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Zadávací dokumentace (dále též jako „ZD“) podle zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
1. Vymezení předmětu veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je pořízení XBRL generátoru a validátoru (dále též „programové
vybavení“), tj. nástroje určeného ke generování, validování a analýze XBRL instancí (reportů) dle
taxonomií EBA (The European Banking Authority) / EIOPA (The European Insurance and
Occupational Pensions Authority).
Bližší vymezení předmětu veřejné zakázky je obsaženo v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu
č. 1 ZD.
Zadavatel nepřistoupil k rozdělení veřejné zakázky na části, neboť předmět veřejné zakázky tvoří
jeden funkční celek a je zadáván v časové souvislosti.

2. Klasifikace předmětu veřejné zakázky
CPV
Název
Služby programového vybavení
Údržba programového vybavení pro informační technologie
Dodávka programového vybavení
Podpora programového vybavení
Poradenství v oblasti programového vybavení

číslo
72260000-5
72267100-0
72268000-1
72261000-2
72266000-7

3. Požadavek na poskytnutí jistoty
Zadavatel jistotu nepožaduje.

4. Vyhrazená změna závazku
4.1. Zadavatel si vyhrazuje, v souladu s § 66 a § 100 odst. 3 zákona, změnu závazku
vyplývajícího ze smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem. Nové služby budou
spočívat v rozšíření licence o další koncové uživatele nad rámec počtu koncových
uživatelů dle smlouvy, jejíž uzavření bude výsledkem tohoto zadávacího řízení, popř.
rozšíření funkcionalit programového vybavení nebo instalačních prací nad rámec jejich
vymezení dle smlouvy, jejíž uzavření bude výsledkem tohoto zadávacího řízení. Možnost
změny závazku je právem zadavatele, které zadavatel může, ale nemusí využít.
4.2. Předpokládaná hodnota vyhrazené změny závazku je 2 440 000,- Kč bez DPH.
Dodavatel v nabídce podávané na plnění specifikované v této ZD uvádí výši nabídkové
ceny pouze ve vztahu k těm částem plnění veřejné zakázky, které se netýkají vyhrazené
změny závazku podle bodů 4.1, 4.2 a 4.3 této ZD. Nabídková cena služeb v případě využití
vyhrazené změny závazku zadavatelem bude, včetně specifikace těchto služeb, předmětem
samostatné veřejné zakázky zadávané zadavatelem v řízení podle bodu 4.3 této ZD.
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4.3. V souladu s ustanovením § 100 odst. 3 písm. c) zákona stanovuje zadavatel
předpokládanou dobu a rozsah poskytnutí nových služeb takto: změnu závazku uplatní
zadavatel v jednacím řízení bez uveřejnění zahájeném v souladu s ustanovením § 66
zákona nejpozději do 3 let ode dne uzavření smlouvy na původní veřejnou zakázku
(tj. veřejnou zakázku specifikovanou v této ZD), přičemž rozsah poskytnutí nových služeb
je uveden v bodě 4.1 této ZD. Zadavatel si vyhrazuje právo přistoupit ke změně závazku
ve více jednacích řízeních bez uveřejnění.

5. 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. Dodavatel v návrhu smlouvy
doplní pouze své identifikační údaje a ostatní zadavatelem požadované údaje. Ostatní náležitosti
není dodavatel oprávněn jakkoli měnit.

6. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny
6.1. Dodavatel stanoví celkovou nabídkovou cenu tak, že vyplní veškerá žlutě podbarvená
pole v cenové tabulce, která tvoří přílohu č. 2 ZD. Ceny do cenové tabulky dodavatel
uvede v Kč bez DPH s přesností na dvě desetinná místa. Ceny uvedené v cenové tabulce
zahrnují veškeré náklady dodavatele spojené s plněním veřejné zakázky.
6.2. Pokud účastník některé ze žlutě podbarvených polí v cenové tabulce nevyplní (nebo
nevyplní žádné), může být účastník ze zadávacího řízení vyloučen.

