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 INFORMACE O ZADAVATELI 

 Základní údaje 

Zadavatelem této zakázky je Univerzita Karlova v Praze, se sídlem Ovocný trh 3/5, 116 36 

Praha 1, IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208, právní forma zadavatele: 601, kód obce dle ZÚJ: 

500054. Veřejná zakázka se týká Fakulty tělesné výchovy a sportu, se sídlem: José Martího 

31, 162 52, Praha 6 (dále jen „FTVS“).  

Osobou oprávněnou k činění právních úkonů souvisejících s touto zakázkou je Ing. Radim 

Zelenka, Ph.D., tajemník UK FTVS. 

 Osoba zastupující zadavatele při výkonu práv a povinností souvisejících 
s výběrovým řízením  

Osobou zastupující zadavatele při výkonu práv a povinností souvisejících s tímto výběrovým 

řízením je FEICHTINGER ŽÍDEK FYRBACH advokáti s.r.o., IČO: 293 04 873, adresa pro 

doručování Římská 12, Praha 2, PSČ 120 00, kontaktní osoba: Mgr. Dita Seménková, email: 

semenkova@akfz.cz. 

Veškeré dotazy týkající se veřejné zakázky je třeba směřovat na kontaktní osobu osoby 

zastupující zadavatele, uvedenou v předchozím odstavci, která zajistí poskytnutí 

kvalifikovaných odpovědí od příslušných odborných osob, a to dle povahy dotazu. 

 ÚČEL A PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZAKÁZKY 

 Účel a předmět zakázky 

Účelem této veřejné zakázky je rekonstrukce audiovizuálního vybavení šesti poslucháren 

nacházejících se v budově FTVS, José Martího 31, 162 56 Praha 6 – Veleslavín, s cílem 

obnovení zastaralé techniky a sjednocení vybavení do společného a jednotného systému 

tak, aby nebyl žádný rozdíl v používání a využívání AV techniky v jednotlivých 

posluchárnách.  

Předmětem plnění této veřejné zakázky je rekonstrukce audiovizuálního vybavení šesti 

poslucháren (P1-P6) nacházejících se v hlavní (vstupní) budově FTVS. Součástí je také 

vytvoření LDAP technologie pro potřeby správy a řízení počítačů FTVS, které mají již 

instalované operační systémy Microsoft Windows XP SP2 a vyšší. Z tohoto důvodu se 

požaduje zavedení domény Microsoft Active Directory (MS AD) „ftvs.local“ a využívání 

služeb této domény pro potřeby prezentace AV v posluchárnách. Součástí je také vytvoření 

LDAP technologie pro potřeby správy a řízení počítačů FTVS, které mají již instalované 

operační systémy Microsoft Windows XP SP2 a vyšší. Z tohoto důvodu se požaduje 

zavedení domény Microsoft Active Directory (MS AD) s názvem „ftvs.local“ ve verzi Microsoft 

Windows Server 2012 STD. Doména MS AD bude realizována do existujícího virtualizačního 

prostředí FTVS VMWare vSphere verze 5 z důvodů rychlé a efektivní správy pracovníky 
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FTVS (údržba, zálohování, obnova). Jednotlivé PC v posluchárnách pak budou využívat 

služeb této domény MS AD při svých audiovizuálních prezentacích. 

Předmět plnění zahrnuje rovněž vytvoření příslušné dokumentace k ovládání, soupis 

technických parametrů instalované AV techniky.  

Školení instalované AV techniky a domény MS AD proběhne 2-krát ve 2 termínech po dobu 

max. 3 hodin pro max. 20 osob (2x max. 10 sob). Součástí školení bude jednak představení 

instalovaného řešení, předání dokumentace, demonstrace funkcionality AV techniky 

a domény MS AD, vysvětlení ovládání s praktickými ukázkami provozu AV techniky, 

akceptace předání hotového díla. 

