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Zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) podle zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“)
1

Vymezení předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky plastových plomb s čárovým kódem, a to v souladu
s požadavky zadavatele uvedenými v příloze č. 2 Návrhu smlouvy.
Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v Návrhu smlouvy, který tvoří
přílohu č. 1 ZD.
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Klasifikace předmětu veřejné zakázky

CPV
Název
Výrobky z plastů

3

číslo
19520000-7

Požadavek na poskytnutí jistoty

Zadavatel jistotu nepožaduje.

4

Obchodní a platební podmínky

Obchodní podmínky včetně platebních podmínek jsou obsaženy v návrhu smlouvy, který
tvoří přílohu č. 1 ZD. Tento návrh smlouvy je pro dodavatele závazný, přičemž dodavatel
do návrhu smlouvy doplní pouze zadavatelem požadované (žlutě označené) údaje, ostatní
náležitosti není oprávněn jakkoli měnit.

5

Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

5.1

Dodavatel stanoví celkovou nabídkovou cenu tak, že vyplní žlutě podbarvené pole
v cenové tabulce, která tvoří přílohu č. 2 ZD. Cena uvedená v cenové tabulce
zahrnuje veškeré náklady dodavatele spojené s plněním veřejné zakázky. Cena se uvádí
v Kč bez DPH a zaokrouhluje se na dvě desetinná místa.

5.2

Pokud účastník žlutě podbarvené pole v cenové tabulce nevyplní, může být z účasti
v zadávacím řízení vyloučen.

5.3

Předpokládaný počet kusů plomb v cenové tabulce je uveden pouze za účelem
porovnání nabídek a vychází z předpokládaného odběru zadavatelem za období 48
měsíců (toto období je stanoveno v souladu se zákonem z důvodu uzavírání smlouvy
na dobu neurčitou). Zadavatel si vyhrazuje právo odebírat množství dle svých reálných
potřeb, skutečný počet se tak může od předpokládaného počtu lišit.
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Posouzení a hodnocení nabídek

6.1

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je dle § 114 odst. 2 zákona
nejnižší celková nabídková cena v Kč bez DPH (uvedená v cenové tabulce, která
tvoří přílohu č. 2 ZD).

6.2

Zadavatel si vyhrazuje právo posoudit nabídky z hlediska splnění podmínek uvedených
v této ZD až po hodnocení nabídek. Zadavatel si dále vyhrazuje právo posoudit pouze
nabídku vybraného dodavatele.
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7
7.1

Požadavky zadavatele na kvalifikaci
Základní způsobilost

7.1.1 Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti v souladu § 53 odst. 4
zákona předložením čestného prohlášení (jehož vzor tvoří přílohu č. 3 ZD), z něhož
bude vyplývat, že se nejedná o dodavatele, který:
a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení
pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu nebo obdobný
trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se
nepřihlíží,
b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný
daňový nedoplatek,
c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném
nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném
nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla
nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci
podle právního řádu země sídla dodavatele.
7.1.2 Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle bodu 7.1.1 písm. a) ZD
splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem
statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle bodu 7.1.1
písm. a) ZD splňovat:
o tato právnická osoba,
o každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
o osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.
7.1.3 Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu
o zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle bodu 7.1.1 písm. a) ZD splňovat
tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
o české právnické osoby, musí podmínku podle bodu 7.1.1 písm. a) ZD splňovat
osoby uvedené v bodu 7.1.2 ZD a vedoucí pobočky závodu.
7.1.4 Podává-li nabídku dodavatel, fyzická osoba, předkládá čestné prohlášení pro fyzickou
osobu. Podává-li nabídku dodavatel, právnická osoba, předkládá čestné prohlášení
pro právnickou osobu (oba vzory viz příloha č. 3 ZD).
7.1.5 Dodavatel je rovněž oprávněn v nabídce nahradit předložení výše uvedeného čestného
prohlášení (jehož vzor tvoří přílohu č. 3 ZD) předložením tomu odpovídajících
ekvivalentů dokladů, které jsou uvedeny níže:
1.

výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k prokázání neexistence skutečností
uvedených v bodu 7.1.1 písm. a) ZD,

2.

potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k prokázání neexistence
skutečností uvedených v bodu 7.1.1 písm. b) ZD,

3.

písemného čestného prohlášení ve vztahu k prokázání neexistence skutečností
uvedených v bodu 7.1.1 písm. b) ZD ve vztahu ke spotřební dani,
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4.

písemného čestného prohlášení ve vztahu k prokázání neexistence skutečností
uvedených v bodu 7.1.1 písm. c) ZD,

5.

potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k prokázání
neexistence skutečností uvedených v bodu 7.1.1 písm. d) ZD,

6.

výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení
v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k prokázání
neexistence skutečností uvedených v bodu 7.1.1 písm. e) ZD.

