Výzva k podání nabídek
Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek
v aktuálním znění (dále jen „zákon“).

Identifikační údaje zadavatele
Zadavatel:

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné
zahradnictví, v. v. i.
Průhonice, Květnové náměstí 391
000 27 073
Doc. RNDr. Ivan Suchara, CSc. Ředitel

Adresa:
IČO:
Zástupce zadavatele:
Zástupce zadavatele:
Zadavatel se rozhodl, v souladu s § 43 zákona, nechat se zastoupit při výkonu práv a
povinností podle zákona souvisejících se zadávacím řízením osobou výše uvedeného
zástupce. Zástupce zadavatele není ve střetu zájmů podle § 44. Zástupce je zmocněn
k veškerým úkonům souvisejícím se zajištěním průběhu zadávacího řízení, a to však
s vyloučení činností uvedených v § 43 odst. 2) zákona.
Firma:
JSP Consult spol. s r.o. IČO: 271 53 827
Adresa:
Praha 13, Stodůlky, Šafránkova 1238/1
Kontaktní osoba:
Ing. Michal Novák
Tel.:
+420 775 572 247
Email.:
michal.nvk@gmail.com

Předmět veřejné zakázky
Předmětem výzvy je podlimitní veřejná zakázka na služby v režimu Zjednodušené podlimitní
řízení s názvem:
„Správa vnitropodnikové sítě a uživatelská podpora“
Obsahem plnění zakázky je systémová podpora, uživatelská podpora a technická podpora
koncových zařízení, vykonávání správy sítě a uživatelské podpory, a to po dobu 48 měsíců.
Technické požadavky:
Veškeré požadavky na služby včetně stručné specifikace a lokalizace jejího poskytování jsou
uvedeny v Zadávací dokumentaci.
Kód CPV:
72315000-6 – Správa a podpora datových sítí
Místo realizace zakázky:
Květnové náměstí 391, Průhonice PSČ 252 43
Lidická 25/27, 602 00, Brno
Předpokládaná cena zakázky činí: 4 500 000,- Kč bez DPH
Odpovědné zadávání:
Zadávací podmínky včetně pravidel pro hodnocení nabídek a výběr dodavatele jsou
zpracovány s ohledem na zásady zadávání veřejných zakázek stanovené v §6 zákona.
Zadavatel při zpracování zadávacích podmínek s ohledem na charakter zakázky zvážil
možnost zohlednění zejména pracovních příležitostí, sociálního začlenění, důstojných
pracovní podmínek a dalších sociálně relevantních hledisek spojených s veřejnou zakázkou,
dopadu na životní prostředí, trvale udržitelného rozvoje, životní cyklus a dalších
environmentálně relevantních hledisek spojených s veřejnou zakázkou, a možnost
implementace nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu související s
předmětem veřejné zakázky.
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Zadavatel požaduje, aby dodavatel v rámci své nabídky čestně prohlásil, že:
1. Zajistí dodržování veškerých právních předpisů vůči svým pracovníkům, zejména
odměňování, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy. Dodavatel se
dále zavazuje, že všechny osoby, které se na plnění zakázky budou podílet, jsou vedeny v
příslušných registrech, například v registru pojištěnců ČSSZ a mají příslušná povolení k
pobytu v ČR.
2. Zadavatel požaduje, aby se dodavatel, s ohledem na ochranu životního prostředí, zavázal k
minimální produkci všech druhů odpadů, vzniklých v souvislosti s realizací díla. V případě
jejich vzniku bude přednostně a v co největší míře usilovat o jejich další využití, recyklaci a
další ekologicky šetrná řešení, a to i nad rámec povinností stanovených zákonem č. 541/2020
Sb., o odpadech.

Přístup k zadávací dokumentaci
Zadávací dokumentace je dostupná na profilu zadavatele na adrese:
•

https://ezak.mzp.cz/profile_display_13.html

Zadávací dokumentace je tvořena veškerými písemnými dokumenty obsahujícími zadávací
podmínky sdělované a zpřístupněné účastníkům zadávacího řízení.

Lhůta pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek je stanovena na 24.03.2022 do 10:00 hod.

Způsob a místo pro podání nabídek
Pojem nabídka
Pod pojmem „nabídka“ se rozumí údaje nebo doklady, které dodavatel podal zadavateli na
základě zadávací dokumentace, zejména návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou
jednat jménem či za uchazeče a další zadavatelem požadované dokumenty a doklady,
zejména doklady, kterými uchazeč prokazuje kvalifikaci.

