ČESKÁ REPUBLIKA
GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL
140 96 Praha 4, Budějovická 7

č.j.: 7271/2018-900000-090

Zadávací dokumentace
(dále jen „ZD“)
zadavatele Česká republika - Generální ředitelství cel (dále jen „zadavatel“) k nadlimitní veřejné
zakázce v oblasti obrany nebo bezpečnosti dle § 187 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), zadávané v užším řízení dle
§ 58 zákona, s názvem

„Nákup pistolí pro CS ČR 2018“
I.

II.

Identifikační údaje zadavatele
název zadavatele:

Česká republika - Generální ředitelství cel

IČO zadavatele:

71214011

DIČO zadavatele:

CZ71214011

sídlo zadavatele:

Budějovická 7, 140 96 Praha 4

osoba oprávněná jednat jménem
zadavatele:

Ing. Miroslav Nováček, ředitel sekce 01 Ekonomiky
a informatiky

profil zadavatele

https://mfcr.ezak.cz/profile_display_50.html

Průběh zadávacího řízení
(1)

Zadavatel zahájil zadávací řízení v souladu s § 58 ZZVZ odesláním oznámení o zahájení
zadávacího řízení k uveřejnění do Věstníku veřejných zakázek a Úředního věstníku
Evrospké unie, čímž vyzval dodavatele k podání žádostí o účast a k prokázání
splnění podmínek kvalifikace. Podmínky kvalifikace jsou uvedeny v čl. IX této ZD
(a shodné podmínky jsou uvedeny také v oznámení o zahájení zadávacího řízení).
Lhůta pro podání žádostí o účast je uvedena v oznámení o zahájení zadávacího
řízení a je uveřejněna na profilu zadavatele.

(2)

Po uplynutí lhůty pro podání žádostí o účast zadavatel posoudí kvalifikaci účastníků
zadávacího řízení, vyloučí z účasti v zadávacím řízení účastníky zadávacího řízení, kteří
neprokázali splnění kvalifikace, a nevyloučené účastníky zadávacího řízení vyzve
k podání nabídek. Účastníci zadávacího řízení zpracují své nabídky v souladu s čl. VI až
a VIII této ZD a podají je ve formě a způsobem uvedeným v čl. XIII této ZD.
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(3)

III.

Po podání nabídek bude zadavatel postupovat v souladu s Hlavou IX ZZVZ
(§ 107 a násl. ZZVZ).

Předběžné tržní konzultace
Zadavatel vedl před zahájením zadávacího řízení následující předběžné tržní konzultace:

Označení informací obsažených v zadávací dokumentaci, které jsou výsledkem předběžné
tržní konzultace:
Informace uvedené v Příloze č. 1 této ZD - Specifikace pistolí a specifikace rozsahu testování
poptávaného plnění dle čl. VIII odst. 2 této ZD a čl. V odst. 5 a čl. IX odst. 6 Závazného vzoru
smlouvy.
Identifikace osob, které se na předběžné tržní konzultaci podílely:
Vojenský technický ústav, s.p., IČ 242 72 523, se sídlem Mladoboleslavská 944, 197 06 Praha
9 - Kbely
Všechny podstatné informace, které byly obsahem předběžné tržní konzultace:
Předmětem předběžné tržní konzultace byly technické požadavky zadavatele na poptávané
plnění dle Přílohy č. 1 této ZD - Specifikace pistolí a specifikace rozsahu testování poptávaného
plnění dle čl. VIII odst. 2 této ZD a čl. V odst. 5 a čl. IX odst. 6 Závazného vzoru smlouvy.

IV.

V.

Předmět veřejné zakázky
(1)

Předmětem veřejné zakázky je nákup vojenského materiálu uvedeného v Příloze č. 1
ZZVZ, kategorie 1 - Ruční a lafetové střelné zbraně s výjimkou loveckých a sportovních
zbraní:
1. pušky, karabiny, revolvery, pistole, samopaly, kulomety a granátomety,
2. plamenomety.