Předmět plnění zahrnuje zejména dodávku následující techniky, vybavení a prací: 

 Audio technika – mixážní pult, koncový zesilovač, mikrofony, propojovací kabely s 

konektory; 

 Video technika – HDMI přepínač, projektory a stropní držáky, monitor k PC, 3D 

vizualizér, převod VGA/HDMI, propojovací kabely s konektory; 

 Instalační materiál – kabely 230V, signální, STP/FTP, Patch UTP, HDMI, RS232, 

stykače nebo relé, lišty a koryta, držáky a spojovací materiál; 

 Ovládání AV – řídící jednotka, ovládací panel, držáky, propojovací kabely 

s konektory, switch, RACK, PDU, ventilace – vzduchotechnika včetně ventiálátorů, 

montážní a spojovací materiál; 

 Ovládací software; 

 Instalace domény MS AD bez dodávky SW licencí MS Windows; 

 Dokumentaci a školení; 

 Stavební, montážní, dřevařské, zámečnické a instalační práce; 

Předmětem plnění zakázky není výměna projekčních pláten a již instalovaných žaluzií. Dále 

předmětem plnění zakázky není výměna reproduktorů a instalace kabelů k reproduktorům. 

Jako PC bude využito stávající PC, vybraný dodavatel však v rámci plnění předmětu zakázky 

zajistí nový monitor s FULL HD rozlišením a HDMI vstupem k tomuto PC. 

Bližší popis předmětu veřejné zakázky je uveden v technické specifikaci veřejné zakázky, 

která tvoří přílohu č. 1 této zadávací dokumentace. Takto stanovené požadavky jsou 

vymezeny jako minimální požadavky zadavatele na předmět plnění, přičemž zájemci jsou 

povinni nabídnout zadavateli plnění alespoň o stejné či vyšší kvalitě. Nabídky, které nesplní 

minimální požadavky zadavatele na předmět plnění, jsou nabídkami nepřijatelnými a budou 

zadavatelem z výběrového řízení vyřazeny. 

 Klasifikace předmětu zakázky 

- Kód CPV: 
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32320000-2 – Televizní a audiovizuální přístroje 

32321000-9 – Videoprojektory 

32321000-9 – Videoprojektory 

32321200-1 – Audiovizuální přístroje 

50342000-4 – Opravy a údržba audiosystémů 

50343000-1 – Opravy a údržba videosystémů 

51611100-9 – Instalace a montáž technického vybavení počítačů 

  
Postup zadavatele se neřídí zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“). Dle rozhodnutí zadavatele se na postup v tomto řízení 

nicméně ZVZ použije analogicky nebo přiměřeně v případě, že tak tato zadávací 

dokumentace výslovně stanoví, resp. na příslušné ustanovení ZVZ zadavatel výslovně 

odkáže. Odkazy na ZVZ se používají podpůrně, v žádném případě to neznamená povinnost 

zadavatele postupovat dle ZVZ.  

 Závaznost požadavků zadavatele 

Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této zadávací dokumentace a v jejich 

přílohách vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění této zakázky. Tyto požadavky 

je zájemce povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky. 

Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci či změny 

obchodních podmínek bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem 

vyloučení zájemce z další účasti ve výběrovém řízení. 

V případě, že zadávací dokumentace obsahuje odkazy na specifická označení výrobků a 

služeb, která platí pro určitého podnikatele (osobu) za příznačná, umožňuje zadavatel použití 

i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, které naplní zadavatelem požadovanou 

funkcionalitu (byť jiným způsobem). 

 Informace o tom, v jakém jazyce musí být nabídka podána 

Nabídka musí být zpracována ve všech částech v českém jazyce (výjimku tvoří odborné 

názvy a údaje). 

 DOBA PLNĚNÍ, MÍSTO PLNĚNÍ ZAKÁZKY A JEJÍ PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA  

 Doba plnění 

Zadavatel předpokládá uzavření smlouvy na plnění této zakázky ihned po ukončení tohoto 

výběrového řízení, tedy v měsíci únoru 2015. Zadavatel předpokládá ukončení plnění 

veřejné zakázky v měsíci dubnu 2015.   
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Při stanovení lhůty pro dokončení plnění je třeba zohlednit skutečnost, že posluchárny jsou 

využívány neustále v průběhu celého týdne, bude domluven celistvý volný čas pro realizaci 

rekonstrukce s možným rozdělením na 2 fáze. Z tohoto důvodu bude probíhat vlastní 

realizace jen v průběhu tohoto celistvého zadavatelem předem určeného času. 