7. Posouzení a hodnocení nabídek
7.1. Nabídky budou hodnoceny na základě jejich ekonomické výhodnosti, kdy hodnotícím
kritériem pro zadání veřejné zakázky je dle § 114 odst. 2 zákona nejvýhodnější poměr
nabídkové ceny a kvality nabízeného programového vybavení.
7.2. K hodnocení nabídek budou použita následující dílčí hodnotící kritéria se stanovenou
váhou takto:
Kritérium č. 1 – celková nabídková cena v Kč bez DPH
Kritérium č. 2 – kvalita programového vybavení

70 %
30 %

7.3. Bodová hodnota nabídky v rámci kritéria č. 1 „celková nabídková cena v Kč bez DPH“
bude stanovena jako poměr nabídky s nejnižší celkovou nabídkovou cenou v Kč
bez DPH a celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH hodnocené nabídky, vynásobený
100, tedy:
bodová hodnota nabídky
v kritériu „celková
=
nabídková cena v Kč
bez DPH“

celková nabídková cena nabídky
s nejnižší celkovou nabídkovou cenou
v Kč bez DPH
celková nabídková cena
hodnocené nabídky v Kč bez DPH

*

100

Za nejvýhodnější nabídku v rámci tohoto kritéria bude považována nabídka s celkovou
nejnižší nabídkovou cenou.
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7.4. Bodová hodnota nabídky v rámci kritéria č. 2 „kvalita programového vybavení“ bude
stanovena tak, že hodnotící komise jako celek přiřadí každé nabídce bodové hodnocení 0 –
100 bodů podle toho, zda programové vybavení obsahuje či neobsahuje
nadstandardní (vítané) funkcionality (viz tabulka níže).
Bodová hodnota nabídky v rámci kritéria č. 2 „kvalita programového vybavení“ bude
stanovena jako součet bodů získaných za přítomnost jednotlivých nadstandardních
funkcionalit v dodavatelem nabízeném programovém vybavení (za každou
nadstandartní funkcionalitu získá dodavatel stanovený počet bodů):
ID
F4.1

F4.2

F4.3
F4.4

F4.5

F4.6

Název

Popis

Export business
šablon

Vedle technické šablony dle DPM (EBA/EIOPA) umožnit i
vygenerování/export business šablony dle ITS.
Možnost zobrazení sady sdílených/duplikovaných „Data
Zobrazení
Pointů“(eg. „Duplicated data point EIOPA“sdílených „Data
{S.23.02.01.01,R0010C0010}={S.23.03.01.01,R0010C0060})
points“
definovaných DPM EBA/EIOPA.
Zasílání XBRL
Možnost zasílání XBRL datových souborů přímo do systémů
instancí
evropských institucí EBA/EIOPA.
Načítání protokolu Možnost stažení chybových hlášení („error logs“) ze systémů
o zpracování
evropských institucí EBA/EIOPA, jejich načení a vizualizace v
zaslaných dat
uživatelsky čitelné struktuře.
Možnost změny nastavení kritičnosti jednotlivých validačních
pravidel (blocking, non-blocking, warning). Funkcionalita má
Kritičnost
umožnit uživatelské nastavení kritičnosti jednotlivých
validačních
validačních pravidel pro dané verze metodik EBA/EIOPA.
pravidel
Takto vytvořený seznam změn umožnit uložit či exportovat pro
potřeby zálohy nebo opětovného načtení do nástroje.
Odstranění duplicit Možnost odstranění vybraného sdíleného Data Pointu s cílem
v Data pointech
zabránit duplicitě.

bodová hodnota nabídky
v kritériu „kvalita
=
programového
vybavení“

Body1
10

50

10
10

10

10

Body přidělené za přítomnost
funkcionality:
F4.1 + F4.2 + F4.3 + F4.4 + F4.5 + F4.6

Přítomnost nadstandardních funkcionalit v nabízeném programovém vybavení
dodavatel deklaruje v příloze č. 1 části 2. „Vítané funkční požadavky na XBRL
generátor a validátor“ návrhu smlouvy (který tvoří přílohu č. 1 této ZD) zvolením
„ANO“ v pátém sloupci tabulky u příslušných nadstandartních (vítaných)
funkcionalit, které jím nabízené programové vybavení naplňuje.
Zadavatel upozorňuje, že aby dodavatel získal body za přítomnost nadstandardní
funkcionality, musí být tato funkcionalita dostupná v nabízeném programovém vybavení
uživatelům na straně zadavatele bez jakýchkoliv dalších poplatků či jiných omezení pro
zadavatele nebo jeho uživatele.
7.5. Hodnocení jednotlivých nabídek provede hodnotící komise tak, že jednotlivé bodové
hodnoty nabídky podle výše uvedených dílčích kritérií vynásobí příslušnou vahou daného
1