(2)

Předmětem veřejné zakázky je nákup kompaktních pistolí pro příslušníky Celní správy
České republiky. Předmět veřejné zakázky je blíže vymezen v Příloze č. 1 této ZD Specifikace pistolí a v Závazném vzoru smlouvy.

(3)

Předmět veřejné zakázky dle číselníku NIPEZ (kód NIPEZ): 35321100-1 Ruční palné
zbraně

(4)

S ohledem na předmět uvedený v odstavci 1 je tato veřejná zakázka veřejnou zakázkou
v oblasti obrany nebo bezpečnosti ve smyslu § 187 a násl. ZZVZ.

(5)

Podmínky plnění veřejné zakázky (obchodní, platební a jiné), vymezující budoucí rámec
smluvního vztahu mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem, jsou podrobně upraveny
v Závazném vzoru smlouvy.

Místo a doba plnění veřejné zakázky
(1)

Místo plnění veřejné zakázky je uvedeno v čl. III odst. 1 Závazného vzoru smlouvy.

BANKOVNÍ SPOJENÍ
1020011/0710
ČNB, Praha 1

IČ
71214011

TELEFON
26133-1111

E-MAIL: podatelna@cs.mfcr.cz
INTERNET: www.celnisprava.cz
ID Datové schránky: 7puaa4c

(2)

VI.

VII.

Doba plnění veřejné zakázky je uvedena v čl. III odst. 3 Závazného vzoru smlouvy.

Státní ověřování jakosti
(1)

Zadavatel požaduje uplatnit na předmět veřejné zakázky státní ověřování jakosti (dále
jen „SOJ“) ve smyslu zákona č. 309/2000 Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci
a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně
živnostenského zákona, ve znění pozdějších předpisů.

(2)

SOJ bude provedeno Úřadem pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní
ověřování jakosti, IČ 601 62 694, se sídlem nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6 (dále
jen „Úřad“), popř. obdobným úřadem nebo orgánen (Government Quality Assurance
Representative) státu, kde bude předmět veřejné zakázky vyroben.

(3)

Rozsah a podmínky pro provádění SOJ jsou podrobně uvedeny v Závazném vzoru
smlouvy (čl. V a Příloha č. 3 Závazného vzoru smlouvy - Požadavky na zabezpečení
státního ověřování jakosti).

(4)

Zadavatel s ohledem na povahu a předmět veřejné zakázky požaduje po dodavateli, aby
v souladu s § 193 odst. 2 písm. a) ZZVZ zajistil výrobu předmětu veřejné zakázky ve
státech, kde je možné zabezpečit SOJ, přičemž seznam těchto států je uveden v Příloze
č. 3 Závazného vzoru smlouvy - Požadavky na zabezpečení státního ověřování jakosti.

(5)

Dodavatel musí do čl. I odst. 4 návrhu smlouvy v nabídce uvést identifikační údaje
výrobce předmětu veřejné zakázky a adresu místa výrobního závodu včetně názvu státu,
kde bude předmět veřejné zakázky vyroben.

Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny
(1)

Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady spojené s plněním této veřejné
zakázky a musí být cenou konečnou a platnou po celou dobu platnosti smlouvy. Změna
nabídkové ceny je možná pouze v souvislosti s legislativních změnou týkající se sazby
DPH.

(2)

Dodavatel nabídne cenu za 1 (jednu) pistoli; dále dodavatel nabídne cenu za 1 782 ks
pistolí, což je počet pistolí, o kterém zadavatel předpokládá, že jej nakoupí v rámci této
veřejné zakázky. Předpokládaný počet pistolí (1 782 ks) je zadavatelem stanoven pouze
pro účely hodnocení srovnatelných nabídkových cen; na základě smlouvy uzavřené
s vybraným dodavatelem nakoupí zadavatel od vybraného dodavatele ve srovnání
s předpokládaným počtem pistolí stejný, menší nebo větší počet pistolí, a to s ohledem
na počet pistolí, které bude moci zadavatel od vybraného dodavatele nakoupit za
finanční prostředky, které má na nákup pistolí k dispozici. Zadavatel má na nákup pistolí
k dispozici finanční prostředky ve výši 20 619 834,71 Kč bez DPH, tj. 24 950 000,- Kč
včetně DPH.