Zadavatel si vyhrazuje právo termín zahájení i ukončení plnění veřejné zakázky posunout, a 

to v závislosti na průběhu výběrového řízení. 

 Místo plnění 

Místem plnění je sídlo UK FTVS José Martího 31, 162 52, Praha 6 – Veleslavín.  

 Předpokládaná hodnota zakázky 

Předpokládaná hodnota této zakázky nedosahuje částky 2.000.000,- Kč bez DPH.  

Předpokládaná hodnota zakázky odpovídá maximální možné nabídkové ceně zakázky 

a je stanovena jako cena obvyklá. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je cena 

maximální, konečná a nepřekročitelná. Případné překročení částky 2.000.000 Kč bez 

DPH bude zadavatelem považováno za nesplnění zadávacích podmínek výběrového 

řízení. 

Zájemce provede kalkulaci jím nabízené nabídkové ceny a její doplnění do závazného vzoru 

smlouvy v souladu s požadavky stanovenými v článku 6 této zadávací dokumentace. 

 KVALIFIKACE ZÁJEMCŮ 

 Vymezení požadavků zadavatele na kvalifikaci a na ekonomickou a finanční 
způsobilost 

Zadavatel požaduje prokázání splnění základních, profesních a technických kvalifikačních 

předpokladů. 

 Základní kvalifikační předpoklady  

Základní kvalifikační předpoklady splňuje zájemce: 

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 zájemce či členem 

statutárního orgánu zájemce právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak 

tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu 
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této právnické osoby; podává-li nabídku zahraniční právnická osoba prostřednictvím 

své organizační složky, musí tento předpoklad splňovat vedle uvedených osob 

rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí 

zájemce splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, 

místa podnikání či bydliště; 

 

b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s 

předmětem podnikání zájemce 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 zájemce či členem 

statutárního orgánu zájemce 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 zahraniční právnická osoba prostřednictvím 

své organizační složky, musí tento předpoklad splňovat vedle uvedených osob 

rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí 

zájemce splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, 

místa podnikání či bydliště; 

 

c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže 

formou podplácení podle zvláštního právního předpisu; 

 

d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 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 konkurz zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena 

nucená správa podle zvláštních právních předpisů; 

 

e) který není v likvidaci; 

 

f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, 

tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště zájemce; 

 

g) který 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 zájemce; 

 

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 zájemce; 

j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek; 

k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění 

výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu. 

Zájemce je povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením 

čestného prohlášení (zájemce je oprávněn použít vzor, který tvoří přílohu č. 4 této zadávací 
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dokumentace); z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že zájemce splňuje příslušné 

základní kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem.  

 Profesní kvalifikační předpoklady  

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů analogicky dle § 54 ZVZ prokazuje zájemce 

předložením:  

a) výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné 

evidence, pokud je v ní zapsán; 

b) dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu 

odpovídajícím předmětu této zakázky, zejména doklad prokazující příslušné 

živnostenské oprávnění či licenci. 

 Ekonomická a finanční způsobilost zájemce 

Zájemce předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti analogicky dle 

§ 50 odst. 1 písm. c) ZVZ. 

 Technické kvalifikační předpoklady 

Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokazuje zájemce předložením seznamu 

významných dodávek obdobného charakteru jako je předmět zadávané veřejné zakázky 

realizovaných zájemcem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění. 

 

Tento technický kvalifikační předpoklad splňuje zájemce, který předloží seznam významných 

dodávek ve formě čestného prohlášení o řádné realizaci dodávek s uvedením popisu 

realizovaných dodávek, jejich rozsahu a doby poskytnutí. 