Body budou přiděleny v případě přítomnosti funkcionality v dodavatelem nabízeném programovém vybavení.
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kritéria. Takto vzniklé číselné hodnoty se sečtou v rámci všech dílčích kritérií, čímž
vznikne celkové číselné hodnocení nabídky. Celkové číselné hodnocení nabídek je
matematicky zaokrouhleno na dvě desetinná místa.
7.6. Na základě celkového číselného hodnocení stanoví hodnotící komise pořadí
výhodnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejvýhodnější je vybrána ta nabídka,
která dosáhla celkového nejvyššího číselného hodnocení. Pokud by dvě nebo více
nabídek dosáhly stejného číselného hodnocení, pak je pro pořadí těchto nabídek
rozhodující nižší celková nabídková cena v Kč bez DPH.
7.7. V případě, že celková nabídková cena u každého z účastníků, jejichž nabídky budou
hodnoceny, překročí částku 8 200 000,- Kč bez DPH, vyhrazuje si zadavatel právo
zrušit zadávací řízení dle § 127 odst. 2 písm. d) zákona.

8. Požadavky zadavatele na kvalifikaci
8.1. Základní způsobilost
Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti podle § 74 zákona předložením:
a) (VE VZTAHU K ZEMI SVÉHO SÍDLA) výpisu z evidence Rejstříku trestů [k prokázání
základní způsobilosti dle § 74 odst. 1 písm. a) zákona]. V případě, že je dodavatel
právnickou osobou, dodavatel předkládá výpis z evidence Rejstříku trestů jak pro dodavatele
– právnickou osobu, tak zároveň pro každého člena statutárního orgánu této právnické
osoby, a pokud je členem statutárního orgánu právnická osoba, tak dodavatel předkládá
výpis z evidence Rejstříku trestů jak pro tuto právnickou osobu, tak zároveň pro každého
člena statutárního orgánu této právnické osoby a pro každou osobu zastupující tuto
právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele. Účastní-li se zadávacího řízení pobočka
závodu zahraniční právnické osoby, musí být předložen výpis z evidence Rejstříku trestů
této právnické osoby a vedoucího pobočky závodu. Účastní-li se zadávacího řízení pobočka
závodu české právnické osoby, předkládá se výpis z evidence Rejstříku trestů jak pro tuto
pobočku závodu jako právnickou osobu, tak zároveň pro každého člena statutárního orgánu
této pobočky závodu, a pokud je členem statutárního orgánu právnická osoba, tak
se předkládá výpis z evidence Rejstříku trestů jak pro tuto právnickou osobu, tak zároveň
pro každého člena statutárního orgánu této právnické osoby a pro každou osobu zastupující
tuto právnickou osobu v statutárním orgánu pobočky závodu a výpis z evidence Rejstříku
trestů vedoucího pobočky závodu,
b) (VE VZTAHU K ČESKÉ REPUBLICE A K ZEMI SVÉHO SÍDLA) potvrzení
příslušného
finančního
úřadu
[k
prokázání
základní
způsobilosti
dle
§ 74 odst. 1 písm. b) zákona s výjimkou spotřební daně],
c) (VE VZTAHU K ČESKÉ REPUBLICE A K ZEMI SVÉHO SÍDLA) potvrzení příslušné
okresní správy sociálního zabezpečení [k prokázání základní způsobilosti dle
§ 74 odst. 1 písm. d) zákona],
d) (VE VZTAHU K ZEMI SVÉHO SÍDLA) výpisu z obchodního rejstříku, pokud je
dodavatel zapsán v obchodním rejstříku, nebo písemného čestného prohlášení dodavatele
o prokázání splnění základní způsobilosti, není-li dodavatel v obchodním rejstříku zapsán,
podepsaného osobou oprávněnou jednat za dodavatele. Vzor tohoto prohlášení je uveden
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v příloze č. 3 ZD – Čestné prohlášení účastníka [ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e)
zákona],
e) (VE VZTAHU K ČESKÉ REPUBLICE A K ZEMI SVÉHO SÍDLA) písemného čestného
prohlášení dodavatele o prokázání splnění základní způsobilosti ve vztahu k § 74 odst. 1
písm. b) a c) zákona, podepsaného osobou oprávněnou jednat za dodavatele. Vzor tohoto
prohlášení je uveden v příloze č. 3 ZD – Čestné prohlášení účastníka.
Dodavatel je oprávněn předložit v nabídce kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace.
Dodavatel je rovněž oprávněn v nabídce nahradit předložení dokladů uvedených v písm. a) až e)
tohoto bodu předložením čestného prohlášení dle § 86 odst. 2 zákona, k čemuž je oprávněn využít
čestné prohlášení účastníka, jehož vzor tvoří přílohu č. 3 této ZD. Podává-li nabídku dodavatel,
fyzická osoba, předkládá čestné prohlášení pro fyzickou osobu. Podává-li nabídku dodavatel,
právnická osoba, předkládá čestné prohlášení pro právnickou osobu.
Zadavatel však za účelem urychlení průběhu zadávacího řízení dodavatelům doporučuje, aby již
v nabídkách předložili úředně ověřené kopie či originály dokladů k prokázání splnění kvalifikace.
V této souvislosti zadavatel dodavatele upozorňuje, že před uzavřením smlouvy bude požadovat
od vybraného dodavatele předložení výše uvedených dokladů o kvalifikaci /písm. a) až e)/, a to
v originálech či úředně ověřených kopiích, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy.
Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který nepředložil na základě výzvy zadavatele
požadované údaje a doklady o kvalifikaci v souladu s § 122 odst. 7 zákona.
8.2. Profesní způsobilost
Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice podle § 77 zákona
předložením výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, či výpisu z jiné
obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje [k prokázání
profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 zákona].
Dodavatel je oprávněn předložit v nabídce kopii dokladu prokazujícího splnění kvalifikace.
Dodavatel je rovněž oprávněn v nabídce nahradit předložení výše uvedeného dokladu předložením
čestného prohlášení dle § 86 odst. 2 zákona, k čemuž je oprávněn využít čestné prohlášení
účastníka, jehož vzor tvoří přílohu č. 3 této ZD. Podává-li nabídku dodavatel, fyzická osoba,
předkládá čestné prohlášení pro fyzickou osobu. Podává-li nabídku dodavatel, právnická osoba,