7.1.6 Dodavatel je oprávněn předložit v nabídce kopii čestného prohlášení,
popř. dokladů uvedených v bodu 7.1.5 ZD. Zadavatel však dodavatele
upozorňuje, že před uzavřením smlouvy bude od vybraného dodavatele
vyžadovat předložení originálů či úředně ověřených kopií dokladů k prokázání
splnění základní způsobilosti, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy.
7.2 Profesní způsobilost
7.2.1 Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti v souladu s § 53 odst. 4 zákona
předložením čestného prohlášení (jehož vzor tvoří přílohu č. 3 ZD), z něhož bude
vyplývat, že dodavatel je zapsán v obchodním rejstříku nebo v jiné obdobné
evidenci, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje, pokud
dodavatel takovému zápisu dle právních předpisů podléhá. Podává-li nabídku
dodavatel, fyzická osoba, předkládá čestné prohlášení pro fyzickou osobu. Podává-li
nabídku dodavatel, právnická osoba, předkládá čestné prohlášení pro právnickou
osobu (oba vzory viz příloha č. 3 ZD).
7.2.2 Dodavatel je rovněž oprávněn v nabídce nahradit předložení výše uvedeného čestného
prohlášení (jehož vzor tvoří přílohu č. 3 ZD) předložením výpisu z obchodního
rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, nebo výpisu z jiné obdobné evidence,
pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.
7.2.3 Dodavatel je oprávněn předložit v nabídce kopii čestného prohlášení,
popř. výpisu z obchodního rejstříku nebo z jiné obdobné evidence. Zadavatel
však dodavatele upozorňuje, že před uzavřením smlouvy bude od vybraného
dodavatele vyžadovat předložení originálu či úředně ověřené kopie dokladu
k prokázání splnění profesní způsobilosti, pokud již nebyl v zadávacím řízení
předložen.
7.3 Stáří dokladů o kvalifikaci
Doklady prokazující základní způsobilost a profesní způsobilost musí prokazovat splnění
požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.
7.4 Kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů
V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost
každý dodavatel samostatně.
7.5 Jednotné evropské osvědčení
Dodavatel je také oprávněn v nabídce nahradit předložení dokladů k prokázání své kvalifikace
předložením jednotného evropského osvědčení dle § 87 zákona.
Zadavatel však upozorňuje dodavatele, že předložení jednotného evropského osvědčení
nezbavuje vybraného dodavatele povinnosti předložit před uzavřením smlouvy originály
či úředně ověřené kopie dokladů o kvalifikaci, neboť jednotné evropské osvědčení slouží
pouze jako předběžný doklad prokazující splnění kvalifikace.
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7.6 Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, tento výpis
nahrazuje doklad prokazující:
a) profesní způsobilost podle bodu 7.2 ZD v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu
ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti, a
b) základní způsobilost podle bodu 7.1 ZD.
Zadavatel je povinen přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, pokud
k poslednímu dni, ke kterému má být prokázána základní způsobilost nebo profesní
způsobilost, není výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů starší než 3 měsíce.

8. Požadavky na způsob zpracování nabídky
8.1 Dodavatel může podat v zadávacím řízení jen jednu nabídku. Nabídka bude předložena
písemně, a to v českém jazyce, není-li v této ZD v konkrétních případech stanoveno
jinak.
8.2 Nabídka dodavatele musí obsahovat:
8.2.1 Identifikační údaje dodavatele:


obchodní firmu nebo název, sídlo, právní formu, identifikační číslo osoby
(bylo-li přiděleno), pokud jde o právnickou osobu,



obchodní firmu nebo jméno a příjmení, místo podnikání, identifikační číslo
osoby (bylo-li přiděleno), pokud jde o fyzickou osobu,



osobu/osoby oprávněnou/é jednat za dodavatele,



kontaktní osobu (jméno a příjmení, telefon, e-mail),



telefon,



e-mail,



identifikátor datové schránky (pokud ji má přidělenou a zpřístupněnou).