 

Z čestného prohlášení musí jednoznačně vyplývat, že zájemce v uvedeném období 

realizoval nejméně 3 významné dodávky obdobného charakteru.   

 

Za dodávku obdobného charakteru se považuje dodávka, jejímž předmětem byla 

dodávka audiovizuální techniky a implementace domény obdobného charakteru, jakou 

požaduje zadavatel v čl. 2.1 této zadávací dokumentace, přičemž hodnota jedné dodávky 

činila alespoň 1.000.000 Kč bez DPH.  

 Forma prokazování splnění kvalifikace 

Zájemce je povinen prokázat splnění kvalifikace ve všech případech doklady předloženými 

v prosté kopii. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z 

obchodního rejstříku nesmějí být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů. 

Splnění kvalifikačních předpokladů může zájemce prokázat také předložením výpisu ze 

seznamu kvalifikovaných dodavatelů analogicky dle § 127 ZVZ nebo předložením certifikátu 

vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů analogicky dle § 134 ZVZ, případně 

předložením výpisu ze zahraničního seznamu kvalifikovaných dodavatelů, popřípadě 
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příslušného zahraničního certifikátu, a to analogicky dle § 143 ZVZ. Zahraniční zájemce 

prokazuje splnění kvalifikace způsobem analogicky dle § 51 odst. 7 ZVZ. 

 Prokázání splnění části kvalifikace prostřednictvím subdodavatele 

Pokud není zájemce schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované 

zadavatelem v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu 

prokázat prostřednictvím subdodavatele. Zájemce je v takovém případě povinen zadavateli 

předložit 

i. doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu, tj. čestné 

prohlášení o skutečnosti, že subdodavatel není veden v rejstříku osob se 

zákazem plnění veřejných zakázek (tedy ve smyslu § 53 odst. 1 písm. j) ZVZ) a 

profesního kvalifikačního předpokladu, tj. výpis z obchodního rejstříku, pokud je 

v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán (tedy ve 

smyslu § 54 písm. a) ZVZ) subdodavatelem a  

ii. smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k 

poskytnutí plnění určeného k plnění zakázky zájemcem či k poskytnutí věcí či 

práv, s nimiž bude zájemce oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné 

zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění 

kvalifikace.  

Zájemce není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění profesního 

kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) ZVZ, tj. výpis z obchodního rejstříku, pokud je 

v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. 

 Splnění kvalifikace zájemci, kteří podávají společnou nabídku 

Pokud zájemci podávají společnou nabídku, je každý z nich povinen prokázat splnění 

základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 ZVZ a profesního kvalifikačního 

předpokladu podle § 54 písm. a) ZVZ v plném rozsahu. Splnění ostatních profesních 

kvalifikačních předpokladů a technických kvalifikačních předpokladů mohou prokázat všichni 

zájemci společně. 

 DALŠÍ POŽADAVKY ZADAVATELE 

Zájemce je povinen analogicky dle § 68 odst. 3 ZVZ učinit součástí své nabídky dále: 

 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; 

 má-li zájemce formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná 

jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro 

podání nabídek; 

 prohlášení zájemce o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle 

zvláštního právního předpisu (zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské 
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soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve 

znění pozdějších předpisů) v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou. 

Zájemce je oprávněn použít vzor, který tvoří přílohu č. 5 této zadávací dokumentace. 

 ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 

 Základní požadavky zadavatele  

Zájemce je povinen stanovit nabídkovou cenu za celý předmět plnění této zakázky, tedy 

celkovou nabídkovou cenu za dodávku v rozsahu definovaném přílohou č. 1 zadávací 

dokumentace. 

Za nabídkovou cenu se považuje cena bez DPH uvedená v Kč. Nabídková cena musí 

obsahovat veškeré náklady na realizaci předmětu této zakázky včetně nákladů souvisejících. 

Zájemce je povinen uvést zároveň hodnotu nabídkové ceny v Kč celkem bez DPH, ceny 

celkem včetně DPH a výši samotného DPH v nabídce.  

