ZADAVATEL:

Česká republika – Ministerstvo financí
se sídlem: Praha 1, Letenská 525/15, PSČ: 118 10
IČO: 00006947, DIČ: CZ00006947
zastoupený
Ing. Andrejem Babišem
ministrem financí

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Ve znění Dodatečných informací č. 1
Veřejná zakázka

Dynamický nákupní systém na prostředky ICT
v resortu Ministerstva financí
Druh zadávacího řízení: Dynamický nákupní systém na dodávky v souladu s § 93 odst. 2 zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ nebo „ZVZ“)
formou otevřeného řízení v souladu s § 21 odst. 1 písm. a) a § 27 zákona.
Evidenční číslo veřejné zakázky: 632869
Předběžné oznámení bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 23. 2. 2016
pod evidenčním číslem formuláře 7601011032869 a ve Věstníku Evropské unie (TED) dne
26. 2. 2016 pod číslem formuláře 2016/S 040-064858.

1. Identifikační údaje o Centrálním zadavateli, pověřující zadavatelé a další informace
Název:
Česká republika – Ministerstvo financí
Sídlo zadavatele/Kontaktní adresa:
Praha 1, Letenská 525/15, PSČ: 118 10
IČO:
000 06 947
DIČ:
CZ00006947
ID datové schránky:
xzeaauv
Adresa profilu zadavatele:
https://mfcr.ezak.cz/profile_display_2.html
Telefon:
+420 257041111
E-mail:
verejne.zakazky@mfcr.cz
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:
Kontaktní osoba ve věcech technických:
Kontaktní osoba zadavatele:
Kontaktním útvarem Ministerstva financí
ve věcech souvisejících s tímto zadávacím
řízením je oddělení 6602 Realizace veřejných
zakázek
Veřejná zakázka je zadávána Centrálním zadavatelem, který ve smyslu § 3 odst. 1 písm. b) ZVZ
provádí zadávací řízení a zadává veřejnou zakázku pro sebe i na účet pověřujících zadavatelů.
S pověřujícími zadavateli Centrální zadavatel uzavřel pod č.j. 48300/2015/66 smlouvy, v rámci
kterých jsou upravena vzájemná práva a povinnosti v souvislosti s centralizovaným zadáváním.
Seznam pověřujících zadavatelů:
Úřední název:

Generální finanční ředitelství
Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1
Smlouva s Centrálním zadavatelem uzavřena dne: 4. 11. 2015

Identifikační číslo:

Sídlo:

ID datové schránky:

Úřední název:

Generální ředitelství cel
Sídlo:
Budějovická 7, 140 96 Praha 4
Smlouva s Centrálním zadavatelem uzavřena dne: 10. 11. 2015

Identifikační číslo:

Úřední název:

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2
Smlouva s Centrálním zadavatelem uzavřena dne: 11. 11. 2015

Identifikační číslo:

Sídlo:

ID datové schránky:

Kancelář finančního arbitra
Sídlo:
Legerova 69/1581, 110 00 Praha 1
Smlouva s Centrálním zadavatelem uzavřena dne: 27. 10. 2015

Identifikační číslo:

Úřední název:

72080043
p9iwj4f

71214011
ID datové schránky: 7puaa4c
69797111
96vaa2e

72546522
ID datové schránky: qr9ab9x

2. Úvodní ustanovení
Účelem zavedení dynamického nákupního systému (dále jen „DNS“) je zajištění výkonu svěřených
agend, zabezpečení vybavenosti zaměstnanců Informačními technologiemi a efektivnější
obstarávání vybraných komodit.
Tato zadávací dokumentace DNS představuje soubor dokumentů, údajů a požadavků Centrálního
zadavatele vymezující v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky. Zadávací
dokumentace je pro uchazeče o zařazení do DNS závazná.
Součástí zadávací dokumentace jsou všechny její přílohy ve struktuře popsané níže.
Kompletní zadávací dokumentace včetně příloh je uveřejněna v souladu s ustanovením § 48
odst. 1 ZVZ na profilu zadavatele – https://mfcr.ezak.cz/dns_display_1.html formou
neomezeného dálkového přístupu 24 hodin denně, a to od oznámení otevřeného řízení
o zavedení DNS až do ukončení trvání DNS.
Zakázky zadávané v DNS budou veřejnými zakázkami na dodávky podle § 8 ZVZ.
Centrální zadavatel předpokládá centralizované zadávání veřejných zakázek v DNS.
Práva, povinnosti či podmínky v této zadávací dokumentaci neuvedené se řídí ZVZ a dalšími
obecně závaznými právními předpisy.
Podáním předběžné nabídky do tohoto otevřeného řízení uchazeč přijímá a akceptuje plně a bez
výhrad zadávací podmínky včetně případných dodatečných informací k zadávacím podmínkám.
Dílčí plnění budou zadávána ve frekvenci zpravidla 4 měsíců.
Celková předpokládaná hodnota veřejných zakázek, které předpokládá Centrální zadavatel v DNS
zadat, činí Kč 250 000 000,- bez DPH.
3. Předmět veřejných zakázek zadávaných v DNS
Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky osobních počítačů;
počítačových monitorů a konzolí; a součástí, příslušenství a doplňků pro počítače pro potřeby
Centrálního zadavatele a jednotlivé pověřující zadavatele.
Klasifikace předmětu veřejné zakázky
Dle nařízení Komise (ES) č. 213/2008, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady
(ES) č. 2195/2002, o společném slovníku pro veřejné zakázky (CPV), odpovídá předmět plnění
veřejné zakázky položkám:
30213000-5
Osobní počítače
30231000-7
Počítačové monitory a konzoly
30237000-9
Součásti, příslušenství a doplňky pro počítače
4. Doba a místo plnění veřejné zakázky
Plnění veřejných zakázek bude probíhat v návaznosti na podmínky stanovené v jednotlivých
výzvách k podání nabídek ve smyslu § 95 ZVZ.
Místem plnění veřejných zakázek budou pracoviště Centrálního zadavatele a jednotlivých
pověřujících zadavatelů uvedených v bodě 1 této zadávací dokumentace.
5. Obchodní podmínky – závazný text návrhu smlouvy
Obchodní podmínky včetně platebních podmínek budou pro jednotlivé veřejné zakázky zadávané
v DNS stanovovány v konkrétních výzvách k podání nabídek ve smyslu § 95 ZVZ.
6. Technické podmínky
Technické podmínky budou pro jednotlivé veřejné zakázky zadávané v DNS stanovovány
ve výzvách k podání nabídek ve smyslu § 95 ZVZ.

Podmínky pro zařazení do DNS (body 7 a 8 )
7. Kvalifikační předpoklady
Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je v souladu s ust. § 50 odst. 1 ZVZ dodavatel, který:
a) splní základní kvalifikační předpoklady podle ust. § 53 ZVZ,
b) splní profesní kvalifikační předpoklady podle ust. § 54 ZVZ,
c)
předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou
zakázku podle ust. § 50 odst. 1 písm. c) ZVZ, a
d) splní technické kvalifikační předpoklady podle ust. § 56 ZVZ.
7.1. Základní kvalifikační předpoklady (požadavky)
Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel
a)

b)

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 dodavatele či členem statutárního
orgánu dodavatele 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 či
žádost o účast zahraniční právnická osoba
prostřednictvím své organizační složky, musí
předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle
uvedených osob rovněž vedoucí této organizační
složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí
dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České
republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání
či bydliště;
který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin,
jehož skutková podstata souvisí s předmětem
podnikání dodavatele 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 dodavatele či členem
statutárního orgánu dodavatele 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 či žádost o účast zahraniční