(3)

Nabídková cena musí být zpracována podle členění uvedeného v tabulce ve Vzoru
krycího listu nabídky, který tvoří Přílohu č. 3 této ZD (dále jen „Krycí list nabídky“).
Všechny položky v tabulce musí být vyplněny.
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VIII.

Požadavky na způsob zpracování nabídky
(1)

Dodavatel musí ve své nabídce předložit návrh technických podmínek nabízené pistole
zpracovaných dle Českého obranného standardu č. 051625, 3. vydání, Technické
podmínky pro produkty určené k zajištění obrany státu (dále jen „ČOS“) a v souladu
s požadavky zadavatele uvedenými v Příloze č. 1 této ZD - Specifikace pistolí (dále jen
„Technické podmínky“). Součástí Technických podmínek musí být také
podrobný popis nabízené pistole a její takticko - technické charakteristiky, včetně
popisu materiálů použitých na výrobu pistole (včetně povrchových úprav)
a rozměrů,
výkres sestavy a další obrazovou dokumentace, zejména přehled o umístění
značek součástek, skupin a celku (např. značka výrobce, výrobní čísla, rok výroby,
kontrolní značky apod.).

(2)

Dodavatel musí ve své nabídce předložit doklady (protokoly, certifikáty apod.) o tom, že
dodavatelem nabízená pistole byla testována (zkoušena) zkušebnou (laboratoří)
akreditovanou signatářem dohody o vzájemném uznávání výsledků akreditace EA MLA
(European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreemnet (MLA)), a to
v následujícím rozsahu
-

zjištění úplnosti a technického stavu zbraně,
zjištění základních charakteristik zbraně (i odporu spouště),
posouzení pojistných mechanismů a bezpečnosti konstrukce,
zkouška seskupenosti a správnosti střelby (precize),
zkouška funkce při otáčení zbraně kolem podélné polohy,
zkouška zbraně střelbou v kombinovaných podmínkách (prašné prostředí, déšť,
pistole bez maziva),
zkouška zbraně střelbou za vysokých teplot,
zkouška zbraně při nízké teplotě a při náhlých teplotních změnách,
zkouška snadnosti rozebrání a zkouška příslušenství,
zkouška vyměnitelnosti součástí,
zkouška životnosti zbraně (včetně odzkoušení funkce při střelbě náboji
s neogiválním typem střely),
určení odolnosti a bezpečnosti zbraně při pádu (pád z výšky 1,5 m a 3 m),

a že s ohledem na výsledky tohoto testování testovaná pistole splňuje požadavky
zadavatele uvedené v Příloze č. 1 této ZD - Specifikace pistolí.
Všechny výše uvedené dodklady (protokoly, certifikáty apod.) je dodavatel povinen
předložit v elektronickém originále v českém jazyce nebo v cizojazyčném elektronickém
originále včetně úředního překladu do českého jazyka.1
Dodavatel musí ve své nabídce předložit alespoň kopii dokladu v českém jazyce nebo
alespoň kopii dokladu v cizím jazyce včetně úředního překladu do českého,
prokazujícího, že subjekt, který vystavil výše uvedené doklady, je zkušebnou (laboratoří)
akreditovanou signatářem dohody o vzájemném uznávání výsledků akreditace EA MLA.
Aktuální seznam signatářů dohody EA MLA je k dispozici na http://www.europeanaccreditation.org/mla-and-bla-signatories.

1

Za elektronický originál se považuje také dokument, který vznikl provedením konverze dokumentu v listinné podobě
v souladu s § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů,
v platném znění, dle kterého platí, že:
„Konverzí se rozumí úplné převedení dokumentu v listinné podobě do dokumentu obsaženého v datové zprávě nebo
datovém souboru, ověření shody obsahu těchto dokumentů a připojení ověřovací doložky … .“
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IX.