Způsob podání nabídek
Nabídka bude podána v elektronické podobě prostřednictví elektronického nástroje „E
ZAK“ dostupného na internetové adrese https://ezak.mzp.cz/profile_display_13.html, v
českém jazyce. Nabídka, jako celek, musí být elektronicky podepsána certifikovaným
elektronickým podpisem.
Podání nabídek v listinné podobě nebo v jiné elektronické podobě mimo elektronický nástroj
E ZAK se nepřipouští.
Pro možnost podat nabídku prostřednictvím E ZAK musí být dodavatel řádně registrovaným
dodavatelem v E ZAK. Zadavatel upozorňuje dodavatele, že registrace není okamžitá.
Nabídka doručená po uplynutí lhůty pro podání nabídek nebo jiným než zadavatelem
stanoveným způsobem se nepovažuje za podanou a v průběhu zadávacího řízení se k ní
nepřihlíží.
Dodavatel je povinen elektronicky podanou nabídku chránit před neoprávněným čtením
formou šifrování jejího obsahu. Dodavatel využije pro účely šifrování certifikát veřejného
klíče, který je uveden v detailu příslušného zadávacího postupu v sekci Zadávací
dokumentace. Zadavatel dále stanoví, že elektronická nabídka zašifrovaná jiným certifikátem
se nebude považovat za podanou a v průběhu zadávacího řízení se k ní nebude přihlížet v
souladu s § 28 odst. 2 zákona.
Dodavatel se podáním nabídky ve stanovené lhůtě stává účastníkem zadávacího řízení.
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Doporučený způsob zpracování nabídky
Nabídky předkládané zadavateli:
1. musí splňovat požadavky výzvy a zadávací dokumentace,
2. musí obsahovat identifikační údaje uchazeče,
3. musí být podepsány osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče,
4. uchazeč musí doložit splnění kvalifikačních předpokladů uvedených ve výzvě,
5. dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou,
jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.
6. dále uchazeč předloží údaj o nabídkové ceně na krycím listu, podepsaném
uchazečem a doplněný návrh smlouvy podepsaný a orazítkovaný osobou
oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.

Požadavky na prokázání kvalifikace včetně požadovaných dokladů
Předpokladem účasti zájemce v tomto zadávacím řízení je splnění kvalifikace v rozsahu
stanoveném zadavatelem, čímž se rozumí:
• Prokázání základní způsobilosti - § 74 zákona
• Prokázání profesní způsobilosti - § 77 zákona
• Prokázání technických kvalifikačních předpokladů - § 79 zákona
Dodavatel může prokázat určitou část ekonomické kvalifikace, technické kvalifikace nebo
profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 požadované zadavatelem
prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:
a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 jinou osobou
b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 jinou osobou a
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.
Zadavatel upozorňuje dodavatele, kteří hodlají využít k prokázání kvalifikace či způsobilosti
jiné osoby na § 83 odst. 2) a 3) zákona.
Prokázání základní způsobilosti - § 74 odst. 1) zákona
Zadavatel požaduje prokázání základní způsobilosti podle § 74 odst. 1) zákona.
Prokázání profesní způsobilosti - § 77 zákona
Zadavatel požaduje prokázání profesní způsobilosti podle
•

§ 77 odst. 1) zákona
o Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence
§ J - Informační a komunikační činnosti, případně jiný typ činnosti
opravňující účastníka provádět předmět zadávacího řízení.

Prokázání technické kvalifikace - § 79 zákona
V souladu s ustanovením § 79 odst. 2 písm. b) zákona požaduje zadavatel uvést a předložit
v rámci čestného prohlášení o splnění kvalifikace seznam významných služeb poskytnutých
za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich
poskytnutí a identifikace objednatele.
V souladu s § 73 odst. 6 Zákona stanovuje toto:
Zadavatel požaduje, aby součástí seznamu poskytnutých služeb byly alespoň:
•

1 služba obdobného charakteru, tj. správa lokální počítačové sítě, uživatelská
podpora koncových uživatelů a zařízení, a to v min. hodnotě 500.000,- Kč
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Způsob prokázání způsobilosti
Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích a mohou je nahradit
čestným prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle §
87 zákona.
Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně
ověřených kopií dokladů o kvalifikaci.
Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 a profesní způsobilost podle §77 odst. 1
musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců
přede dnem podání nabídky.

Pravidla pro hodnocení nabídek podle § 115
Hodnocení nabídek provede hodnotící komise podle ekonomické výhodnosti. Hodnotícím
kritériem pro zadání zakázky je nejnižší nabídková cena bez DPH. Hodnocení proběhne
seřazením podle výše nabídkových cen.
Hodnotící komise posoudí též výši nabídkových cen ve vztahu k předmětu zakázky. Jestliže
nabídka obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu zakázky, bude
komise postupovat v souladu s § 113 zákona.
V Průhonicích dne 07.03.2022

Ing. Šárka
Krosová

Digitálně podepsal Ing. Šárka Krosová
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-27153827,
o=JSP Consult spol. s r.o., ou=1,
cn=Ing. Šárka Krosová, sn=Krosová,
givenName=Šárka,
serialNumber=P48198, title=jednatel
Datum: 2022.03.07 19:19:26 +01'00'

…………………...........................……………………..
Doc. RNDr. Ivan Suchar, CSc., ředitel
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro
krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.
Ing. Šárka Krosová, JSP Consult s.r.o.

Zadávací dokumentaci vypracoval na základě podkladů poskytnutých zadavatelem administrátor veřejné zakázky
společnost JSP Consult spol. s r.o., se sídlem Praha 13, Stodůlky, Šafránkova 1238/1, zapsaná u Městského soudu
v Praze, oddíl C, vložka 100367, IČO: 271 53 827.
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