Způsob prokázání splnění
Výpis z evidence Rejstříku trestů.
Je-li dodavatel právnickou osobou, musí
být doložen výpis z evidence Rejstříku
trestů jak ve vztahu k této právnické
osobě-dodavateli, tak i ve vztahu
ke všem statutárním orgánům nebo
všem členům statutárního orgánu takové
právnické osoby-dodavatele; je-li
statutárním orgánem dodavatele či
členem statutárního orgánu dodavatele
právnická osoba, musí být doložen výpis
z evidence Rejstříku trestů jak ve vztahu k
této právnické osobě, tak i ke
statutárnímu orgánu nebo ke každému
členu statutárního orgánu této právnické
osoby.

Výpis z evidence Rejstříku trestů.
Je-li dodavatel právnickou osobou, musí
být doložen výpis z evidence Rejstříku
trestů jak ve vztahu k této právnické
osobě-dodavateli, tak i ve vztahu
ke všem statutárním orgánům nebo
všem členům statutárního orgánu takové
právnické osoby-dodavatele; je-li
statutárním orgánem dodavatele či
členem statutárního orgánu dodavatele
právnická osoba, musí být doložen výpis
z evidence Rejstříku trestů jak ve vztahu k
této právnické osobě, tak i ke
statutárnímu orgánu nebo ke každému

Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel

c)
d)

e)

právnická osoba prostřednictvím své organizační
složky, musí předpoklad podle tohoto písmene
splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí
této organizační složky; tento základní kvalifikační
předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu
k území České republiky, tak k zemi svého sídla,
místa podnikání či bydliště;
který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou
podstatu jednání nekalé soutěže formou
podplácení podle zvláštního právního předpisu;
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 konkurs zrušen proto, že
majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena
nucená správa podle zvláštních právních předpisů;
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 dodavatele;

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

h)

Způsob prokázání splnění
členu statutárního orgánu této právnické
osoby.

Prohlášení dodavatele, z něhož
jednoznačně vyplývá splnění tohoto
kvalifikačního předpokladu.
Prohlášení dodavatele, z něhož
jednoznačně vyplývá splnění tohoto
kvalifikačního předpokladu.

Prohlášení dodavatele, z něhož
jednoznačně vyplývá splnění tohoto
kvalifikačního předpokladu.
Potvrzení příslušného finančního úřadu.
Prohlášení dodavatele ve vztahu
ke spotřební dani, z něhož jednoznačně
vyplývá splnění tohoto kvalifikačního
předpokladu.
Prohlášení dodavatele, z něhož
jednoznačně vyplývá splnění tohoto
kvalifikačního předpokladu ve vztahu
ke všem zdravotním pojišťovnám.
Potvrzení příslušného pracoviště České
správy sociálního zabezpečení, příp.
úřadu dle právního řádu země sídla,
místa podnikání či bydliště dodavatele.

Prohlášení dodavatele, z něhož
jednoznačně vyplývá splnění tohoto
kvalifikačního předpokladu.
k)
kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně Prohlášení dodavatele, z něhož
uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální
jednoznačně vyplývá splnění tohoto
práce podle zvláštního právního předpisu (ust. § 5 kvalifikačního předpokladu.
písm. e) bod 3 zákona č. 435/2004 Sb., o
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů).
l)
vůči němuž nebyla v posledních 3 letech zavedena Prohlášení dodavatele, z něhož
dočasná správa nebo v posledních 3 letech
jednoznačně vyplývá splnění tohoto
uplatněno opatření k řešení krize podle zákona
kvalifikačního předpokladu.
upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na
finančním trhu.
K prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů dle písm. c), d), e), f) - ve vztahu ke
spotřební dani, g), j), k) a l) uvedených výše je dodavatel oprávněn využít formulář, který je
přílohou č. 2 této zadávací dokumentace.
j)

7.2. Profesní kvalifikační předpoklady (požadavky)
Profesní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel,
který předloží
a)
Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm
zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je
v ní zapsán.
b)
Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních
právních předpisů v rozsahu odpovídajícím
předmětu veřejné zakázky, zejména doklad
prokazující příslušné živnostenské oprávnění.