(3)

Zadavatel není podle zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským
materiálem, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 38/1994 Sb.“), oprávněn
provádět jménem České republiky obchod s vojenským materiálem. Dodavatel, který
není výrobcem nabízených pistolí se sídlem v ČR, proto musí ve své nabídce předložit
alespoň prostou kopii platného povolení k zahraničnímu obchodu s vojenským
materiálem na příslušnou skupinu vojenského materiálu dle Seznamu vojenského
materiálu publikovaného v Příloze č. 1 vyhlášky č. 210/2012 Sb. (§ 6 zákona č. 38/1994
Sb.). Zadavatel je oprávněn si od vybraného dodavatele před uzavřením smlouvy
vyžádat předložení originálu nebo ověřené kopie uvedeného povolení.

(4)

Dodavatel musí ve své nabídce předložit Krycí list nabídky zpracovaný dle vzoru, který
tvoří Přílohu č. 3 této ZD. Všechny položky Krycího listu nabídky musí být vyplněny.

(5)

Dodavatel musí ve své nabídce předložit návrh smlouvy zpracovaný dle Závazného
vzoru smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem dodavatele či za
dodavatele. Závazný Vzor smlouvy obsahuje textová pole označená „[DOPLNÍ
DODAVATEL]”, která dodavatel doplní o relevantní údaje a hodnoty. Dodavatelem
doplněné údaje a hodnoty musí být plně v souladu se všemi podmínkami této ZD
a nabídkou dodavatele a nesmí měnit smysl, význam ani účel smluvních ustanovení
Závazného vzoru smlouvy.

(6)

Dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

(7)

Nabídka musí být zpracována v českém jazyce.

Podmínky kvalifikace
(1)

V žádosti o účast dodavatel doloží doklady prokazující splnění:
a)

základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ.
Dle § 74 odst. 1 ZZVZ není způsobilým dodavatel, 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 tomuto
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.
Dle § 74 odst. 2 ZZVZ, je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle
§ 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen
statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba,
musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ splňovat
a)
tato právnická osoba,
b)
každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
c)
osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.
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Dle § 74 odst. 3 ZZVZ účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu
a)
zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a)
ZZVZ splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
b)
české právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ
splňovat osoby uvedené § 74 odst. 2 ZZVZ a vedoucí pobočky závodu.
Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České
republice předložením
a)
výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ,
b)
potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b)
ZZVZ,
c)
písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu
k § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ,
d)
písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ,
e)
potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74
odst. 1 písm. d) ZZVZ,
f)
výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného
prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74
odst. 1 písm. e) ZZVZ.
b)

profesní způsobilosti podle § 77 ZZVZ; dodavatel prokazuje splnění profesní
způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního
rejstříku (§ 77 odst. 1 ZZVZ).
Doklady prokazující splnění profesní způsobilosti dodavatel předložit nemusí,
pokud právní předpisy v zemi jeho sídla obdobnou profesní způsobilost
nevyžadují.

c)

technické kvalifikace podle § 79 ZZVZ; dodavatel prokazuje splnění technické
kvalifikace předložením seznamu 1 významné dodávky, jejímž předmětem byla
dodávka krátkých palných zbraní (pistolí) pro armádu nebo bezpečnostní sbor
členského státu Evropské unie nebo armádu nebo bezpečností sbor členského
státu NATO, poskytnuté dodavatelem za posledních 10 let před zahájením
zadávacího řízení (počítáno zpětně ode dne zahájení zadávacího řízení, dále jen
„rozhodné období“), včetně uvedení ceny a doby jejího poskytnutí a identifikace
objednatele, kdy hodnota této významné dodávky musí činit minimálně
12.500.000,- Kč vč. DPH; alespoň část významné dodávky odpovídající
požadované minimální hodnotě musí být realizována v rozhodném období.

(2)

Dle § 81 ZZVZ 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.

(3)

Dle § 82 ZZVZ v případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost
a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ každý dodavatel samostatně.

