rovněž i po jejím
skončení. Veškeré zprávy a dokumenty vypracované či obdržené uchazečem či zadavatelem
jsou důvěrné.



Uchazeč se zdrží jakýchkoli vztahů, které by mohly zpochybnit jeho nezávislost či
nezávislost jeho zaměstnanců a dalších expertů v jiném než zaměstnaneckém poměru
k uchazeči. Pokud uchazeč přestane být nezávislý, je zadavatel oprávněn bez ohledu na
škody odstoupit od smlouvy , aniž by uchazeč měl jakýkoli nárok na náhradu škody.



V případě, že vyjde najevo, že se uchazeč v procesu přidělování veřejné zakázky či plnění
smlouvy dopustil protiprávního jednání (ve smyslu zákona 40/2009 Sb., trestní zákoník),
jako jsou např. úplatkářství, podvod či jiná protiprávní jednání v oblasti zadávání veřejných
zakázek, bude vyloučen ze zadávacího řízení nebo může zadavatel od již uzavřené smlouvy
bez dalšího odstoupit. Pro účely tohoto ustanovení se pod tímto rozumí např. nabídka
úplatku, daru, odměny či provize jakékoli osobě za účelem ji motivovat, nebo jí naopak
ohrožovat či vyhrožovat, aby vykonala, či naopak nevykonala takový čin, který mohl
ovlivnit proces přidělování veřejné zakázky nebo plnění již uzavřené smlouvy.



Zadavatel může rovněž od smlouvy odstoupit, dojde-li k neobvyklým obchodním výdajům.
Takovými neobvyklými výdaji jsou výdaje neuvedené v hlavní smlouvě nebo takové, které
nevyplývají z řádně uzavřené smlouvy navazující na tuto smlouvu, výdaje zaplacené za
neprokazatelně poskytnuté služby, výdaje převedené do daňového ráje nebo výdaje
zaplacené adresátovi, jehož totožnost není jasně zjištěna, nebo výdaje zaplacené
společnosti, která není smluvní stranou smlouvy uzavřenou zadavatelem.

S pozdravem
……………………………………………………………………………………………..
Podpis statutárního zástupce uchazeče

…………………………………………………………..
Jméno a funkce statutárního zástupce uchazeče hůlkovým písmem
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SEZNAM A PROHLÁŠENÍ
dle § 68 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen “zákon“)

V souladu s § 68 odst. 3 zákon:
a)* dokládám seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3
letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném
poměru u zadavatele (§ 68 odst. 3 písm. a) ZVZ),
Jméno

Příjmení

Společník (S)/ Člen (Č)

Seznam bude podle potřeby rozšířen a doplněn nebo bude tvořit přílohu tohoto dokumentu.

b)* (pouze jde-li o akciovou společnost) dokládám seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná
jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu (§ 68 odst. 3 písm. b) ZVZ),
Jméno

Příjmení

Zaměstnanec
(Z)/
statutárního orgánu (Č)

Člen

Seznam bude podle potřeby rozšířen a doplněn nebo bude tvořit přílohu tohoto dokumentu.

c) prohlašuji, že jsem neuzavřel a neuzavřu zakázanou dohodu podle zvláštního právního
předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou (§ 68 odst. 3 písm. c) ZVZ).

V……………………….dne……………..

…………………………………………………
podpis oprávněné osoby
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH KVALIFIKAČNÍCH
A O EKONOMICKÉ A FINANČNÍ ZPŮSOBILOSTI SPLNIT VEŘEJNOU ZAKÁZKU
„Dodávka video stěn a distribučních AV serverů“

Tímto čestně prohlašuji, že:

- splňuji základní kvalifikační předpoklady podle § 53 odst. 1 písm. c) až e), f) ve vztahu
ke spotřební dani, g), j) a k) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“), v rozsahu požadovaném zadavatelem v zadávací dokumentaci,
- jsem ekonomicky a finančně způsobilý splnit veřejnou zakázku dle § 50 odst. 1 písm. c) zákona.

V……….…………………..dne……………….…………..

………………………………………………
podpis oprávněné osoby

19

Příloha č.6

Pořizovaný majetek

Počet
celkem
akce

Video stěny

2

STv2 Core i5, 2,5, WS7E (počítač v sále - zdroj promítaného obrazu a zvuku) = streamovací
servry

3

Integrated DVI Daisy Chain Card (karta pro vzájemné propojení LCD displejů)

Cena za kus
včetně DPH

Učebna
Kroměříž

Kroměříž cena

Učebna
Praha

Praha cena

1

2 834 870

1

1 750 430

30 390

2

60 780

1

30 390

23

2 970

15

44 550

8

23 760

Dual Slot STv2 Adapter (vstupní adaptér pro videostěnu)

2

900

1

900

1

900

VWMXUN fixed 2x2 55 L (držák LCD)

7

13 500

4

54 000

3

40 500

Black Bezel Over Frame KIT for any kind of wall configuration (rámová sada na stažení LCD
panelů)

7

11 970

4

47 880

3

35 910

Remote Control KIT (KT-RC) (dálkové ovládání k video stěně)

2

2 970

1

2 970

1

2 970

Calibration KIT (KT-LFD-CC) (kalibrační jednotka video stěny)

2

14 970

1

14 970

1

14 970

PD X551UN LED, no stand, option slot (zobrazovací LCD panel)

25

143 970

16

2 303 520

9

1 295 730

Stojanová konstrukce

2

131 948

1

131 948

1

131 948

Elektroinstalace, klimatizace

2

53 352

1

53 352

1

53 352

Montáž instalace

2

120 000

1

120 000

1

120 000

Výkonný data projektor určený pro použití ve velkých prostorách

2

108 000

1

108 000

1

108 000

Full HD videokamera s profesionálním ovládáním s
příslušenstvím

2

216 000

1

216 000

1

216 000

Celkem video vybavení učeben
Akce celkem

3 158 870

2 074 430
5 233 300
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