Způsob prokázání splnění
Výpis z obchodního rejstříku, pokud je
v něm dodavatel zapsán, či výpis z jiné
obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.
Doklady o oprávnění k podnikání
(živnostenský list, výpis ze
živnostenského rejstříku) pokrývající
v plném rozsahu předmět této veřejné
zakázky (viz čl. 2 zadávací dokumentace).

7.3. Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku
Podle § 50 odst. 1 písm. c) ZVZ musí dodavatel předložit čestné prohlášení podepsané osobou
oprávněnou jednat jménem nebo za dodavatele, kterým prokáže, že je ekonomicky a finančně
způsobilý splnit veřejnou zakázku.
K prokázání tohoto kvalifikačního požadavku mohou dodavatelé využít vzor uvedený v příloze č. 3
zadávací dokumentace.
7.4. Technické kvalifikační předpoklady (požadavky)
Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží:
Vymezení min. úrovně kvalifikačního
Kvalifikační předpoklad
předpokladu a způsob jeho prokázání
a)
Seznam
významných
dodávek Dodavatel prokáže, že realizoval min. 3 dodávky
realizovaných dodavatelem v období obdobného charakteru v rozsahu každé z nich
posledních 3 let s uvedením rozsahu a ve výši minimálně Kč 1 mil. bez DPH.
doby plnění.
Ze seznamu významných dodávek musí vyplývat
alespoň následující údaje:
a) obchodní firma/název objednatele,
b) předmět významné dodávky,
c) doba a místo realizace významné dodávky,
d) finanční objem významné dodávky,
e) kontaktní osoba objednatele, u které bude
možné realizaci významné dodávky ověřit,
přičemž přílohami tohoto seznamu musí být
1. osvědčení vydané či podepsané veřejným
zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno veřejnému
zadavateli,
2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo
zboží dodáno jiné osobě než veřejnému zadavateli,
nebo
3. smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění
plnění dodavatele, není-li současně možné
osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat
z důvodů spočívajících na její straně.
Pokud dodavatel realizuje smluvní plnění
pravidelné povahy, tak se pro účely prokázání
technické kvalifikace považuje za rozhodný jejich
rozsah realizovaný v období posledních 3 let.