(4)

Dle § 83 odst. 1 ZZVZ může dodavatel prokázat určitou část technické kvalifikace nebo
profesní způsobilosti s výjimkou profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ
prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli
předložit
a)
doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ jinou
osobou,
b)
doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
c)
doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ 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
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v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba
prokázala kvalifikaci za dodavatele.
Dle § 83 odst. 2 ZZVZ se má za to, že požadavek podle § 83 odst. 1 písm. d) ZZVZ je
splněn, pokud obsahem písemného závazku jiné osoby je společná a nerozdílná
odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně s dodavatelem. Prokazujeli však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle § 79
odst. 2 písm. a), b) nebo d) ZZVZ vztahující se k takové osobě, musí dokument podle
§ 83 odst. 1 písm. d) ZZVZ obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat stavební
práce či služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.
(5)

Dle § 228 odst. 1 ZZVZ předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů, nahrazuje tento výpis
a)
b)

profesní způsobilost podle § 77 ZZVZ v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze
seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti
dle odst. 1 písm. b),
základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ.

Dle § 228 odst. 2 ZZVZ je zadavatel 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.
(6)

Doklady o kvalifikaci předkládá dodavatel v nabídce v kopiích.

(7)

Dodavatel nemůže nahradit doklady o kvalifikaci předložením čestného prohlášení. Dle
§ 86 odst. 2 věty druhé ZZVZ může dodavatel nahradit doklady o kvalifikaci předložením
jednotného evropského osvědčení pro veřejné zakázky dle § 87 ZZVZ.

(8)

S ohledem na § 86 odst. 3 a § 122 odst. 3 písm. a) ZZVZ je vybraný dodavatel povinen
předložit zadavateli na základě jeho výzvy před uzavřením smlouvy originály nebo
ověřené kopie dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy.

(9)

Dle § 86 odst. 5 ZZVZ musí doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 ZZVZ
a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ prokazovat splnění požadovaného
kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

(10) Dle § 88 ZZVZ pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde
v průběhu zadávacího řízení ke změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je
účastník zadávacího řízení povinen tuto změnu zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit
a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny předložit nové doklady nebo prohlášení
ke kvalifikaci; zadavatel může tyto lhůty prodloužit nebo prominout jejich zmeškání.
Povinnost podle věty první účastníku zadávacího řízení nevzniká, pokud je kvalifikace
změněna takovým způsobem, že
a)
podmínky kvalifikace jsou nadále splněny,
b)
nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo
nabídek a
c)
nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek.
X.

Pravidla pro hodnocení nabídek
(1)

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Zadavatel bude
ekonomickou výhodnost nabídek hodnotit podle nejnižší nabídkové ceny, tj. ceny
předmětu veřejné zakázky v Kč s DPH stanovené v souladu s čl. VII této ZD.
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XI.

(2)

Jako ekonomicky nejvýhodnější bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

(3)

V případě, že dvě a více nabídek budou obsahovat stejnou nejnižší nabídkovou cenu,
bude jako ekonomicky nejvýhodnější vybrána ta z nabídek se stejnou nejnižší
nabídkovou cenou, která byla doručena zadavateli dříve.

Další podmínky a práva zadavatele
(1)

Zadavatel nepřipouští předložení variant nabídky.

(2)

Zadavatel může ověřovat věrohodnost poskytnutých údajů, dokladů, vzorků nebo
modelů a může si je opatřovat také sám. Vzorky může zadavatel podrobovat zkouškám
a vycházet z výsledků těchto zkoušek.

(3)

Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat po dodavateli v rámci objasnění nabídky dle
§ 46 ZZVZ úpravu Technických podmínek (čl. VIII odst. 1 této ZD), pokud nebudou
zpracovány v souladu s ČOS, v souladu požadavky zadavatele uvedenými Příloze č. 1
této ZD - Specifikace pistolí, nebo pokud budou trpět jinými vadami z hlediska popisu
předmětu veřejné zakázky, zkoušení předmětu veřejné zakázky, nebo jiných vlastností
předmětu veřejné zakázky. Dodavatel bude v takovém případě povinen dopracovat
Technické podmínky dle připomínek zadavatele a předložit zadavateli jejich upravený
návrh.