8.2.2 Návrh smlouvy (viz příloha č. 1 ZD) doplněný v požadovaných (žlutě
označených) ustanoveních, včetně doplněné přílohy č. 1 – Specifikace zboží.
8.2.3 Vyplněnou cenovou tabulku (viz příloha č. 2 ZD).
8.2.4 Doklady prokazující splnění kvalifikace dodavatele dle bodu 7 ZD.
8.2.5 Seznam poddodavatelů, případně čestné prohlášení dle bodu 9 této ZD.
8.2.6 Čestné prohlášení, ze kterého bude jednoznačně vyplývat, že dodavatel, ani
jeho poddodavatel, prostřednictvím kterého prokazuje kvalifikaci (existujeli takový), neporušil požadavek § 4b1 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o střetu zájmů“), k prokázání
požadavku zadavatele dle bodu 10.4 této ZD. Dodavatel využije k tomuto
účelu vzor čestného prohlášení, který tvoří přílohu č. 3 ZD.
8.2.7 Čestné prohlášení dle bodu 10.5 této ZD.
1

Dle § 4b zákona o střetu zájmů se nesmí účastnit zadávacích řízení dle zákona jako účastník zadávacího řízení nebo jako poddodavatel,
prostřednictvím kterého účastník zadávacího řízení prokazuje kvalifikaci, obchodní společnost, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2
odst. 1 písm. c) zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní
společnosti.
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Čestná prohlášení budou podepsána osobou oprávněnou jednat za dodavatele.
V případě podpisu dokumentu zástupcem na základě plné moci bude tato skutečnost
v dokumentu výslovně uvedena a v nabídce bude přiložena příslušná plná moc.

9. Využití poddodavatelů
Zadavatel v souladu s ustanovením § 105 zákona požaduje, aby dodavatel ve své nabídce
specifikoval části veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů, uvedl
identifikační údaje těchto poddodavatelů2 a dále podíl každého poddodavatele na plnění
předmětu veřejné zakázky vyjádřený v procentech.
Nemá-li žádné poddodavatele, tuto skutečnost dodavatel v nabídce výslovně uvede,
a to formou čestného prohlášení.

10. Ostatní
10.1 Ústní i písemná komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem bude probíhat v českém
nebo slovenském jazyce.
10.2 Zadavatel si vyhrazuje právo otestovat, že dodavatelem nabízené plomby splňují
technické požadavky zadavatele uvedené v příloze č. 2 Návrhu smlouvy.
Dodavatel, jehož nabídka bude vyhodnocena jako nabídka s nejnižší celkovou
nabídkovou cenou, bude zadavatelem za tímto účelem e-mailem vyzván
k předložení vzorků nabízených plomb v počtu 100 ks, a to do 30 dnů od obdržení
výzvy zadavatele. Vzorky budou doručeny do sídla zadavatele v uzavřené obálce,
s uvedením názvu veřejné zakázky a označením „VZORKY“.
V případě, že dodavatel bez řádného zdůvodnění nepředloží vzorky ve stanovené
lhůtě nebo vzorky nebudou odpovídat požadavkům zadavatele uvedeným
v příloze č. 2 Návrhu smlouvy nebo neprojdou-li úspěšně testováním, bude
dodavatel vyloučen z účasti v zadávacím řízení. K testování může být dále vyzván
dodavatel, jehož nabídka byla vyhodnocena jako další v pořadí (tj. druhá s nejnižší
celkovou nabídkovou cenou). Pokud ani vzorky plomb tohoto dodavatele nebudou
vyhovující, může být k testování vyzván další dodavatel v pořadí dle nejnižší celkové
nabídkové ceny (atd.).
Podmínky testování plastových plomb jsou uvedeny v příloze č. 4 ZD – Testování
plastových plomb. Testování budou provádět odborní pracovníci zadavatele, odborné
pracoviště Ústavu materiálového inženýrství ČVUT v Praze a Vojenská policie ČR.
O výsledcích testování bude vyhotoven pro potřeby hodnotící komise písemný protokol,
který bude tvořit součást dokumentace zadávacího řízení. Jako vyhovující budou
shledány plomby, které budou splňovat požadavky zadavatele uvedené v příloze
č. 2 Návrhu smlouvy a úspěšně projdou testováním v souladu s podmínkami
uvedenými v příloze č. 4 ZD.
Vzorek plomb, které úspěšně projdou testováním, bude tvořit volně připojenou přílohu
č. 3 smlouvy, která bude uzavřena s vybraným dodavatelem.