K prokázání splnění technického kvalifikačního předpokladu dle čl. 7.4 této zadávací
dokumentace je dodavatel oprávněn využít formuláře, který je přílohou č. 4 této zadávací
dokumentace, k němuž dodavatel připojí další požadované doklady (tj. zejména osvědčení
objednatele o významné dodávce).
8. Společná ustanovení ke kvalifikaci
8.1. Pravost a stáří dokladů prokazujících splnění kvalifikace
Dodavatel prokazuje splnění kvalifikace ve všech případech doklady předloženými v prostých
kopiích těchto dokladů. Zadavatel může před uzavřením smlouvy požadovat od vybraného
uchazeče předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace.
Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku
nesmí ke dni podání nabídky být starší 90 kalendářních dnů.
8.2. Prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nebo certifikátem
Dodavatel je oprávněn prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů a profesních
kvalifikačních předpokladů prostřednictvím výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů dle
§ 127 a násl. zákona. Pokud by výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů neobsahoval údaj o
splnění základního kvalifikačního předpokladů dle § 53 odst. 1 písm. k) či l) ZVZ, doplní jej
dodavatel prohlášením, z něhož jednoznačně vyplývá splnění tohoto kvalifikačního předpokladu.
Výpisem dodavatel prokáže kvalifikaci v rozsahu údajů v něm uvedených. Výpis nesmí být k
poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší než 3 měsíce.
Dodavatel je dále oprávněn prokázat kvalifikaci platným certifikátem vydaným v rámci systému
certifikovaných dodavatelů ve smyslu ustanovení § 134 zákona. Certifikátem dodavatel prokáže
kvalifikaci v rozsahu údajů v něm uvedených.
8.3. Prokázání kvalifikace v případě zahraničních osob
Nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje zahraniční dodavatel splnění
kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi svého sídla, místa podnikání nebo
bydliště, a to v rozsahu požadovaném ZVZ a zadavatelem (tj. zahraniční dodavatel je povinen
prokázat kvalifikaci v rozsahu a způsobem specifikovaným výše v článku 7 této zadávací
dokumentace). Pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo
bydliště zahraničního dodavatele určitý doklad nevydává, je zahraniční dodavatel povinen
prokázat splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má
být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního
dodavatele stanovena, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení. Doklady prokazující splnění
kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením jejich úředně
ověřeného překladu do českého jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika
vázána, nebo tato kvalifikační dokumentace nestanoví jinak; to platí i v případě, prokazuje-li
splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce dodavatel se sídlem, místem podnikání
nebo místem trvalého pobytu na území České republiky. Povinnost připojit k dokladům úředně
ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.
V případě prokazování kvalifikace doklady s údaji v cizí měně (platí i pro dodavatele se sídlem
na území ČR) si zadavatel vyhrazuje právo provést přepočet takového údaje v cizí měně na Kč
prostřednictvím devizového kurzu ČNB střed platného k poslednímu dni lhůty pro prokázání
splnění kvalifikace.
8.4. Prokázání části kvalifikace prostřednictvím subdodavatele
Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované Centrálním
zadavatelem podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona (tj. profesní a technické kvalifikační
předpoklady) v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat
prostřednictvím subdodavatele (to neplatí v případě profesního kvalifikačního předpokladu podle
§ 54 písm. a) zákona). Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:
• doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. j)

zákona subdodavatelem (prohlášení, že subdodavatel není veden v rejstříku osob se zákazem
plnění veřejných zakázek) a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) zákona
subdodavatelem (výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné
obdobné evidence, pokud je v ní zapsán); a
• smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele, k poskytnutí
plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž
bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu,
v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle ust. § 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona.
Subdodavatelem poskytnutá plnění, věci či práva musí být v takové smlouvě nebo jiném
závazném dokumentu identifikována zcela jasně, určitě a srozumitelně a vždy v souladu
se smyslem příslušných kvalifikačních předpokladů.
Centrální zadavatel upozorňuje, že povinnosti doložit smlouvy a doklady uvedené výše v tomto
článku platí i v případě, kdy je část kvalifikace prokazována subdodavatelem subdodavatele (subsubdodavatelem); v takovém případě je třeba doložit rovněž smlouvu mezi subdodavatelem
a sub-subdodavatelem a příslušné doklady sub-subdodavatele.
8.5. Společné prokázání kvalifikace
Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem
dodavatelé podávají společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění
základních kvalifikačních předpokladů a profesního kvalifikačního předpokladu podle ust. § 54
písm. a) zákona v plném rozsahu. Splnění kvalifikace podle ust. § 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona
musí prokázat všichni dodavatelé společně.
V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn společně několika dodavateli, jsou tito
dodavatelé povinni předložit zadavateli současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních
předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči
zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou
zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu
trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky.
8.6. Následek neprokázání splnění kvalifikace
Neprokáže-li dodavatel splnění kvalifikace v plném rozsahu, bude podle § 60 odst. 1 zákona
vyloučen ze zadávacího řízení. Centrální zadavatel bezodkladně písemně oznámí dodavateli své
rozhodnutí o jeho vyloučení z účasti v zadávacím řízení s uvedením důvodu.
8.7. Změny v kvalifikaci
Pokud do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky přestane dodavatel splňovat kvalifikaci,
je dodavatel povinen nejpozději do 7 pracovních dnů tuto skutečnost Centrálnímu zadavateli
písemně oznámit. Dodavatel je povinen předložit potřebné dokumenty prokazující splnění
kvalifikace v plném rozsahu do 10 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti Centrálnímu
zadavateli. Centrální zadavatel může na žádost dodavatele tuto lhůtu prodloužit nebo může
zmeškání lhůty prominout.
9. Jistota
Centrální zadavatel si vyhrazuje právo v případě veřejných zakázek zadávaných v DNS využít
institutu jistoty, které v případě využití tohoto práva stanoví ve výzvě k podání nabídek ve smyslu
§ 95 ZVZ.
10. Další podmínky a požadavky na zpracování předběžné nabídky
Předběžné nabídky musí být zpracovány v souladu s požadavky stanovenými touto zadávací
dokumentací a ZVZ. Uchazeč musí při zpracování předběžné nabídky respektovat požadavky
a podmínky stanovené zadavatelem v zadávacích podmínkách pro zavedení DNS a takto úplná
nabídka musí být uchazečem řádně předložena Centrálnímu zadavateli ve stanovené lhůtě
pro podání nabídky.