předkládá čestné prohlášení pro právnickou osobu.
Zadavatel však za účelem urychlení zadávacího řízení dodavatelům doporučuje, aby již v nabídkách
předložili úředně ověřenou kopii či originál dokladu k prokázání splnění kvalifikace. V této
souvislosti zadavatel dodavatele upozorňuje, že před uzavřením smlouvy bude požadovat
od vybraného dodavatele předložení výše uvedeného dokladu o kvalifikaci, a to v originálu
či úředně ověřené kopii, pokud již nebyl v zadávacím řízení předložen.
Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který nepředložil na základě výzvy zadavatele
požadované údaje a doklady o kvalifikaci v souladu s § 122 odst. 7 zákona.
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8.3. Technická kvalifikace
8.3.1. Splnění technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. b) zákona prokáže
dodavatel, který předloží seznam nejméně 1 významné služby realizované
dodavatelem za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení s uvedením její
ceny, doby poskytnutí a identifikace objednatele; v seznamu budou uvedeny
alespoň následující údaje:
a) identifikace objednatele;
b) předmět významné služby a její finanční rozsah;
c) doba poskytnutí významné služby;
d) kontaktní osoba objednatele, u které bude možné realizaci významné
služby ověřit.
Seznam významných služeb bude podepsán osobou oprávněnou jednat
za dodavatele. Významnou službou se rozumí dodávka XBRL generátoru
a validátoru v posledních 3 letech před zahájením zadávacího řízení:
a) „příslušnému orgánu“ členského státu ve smyslu čl. 4 odst. 2 Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010, ze dne 24. listopadu
2010, v platném znění, nebo
b) „příslušnému orgánu“ členského státu ve smyslu čl. 4 odst. 2 Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010, ze dne 24. listopadu
2010, v platném znění,
u níž doposud trvá právo (licence) „příslušného orgánu“ podle písm. a) nebo b)
výše tento XBRL generátor a validátor užít.
Splnění zadavatelem požadovaných technických kvalifikačních předpokladů dle § 79 odst. 2
písm. b) zákona prokáže dodavatel předložením seznamu významných služeb s údaji podle
bodu 8.3.1 ZD, podepsaného osobou oprávněnou jednat za dodavatele.
Dodavatel je oprávněn předložit v nabídce kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace.
Zadavatel však za účelem urychlení zadávacího řízení dodavatelů, doporučuje, aby již
v nabídkách předložili úředně ověřené kopie či originály dokladů k prokázání splnění
kvalifikace. V této souvislosti zadavatel dodavatele upozorňuje, že před uzavřením smlouvy
bude požadovat od vybraného dodavatele předložení výše uvedených dokladů
o kvalifikaci, a to v originále či úředně ověřené kopii, pokud již nebyly v zadávacím řízení
předloženy.
Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který nepředložil na základě výzvy
zadavatele požadované údaje a doklady o kvalifikaci v souladu s § 122 odst. 7 zákona.
8.4. Stáří dokladů o kvalifikaci
Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 zákona a profesní způsobilost podle
§ 77 odst. 1 zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době
3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.
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8.5. Prokázání kvalifikace získané v zahraničí
V souladu s § 81 zákona v případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady
vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném
zadavatelem.
V souladu s ustanovením § 45 odst. 3 zákona pokud zákon nebo zadavatel vyžaduje předložení
dokladu podle právního řádu České republiky, může dodavatel předložit obdobný doklad podle
právního řádu státu, ve kterém se tento doklad vydává; tento doklad se předkládá s překladem
do českého jazyka. Doklad ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce
se předkládají bez překladu. Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad
nevydává, může být nahrazen čestným prohlášením.
8.6. Kvalifikace v případě společné účasti účastníků
V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle
§ 77 odst. 1 zákona každý dodavatel samostatně.
8.7. Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob
Dodavatel může v souladu s ustanovením § 83 zákona prokázat určitou část technické kvalifikace
nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 zákona požadované zadavatelem
prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:
a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 zákona jinou osobou,
b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 zákona 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 účastník oprávněn disponovat v rámci plnění
veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci
za dodavatele.
Má se za to, že požadavek podle písm. d) tohoto bodu je splněn, pokud obsahem písemného
závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky
společně s dodavatelem. Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci
a předkládá doklady podle bodu 8.3.1 ZD, musí dokument podle písm. d) obsahovat závazek, že jiná
osoba bude vykonávat služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.
8.8. 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, a to na výzvu zadavatele dle § 86 odst. 3 a § 122 odst. 3
písm. a) zákona, neboť jednotné evropské osvědčení slouží pouze jako předběžný doklad
prokazující splnění kvalifikace.
8.9. Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, tento výpis
nahrazuje doklad prokazující:
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a) profesní způsobilost podle § 77 zákona v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti, a
b) základní způsobilost podle § 74 zákona.
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.