 Podmínky překročení nabídkové ceny 

Nabídková cena musí být stanovena jako cena konečná, tj. zahrnující jakékoliv případné 

dodatečné náklady zájemce, jako nepřekročitelná a ve smlouvě jako cena smluvní.  

 OBCHODNÍ PODMÍNKY A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 Návrh smlouvy  

Zájemce je povinen v nabídce na plnění veřejné zakázky předložit návrh smlouvy. Závazné 

požadavky zadavatele na obsah návrhu smlouvy jsou stanoveny ve formě závazného vzoru 

smlouvy na plnění veřejné zakázky, který tvoří přílohu č. 2 této zadávací dokumentace. 

Zájemce není oprávněn činit změny či doplnění v závazném vzoru smlouvy, vyjma případů, u 

nichž z obsahu vyplývá nezbytnost jejich doplnění, místa určená k doplnění jsou označena 

formulací [DOPLNÍ ZÁJEMCE]. Návrh smlouvy na plnění veřejné zakázky musí být ze strany 

zájemce podepsán statutárním orgánem nebo osobou prokazatelně oprávněnou jednat za 

zájemce; v takovém případě doloží zájemce toto oprávnění v originálu či v úředně ověřené 

kopii v nabídce. 

Předložení nepodepsaného návrhu smlouvy není předložením řádného návrhu požadované 

smlouvy. Podává-li nabídku více zájemců společně (jako sdružení zájemců), návrh smlouvy 

musí být podepsán statutárními orgány nebo jinými osobami prokazatelně oprávněnými 

jednat za všechny zájemce, kteří tvoří sdružení, nebo zájemcem, který byl ostatními členy 

takového sdružení k tomuto úkonu výslovně zmocněn.  

Podává-li nabídku více zájemců společně (jako sdružení zájemců), jsou povinni přiložit 

k nabídce originál nebo ověřenou kopii listiny, z níž závazně vyplývá, že všichni tito zájemci 

budou vůči zadavateli a jakýmkoliv třetím osobám z jakýchkoliv závazků vzniklých 
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v souvislosti s plněním předmětu této zakázky či vzniklých v důsledku prodlení či jiného 

porušení smluvních nebo jiných povinností v souvislosti s plněním předmětu této zakázky, 

zavázáni společně a nerozdílně. Příslušná listina (smlouva) musí rovněž zřetelně vymezovat, 

který ze zájemců je oprávněn vystupovat jako reprezentant sdružení. 

Vybraný zájemce bude uskutečňovat svou činnost po podpisu smlouvy podle pokynů 

zadavatele a v souladu s jeho zájmy, pokud tyto nebudou v rozporu s obecně platnými 

právními předpisy.  

 ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK 

 Hodnotící kritéria 

Hodnocení nabídek bude prováděno analogicky dle § 78 a § 79 ZVZ podle základního 

hodnotícího kritéria nejnižší nabídková cena, tj. nabídková cena je jediným kritériem 

hodnocení.  

V rámci tohoto hodnotícího kritéria bude hodnocena výše celkové nabídkové ceny za plnění 

předmětu této zakázky v Kč bez DPH.  

Jako nejvhodnější bude vyhodnocena taková celková nabídková cena bez DPH, která bude 

nižší oproti nabídkovým cenám uváděným ostatními zájemci.  

 POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDEK 

 Podání nabídky 

Nabídky se podávají písemně v uzavřené obálce opatřené na uzavřeních razítkem či 

podpisem zájemce, je-li fyzickou osobou, nebo statutárního orgánu zájemce (nebo jiné 

osoby oprávněné jednat za zájemce), je-li zájemce právnickou osobou, a označené názvem 

této zakázky s uvedením výzvy „Výběrové řízení - Neotevírat“, na které musí být uvedena 

adresa, na niž je možné vyrozumět zájemce o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí 

lhůty pro podání nabídek. Nabídka musí obsahovat analogicky dle § 68 ZVZ návrh smlouvy 

podepsaný osobou oprávněnou jednat za zájemce.  