Identifikačními údaji se dle § 28 odst. 1 písm. g) zákona rozumí obchodní firma nebo název, sídlo, právní forma, jde-li
o právnickou osobu, a obchodní firma nebo jméno nebo jména a příjmení, jde-li o fyzickou osobu.
2
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Zadavatel po ukončení testování na žádost dodavatele, zaslanou e-mailem kontaktním
osobám za ČNB (viz úvodní strana této ZD), uhradí hodnotu vzorků, které použil
k testování a případně jako přílohu smlouvy, a to nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení
žádosti dodavatele.
Cena vzorků, které zadavatel použije k testování nebo jako přílohu smlouvy, a které
zadavatel uhradí dodavateli na jeho žádost, bude stanovena jako násobek ceny za 1 ks
plomby, uvedené dodavatelem v jeho nabídce, a počtu kusů plomb použitých
k testování nebo jako příloha smlouvy. V ceně vzorků je zahrnuta i veškerá doprava
vzorků pro účely testování do sídla zadavatele.
Zadavatel si vyhrazuje právo upustit od provedení testování nebo jeho části
v případě, že nabízené plomby byly zadavatelem / Ústavem materiálového
inženýrství ČVUT v Praze / Vojenskou policií ČR srovnatelným způsobem úspěšně
testovány již v minulosti.
Zadavatel upozorňuje, že účast zástupce dodavatele u testování není možná z důvodu
realizace testů na zařízeních umístěných v režimových zónách peněžního provozu
se striktním omezením přístupu osob a dále z důvodu realizace testů externími subjekty
(Ústav materiálového inženýrství ČVUT v Praze, Vojenská policie ČR).
Všechny testy budou prováděny anonymně (vzorky plomb budou označeny
alfanumerickými znaky). Osoby provádějící testování nebudou znát identitu účastníka,
jehož vzorky budou testovány.
10.3 V souladu s ustanovením § 122 zákona zjistí zadavatel u vybraného dodavatele,
který je právnickou osobou, údaje o jeho skutečném majiteli postupem
stanoveným v § 122 odst. 4 a 5 zákona. V případě, že nastane některý z důvodů
dle § 122 odst. 7 zákona, zadavatel vybraného dodavatele vyloučí z účasti v zadávacím
řízení.
10.4 Zadavatel požaduje, aby dodavatel a jeho poddodavatel, prostřednictvím kterého
prokazuje kvalifikaci (existuje-li takový), nebyli ve střetu zájmů dle § 4b zákona
o střetu zájmů. Tento požadavek prokáže dodavatel předložením čestného
prohlášení, ze kterého bude tato skutečnost jednoznačně vyplývat. Vzor tohoto
prohlášení je uveden v příloze č. 3 ZD – Čestné prohlášení dodavatele.
10.5 Dodavatel je dále povinen prokázat svým čestným prohlášením, že on ani jeho
případný poddodavatel, bez ohledu na to, zda jeho prostřednictvím dodavatel
prokazuje část kvalifikace, či nikoliv,
a) nejsou subjekty, které by naplňovaly definiční znaky subjektů uvedených
v čl. 5k nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění
nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem
Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině (dále jen „nařízení“), nebo
subjektů uvedených v čl. 1h rozhodnutí Rady (SZBP) 2022/578 ze dne
8. dubna 2022, kterým se mění rozhodnutí 2014/512/SZBP o omezujících
opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině
(dále jen „rozhodnutí 2022/578“), kterým je zakázáno zadat či plnit jakoukoli
veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu ve smyslu nařízení či rozhodnutí
2022/578;
b) nejsou osobou uvedenou v příloze I nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne
17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím
nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny,
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ve znění jeho změn nebo v příloze rozhodnutí Rady 2014/145/SZBP ze dne
17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím
nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny,
ve znění jeho změn.
Dodavatel k prokázání výše uvedených skutečností využije vzor čestného
prohlášení, který tvoří přílohu č. 3 ZD.
10.6 V souladu s § 48 odst. 7 zákona zadavatel může vyloučit účastníka zadávacího řízení,
který je akciovou společností nebo má právní formu obdobnou akciové společnosti
a nemá vydány výlučně zaknihované akcie.
10.7 Případné námitky podle § 241 zákona je dodavatel oprávněn zaslat prostřednictvím
elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnb.cz/), příp. prostřednictvím datové
schránky zadavatele (ID datové schránky: 8tgaiej).
10.8 Zadavatel si v souladu s § 53 odst. 5 zákona vyhrazuje právo oznámení o vyloučení
účastníka zadávacího řízení a oznámení o výběru dodavatele uveřejnit na svém
profilu zadavatele: https://ezak.cnb.cz. Oznámení o vyloučení účastníka
zadávacího řízení a oznámení o výběru dodavatele se považují za doručená všem
účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění na profilu zadavatele.

11. Variantní řešení nabídek
Zadavatel variantní řešení nabídek neumožňuje.

12. Přílohy
Příloha č. 1 ZD - Návrh smlouvy
Příloha č. 2 ZD - Cenová tabulka
Příloha č. 3 ZD - Čestné prohlášení dodavatele
Příloha č. 4 ZD – Testování plastových plomb
V Praze dne 8. června 2022

Ing. Zdeněk Virius
ředitel sekce správní

Ing. Tomáš Trtek
ředitel sekce peněžní

podepsáno elektronicky

podepsáno elektronicky
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