9. Požadavky na způsob zpracování nabídky
9.1. Nabídka bude doručena v českém jazyce.
9.2. Dodavatel může podat v zadávacím řízení jen jednu nabídku.
9.3. Nabídka účastníka musí obsahovat:
9.3.1. Identifikační údaje účastníka:
a) obchodní firmu nebo název, sídlo, právní formu, identifikační číslo osoby (bylo-li
přiděleno), pokud jde o právnickou osobu,
b) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, místo podnikání, identifikační číslo osoby
(bylo-li přiděleno), pokud jde o fyzickou osobu,
c) osobu/osoby oprávněnou/é jednat za účastníka,
d) kontaktní osoba (jméno a příjmení, telefon, e-mail),
e) telefon,
f) e-mail,
g) identifikátor datové schránky (pokud ji má přidělenou a zpřístupněnou).
9.3.2. Návrh smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 ZD, doplněný v zadavatelem
požadovaných ustanoveních.
9.3.3. Doklady prokazující splnění kvalifikace účastníka dle bodu 8 ZD,
popř. vyplněné a podepsané čestné prohlášení účastníka, které tvoří přílohu
č. 3 ZD, popř. jednotné evropské osvědčení.
9.3.4. V případě, že dodavatel bude prostřednictvím poddodavatele prokazovat část
kvalifikace, je účastník povinen rovněž předložit doklady dle bodu 8.7 ZD.
9.3.5. Specifikace části/částí veřejné zakázky, které budou plněny prostřednictvím
poddodavatelů s uvedením identifikačních údajů těchto poddodavatelů (viz bod
10.3 ZD).
Čestná prohlášení budou podepsána osobou oprávněnou jednat za účastníka. V případě
podpisu dokumentu zástupcem na základě plné moci bude tato skutečnost v dokumentu výslovně
uvedena a v nabídce bude přiložen originál, úředně ověřená kopie či prostá kopie této plné moci.