V nabídce musejí být na krycím listu uvedeny identifikační údaje zájemce v rozsahu 

analogicky dle § 17 písm. d) ZVZ. Nabídka musí být zpracována ve všech částech v českém 

jazyce (výjimku tvoří odborné názvy a údaje) a podepsána (na krycím listu) oprávněnou 

osobou. 

 Zadávací lhůta 

Zadávací lhůta, tj. lhůta, po kterou jsou zájemci vázání svými nabídkami, činí 60 dnů 

a začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. Běh a stavění zadávací lhůty 

se řídí analogicky § 43 ZVZ. 
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 Poskytování zadávací dokumentace a dodatečné informace 

Zadávací dokumentace byla poskytnuta jako příloha výzvy k předložení cenové nabídky a je 

uveřejněna na úřední desce UK FTVS na webu fakulty.  

Zájemci jsou oprávněni požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Žádost je 

třeba doručit kontaktní osobě uvedené v odst. 1.2 této zadávací dokumentace. Zadavatel 

doporučuje doručit žádost nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání 

nabídek prostřednictvím emailu. Na později doručené žádosti již není zadavatel povinen 

odpovědět. 

Na základě žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám zašle kontaktní osoba 

osoby zastupující zadavatele dodatečné informace k zadávacím podmínkám prostřednictvím 

emailu, a to do 4 pracovních dnů ode dne doručení žádosti. Stejné informace budou 

prostřednictvím emailu poskytnuty i všem známým dalším (i budoucím) zájemcům o 

zakázku.  

 Lhůta a místo pro předkládání nabídky, požadavky na obsah nabídky 

Zájemce je povinen podat nabídku v listinné podobě osobně nebo zaslat poštou na 

adresu pro doručování osoby zastupující zadavatele při výkonu práv a povinností 

souvisejících s výběrovým řízením dle čl. 1.2 této zadávací dokumentace 

(FEICHTINGER ŽÍDEK FYRBACH advokáti s.r.o., IČO: 293 04 873, adresa pro 

doručování: Římská 12, 120 00 Praha 2) nejpozději do 6. 2. 2015 do 10:00 hodin.  

Za okamžik podání nabídky se považuje doručení nabídky na uvedenou adresu, nikoli její 

odeslání zájemcem.  

Zájemce v nabídce výslovně uvede jednu kontaktní adresu pro písemný styk mezi zájemcem 

a zadavatelem. 

Zájemce předloží nabídku ve dvou výtiscích, z nichž jeden bude označen na krycím listě 

názvem „Originál“ a jeden „Kopie“, přičemž jak originál, tak i kopie musí být v jedné obálce. 

Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností zadavatel uvádí, že výtisk s označením „Kopie“ bude 

obsahovat prosté kopie dokumentů obsažených ve výtisku s označením „Originál“. Všechny 

listy nabídky budou navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny 

před jejich vyjmutím z nabídky. Všechny výtisky budou řádně čitelné, bez škrtů a přepisů. 

Krycí list musí obsahovat vedle čísla výtisku i označení, zda jde o originál či kopii. Všechny 

stránky nabídky, resp. jednotlivých výtisků, budou očíslovány vzestupnou kontinuální řadou; 

není třeba číslovat originály či úředně ověřené kopie požadovaných dokumentů. 

Zájemce předloží nabídku vedle listinné formy též v elektronické podobě na CD. Informace 

na CD mají pouze informativní povahu. Každý zájemce je povinen předložit návrh smlouvy 

v elektronické podobě ve formátu .doc nebo . docx.  