(4)

Vybraný dodavatel, který není výrobcem nabízených pistolí se sídlem v ČR, a zároveň
má v úmyslu dovézt nabízené pistole ze země, která není členským státem EU, musí
před uzavřením smlouvy předložit na základě výzvy zadavatele originál nebo ověřenou
kopii platné licence pro zahraniční obchod s vojenským materiálem dle § 14 zákona
č. 38/1994 Sb., tzn. pro dovoz a prodej dodávaných pistolí koncovému uživateli na území
ČR.

(5)

Nelze-li zjistit údaje o skutečném majiteli2 vybraného dodavatele, který je právnickou
osobou, z Evidence skutečných majitelů3, vyzve zadavatel v souladu s § 122 odst. 5
ZZVZ vybraného dodavatele, který je právnickou osobou, 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 písmene 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.
V souladu s § 122 odst. 7 ZZVZ zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který
nepředložil údaje nebo doklady podle tohoto odstavce.

(6)

Zadavatel je oprávněn požádat vybraného dodavatele před podpisem smlouvy
o předložení finálního návrhu Technických podmínek (čl. VIII odst. 1 a čl. XI odst. 3 této
ZD) za účelem jejich schválení, a to maximálně ve čtyřech vyhotoveních v listinné
podobě. Vybraný dodavatel je v takovém případě povinen finální návrh Technických
podmínek zadavateli poskytnout. Zadavatelem schválené Technické podmínky budou

2

§ 4 ost. 4 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování
terorismu, ve znění pozdějších předpisů
3 § 118b a násl zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských
fondů, ve znění pozdějších předpisů
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jako Příloha č. 1 smlouvy k dispozici zadavateli, dodavateli a Úřadu pro účely provedení
SOJ.

XII.

XIII.

(7)

Zadavatel zruší nebo může zrušit zadávací řízení pouze z důvodů uvedených
v § 127 ZZVZ.

(8)

Dodavateli nenáleží náhrada nákladů, které vynaložil v souvislosti se svou účastí
v zadávacím řízení.

Vysvětlení zadávací dokumentace, změna a doplnění zadávací dokumentace
(1)

Dodavatel je oprávněn požádat zadavatele o vysvětlení zadávací dokumentace.
Písemnou žádost je možné doručit v elektronické podobě prostřednictvím elektronického
nástroje E-ZAK, datovou zprávou do datové schránky zadavatele (identifikátor datové
schránky zadavatele je 7puaa4c) nebo na elektronickou adresu zadavatele
podatelna@cs.mfcr.cz.

(2)

Zadavatel uveřejní vysvětlení zadávací dokumentace a změnu nebo doplnění zadávací
dokumentace na svém profilu zadavatele.

Forma a způsob podání nabídky
(1)

Nabídku je možné podat výhradně prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK
dostupného na internetové adrese https://mfcr.ezak.cz/profile_display_50.html.

(2)

Lhůta pro podání nabídek bude uvedena ve výzvě k podání nabídek, která bude po
posouzení žádostí o účast v souladu s § 58 odst. 3 ZZVZ odeslána účastníkům
zadávacího řízení, kteří prokážou splnění kvalifikace.

(3)

Systémové požadavky na PC pro podání nabídek jsou k dispozici na internetové adrese
http://www.ezak.cz/faq/pozadavky-na-system.

(4)

Test
nastavení
prohlížeče
a
https://mfcr.ezak.cz/test_index.html.

(5)

Podrobné instrukce k obsluze elektronického nástroje se nacházejí v uživatelské
příručce
pro
dodavatele
dostupné
z
internetové
adresy
https://mfcr.ezak.cz/test_index.html.

systému

je

dostupný

na

adrese

Přílohy:
1)
2)
3)

Specifikace pistolí
Závazný vzor smlouvy
Vzor krycího listu nabídky

Ing. Miroslav Nováček
ředitel sekce 01 Ekonomiky a informatiky
podepsáno elektronicky
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