10. Ostatní
10.1. Ústní i písemná komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem bude probíhat v českém
jazyce, pokud nebude dohodnuto jinak.
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10.2. V souladu s ustanovením § 122 odst. 4 zákona zjistí zadavatel u vybraného
dodavatele, který je právnickou osobou, údaje o jeho skutečném majiteli podle
zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, z evidence údajů o skutečných
majitelích podle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických
osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů.
Nelze-li údaje o skutečném majiteli postupem dle § 122 odst. 4 zákona zjistit, vyzve
zadavatel před uzavřením smlouvy vybraného dodavatele, který je právnickou
osobou, v souladu s ustanovením § 122 odst. 5 zákona, k předložení výpisu
z evidence obdobné evidenci údajů o skutečných majitelích nebo
a) ke sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným
majitelem, a
b) k předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písm. a)
k dodavateli; těmito doklady jsou zejména:
1. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
2. seznam akcionářů,
3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.
Zadavatel za účelem urychlení průběhu zadávacího řízení dodavatelům doporučuje, aby
si zřídili zápis v evidenci údajů o skutečných majitelích, či již v nabídkách předložili
údaje a doklady v souladu s ustanovením § 122 odst. 5 zákona.
Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který nepředložil na základě výzvy
zadavatele požadované údaje a doklady v souladu s ustanovením § 122 odst. 5
zákona (§ 122 odst. 7 zákona).
10.3. Zadavatel v souladu s ustanovením § 105 zákona požaduje, aby dodavatel ve své nabídce
specifikoval části veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů
a uvedl identifikační údaje2 těchto poddodavatelů.
10.4. Případné námitky podle § 241 zákona je dodavatel oprávněn zaslat prostřednictvím
datové schránky zadavatele (ID datové schránky: 8tgaiej).

11. Lhůta pro podání nabídky a způsob podání nabídky
11.1. Lhůta pro podání nabídek končí dne 10. ledna 2019 v 9:00 hodin. Podáním nabídky
se rozumí podání nabídky zadavateli prostřednictvím zadavatelem stanoveného
elektronického nástroje E-ZAK, dostupného na webové adrese: https://ezak.cnb.cz/.
Podrobné informace o ovládání elektronického nástroje E-ZAK (uživatelská příručka
a manuál appletu elektronického podpisu) jsou dostupné na webové adrese:
https://ezak.cnb.cz/.
11.2. Zadavatel sděluje, že otevřením nabídek v elektronické podobě se rozumí
zpřístupnění jejího obsahu zadavateli. Nabídky v elektronické podobě otevírá
zadavatel po uplynutí lhůty pro podání nabídek, a to bez přítomnosti veřejnosti.
2

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.
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12. Variantní řešení
Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.
Přílohy ZD:
Příloha č. 1 ZD – Návrh smlouvy
Příloha č. 2 ZD – Cenová tabula
Příloha č. 3 ZD – Čestné prohlášení účastníka
V Praze dne 5. prosince 2018

v z. Ing. Bc. Miloš Hrdý, MSc.
náměstek ředitele sekce správní

Ing. Vladimír Mojžíšek
sekce správní ředitel sekce informatiky
podepsáno elektronicky

Ing. Zdeněk Virius
ředitel sekce správní
podepsáno elektronicky
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