Nabídka bude předložena v následující struktuře: 

- krycí list nabídky (viz příloha č. 2 této zadávací dokumentace); 

- obsah nabídky s uvedením čísel stran kapitol nabídky, včetně seznamu příloh; 
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- smlouva uzavřená mezi dodavateli analogicky dle § 51 odst. 6 ZVZ (pokud je 

zájemcem sdružení); 

- doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů; 

- doklady dle § 68 odst. 3 ZVZ (zájemce je oprávněn použít vzor, který tvoří přílohu č. 5 

této zadávací dokumentace); 

- návrh smlouvy na plnění této zakázky podepsaný osobou oprávněnou jednat za 

zájemce, včetně všech požadovaných příloh, přílohy č. 2 a 3 smlouvy mohou být 

předloženy v elektronické podobě na CD; 

- informace k hodnotícím kritériím, nejsou-li uvedeny v jiných částech nabídky; 

- další dokumenty dle požadavků zadávací dokumentace, anebo dle uvážení zájemce. 

Uvedené jednotlivé součásti nabídky zájemce ve své nabídce zřetelně oddělí. Požadavky na 

členění nabídky dle výše uvedeného mají doporučující charakter. 

 PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ 

Zadavatel umožní prohlídku místa plnění veřejné zakázky, a to dne 30. 1. 2015 od 14:00 

hodin.  

V případě, že se zájemce hodlá účastnit prohlídky místa plnění, zašle emailem oznámení o 

své účasti na adresu kontaktní osoby uvedenou v odst. 1.2 této zadávací dokumentace, tj. 

na email: semenkova@akfz.cz. 

 OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI 

Otevírání obálek s nabídkami podanými ve lhůtě pro podání nabídek je neveřejné. 

 PRÁVA ZADAVATELE 

Zadavatel si vyhrazuje právo dodatečně upravit zadávací podmínky této zakázky.  

Zadavatel si vyhrazuje právo toto výběrové řízení kdykoliv zrušit, nejpozději však do uzavření 

smlouvy, popřípadě odmítnout všechny předložené nabídky.  

Zadavatel poskytne odpovědi na dotazy zaslané mu ve smyslu § 49 odst. 1 ZVZ pouze 

písemnou formou.  

Zadavatel nepřipouští varianty nabídky ani dodatečné plnění nabídnuté nad rámec 

požadavků stanovených v zadávací dokumentaci. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit 

informace obsažené v nabídce zájemce u třetích osob a zájemce je povinen mu v tomto 

ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost. 

Zadavatel prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným 

příslibem. Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky. 
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 SEZNAM PŘÍLOH ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

Příloha č. 1: Technická specifikace veřejné zakázky 

Příloha č. 2: Krycí list 

Příloha č. 3: Závazný vzor smlouvy 

Příloha č. 4: Vzor čestného prohlášení 

Příloha č. 5: Vzor dokladů dle § 68 odst. 3 ZVZ 

V Praze dne 23. 1. 2015 

 

 

__________________________ 

Univerzita Karlova v Praze 

Fakulta tělesné výchovy a sportu 

Mgr. David Fyrbach, LL.M., advokát 

na základě plné moci  
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Příloha č. 1: Technická specifikace veřejné zakázky 

Technická specifikace veřejné zakázky tvoří samostatný dokument.  

 

 

  

  



Zadávací dokumentace 

Příloha č. 2: Krycí list nabídky 

  

KRYCÍ LIST NABÍDKY 

 

Zakázka 

Rekonstrukce audiovizuální techniky poslucháren FTVS 

Zadavatel: 

Název: 
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a 

sportu 

Sídlo: José Martího 31, 162 52, Praha 6 

IČ: 00216208 

Osoba oprávněná jednat 

za zadavatele: 

Ing. Radim Zelenka, Ph.D., tajemník Fakulty tělesné výchovy 

a sportu 

 
Zájemce: 

Název: doplní zájemce 

Sídlo / místo podnikání: doplní zájemce 

Tel/Fax.: doplní zájemce 

IČ/DIČ: doplní zájemce 

Osoba oprávněná jednat: doplní zájemce 

Telefon/Email: doplní zájemce 

Celková cena 

předmětu 

plnění v Kč 

bez DPH: 

doplní 

zájemce 

Výše DPH 

v Kč: 

doplní 

zájemce 

Celková 

cena 

předmětu 

plnění v Kč 

včetně 

DPH: 

doplní 

zájemce 

Zájemce: 

Podpis 

oprávněné 

osoby: 

 

 

 

……………………………………… 

 

Razítko 

Titul, jméno, 

příjmení 

doplní zájemce 

Funkce doplní zájemce 
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Příloha č. 3: Závazný vzor smlouvy 

Tvoří samostatný dokument 
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Příloha č. 4: Vzor čestného prohlášení 

 

Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů 

Já, níže podepsaný(á)  doplní zájemce nar. doplní zájemce 

                                                                     (titul, jméno a příjmení) 

jakožto doplní zájemce 

(např. jednatel, předseda představenstva, vedoucí organizační složky zahraniční právnická 

osoby, apod.) 

zájemce - společnosti doplní zájemce 

(obchodní firma společnosti) 

tímto čestně prohlašuji, že jsem zájemcem: 

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;* 

b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s 

předmětem podnikání zájemce podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k 

zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu;* 

c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže 

formou podplácení podle zvláštního právního předpisu; 

d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 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 konkurz zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena 

nucená správa podle zvláštních právních předpisů; 

e) který není v likvidaci; 

f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, 

tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště zájemce; 

g) který 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 zájemce; 

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 zájemce; 

i) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek; 

j) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění 

výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu. 
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Prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti dle § 50 odst. 1 písm. c) ZVZ 

Zájemce prohlašuje, že je ekonomicky a finančně způsobilý splnit výše uvedenou veřejnou 

zakázku. 

 

V …………..…… dne …………. 2015       

………………………………………                                                                                

                                                                                           Jméno a příjmení + podpis 

*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 zájemce či členem statutárního orgánu zájemce 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 zahraniční 

právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí tento předpoklad 

splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento 

základní kvalifikační předpoklad musí zájemce splňovat jak ve vztahu k území 

České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště. 

** pokud zájemce vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo 

jiné osoby odpovídající za činnost zájemce, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby. 
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Příloha č. 5: Vzor dokladů dle § 68 odst. 3 ZVZ 

 

Čestné prohlášení dle § 68 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách 

Zájemce [k doplnění obchodní firma společnosti / jméno a příjmení fyzické osoby], 

se sídlem [k doplnění], 

IČO: [k doplnění], 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [k doplnění] pod sp. zn. [k doplnění], 

tímto ve vztahu k veřejné zakázce s názvem „Rekonstrukce audiovizuální techniky 

poslucháren FTVS“, zadávané zadavatelem Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné 

výchovy a sportu, se sídlem: José Martího 31, 162 52, Praha 6 (dále jen „zadavatel“), 

ve smyslu ustanovení § 68 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve 

znění pozdějších předpisů, 

a)  čestně prohlašuje, že žádný z jeho statutárních orgánů nebo členů statutárních 

orgánů nebyl v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek 

v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele:* 

Alternativa: předkládá seznam jeho 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:* 

Jméno a příjmení  Funkce 

[k doplnění] [k doplnění] 

[k doplnění] [k doplnění] 

[…]  

b) čestně prohlašuje, že nemá formu akciové společnosti** 

 Alternativa: čestně prohlašuje, že žádný z vlastníků jeho akcií nevlastní akcie, jejichž 

souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu** 

Alternativa 2: předkládá seznam vlastníků akcií zájemce, jejichž souhrnná jmenovitá 

hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu** 

Jméno a příjmení 

[k doplnění] 

[k doplnění] 
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[…] 

c) čestně prohlašuje, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu ve smyslu zákona č. 

143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů, v souvislosti s uvedenou veřejnou zakázkou. 

 

Za zájemce [k doplnění] 

V [k doplnění], dne [k doplnění] 

 

 

__________________________ 

[k doplnění] 

[k doplnění funkce] 

 

 

_______________ 
* Zájemce zvolí jednu z uvedených alternativ a druhou přeškrtne či vypustí. 

** Zájemce zvolí jednu z uvedených alternativ a ostatní přeškrtne či vypustí. 
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