Obsah předběžné nabídky
Centrální zadavatel doporučuje akceptovat níže stanovené požadavky na formální úpravu,
strukturu a obsah předběžné nabídky, které mají zajistit přehlednost nabídek. Pro úplnost
Centrální zadavatel uvádí, že případné nedodržení níže uvedených formálních požadavků na
členění nabídky nebude považováno zadavatelem za nesplnění požadavků na splnění kvalifikace
nebo jiných požadavků zadavatele. Předběžná nabídka uchazeče bude obsahovat následující
součásti:
Krycí list předběžné nabídky
Krycí list předběžné nabídky bude zpracován dle vzoru uvedeného v Příloze č. 1 této zadávací
dokumentace. Centrální zadavatel doporučuje, aby uchazeč v souvislosti se svojí účastí pro
zařazení do DNS uvedl v krycím listu předběžné nabídky kontaktní osobu, která bude odpovídat za
veškerou komunikaci s Centrálním zadavatelem.
Krycí list předběžné nabídky bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.
Dokumenty k prokázání kvalifikace
Doklady k prokázání splnění kvalifikace uchazeč předloží v rozsahu požadovaném Centrálním
zadavatelem dle čl. 7 a 8 této zadávací dokumentace.
V případě, že uchazeč prokazuje část kvalifikace požadované Centrálním zadavatelem
prostřednictvím subdodavatele, uvede v této části i veškeré subdodavatelské dokumenty
a smlouvu uzavřenou se subdodavatelem (bod 8.4 této zadávací dokumentace).
Prohlášení uchazeče dle § 68 odst. 3 ZVZ
Centrální zadavatel upozorňuje, že v souladu s ustanovením § 68 odst. 3 ZVZ musí být součástí
předběžné nabídky:
• seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů uchazeče, kteří v posledních
3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byly v pracovněprávním, funkčním či obdobném
poměru u zadavatele;
• má-li uchazeč formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá
hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek;
• prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zákona
č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon
o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti se zadávanou
veřejnou zakázkou.
Uchazeč může použít vzorový formulář, který je Přílohou č. 5 této zadávací dokumentace.
Příp. další podklady a dokumenty (např. plná moc, smlouva se subdodavatelem, smlouva
v případě společné nabídky aj.).
11. Způsob podání předběžné nabídky

Elektronická adresa pro podání předběžných nabídek:
https://mfcr.ezak.cz/dns_display_1.html
Předběžná nabídka uchazeče bude podána výhradně elektronicky prostřednictvím elektronického
nástroje E-ZAK, dostupného na webové adrese https://mfcr.ezak.cz. Tento elektronický nástroj
splňuje podmínky § 149 odst. 2 a odst. 6 ZVZ a požadavky na pořizování záznamů dle
Vyhl. č. 9/2011 Sb., kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů
a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek a podrobnosti týkající se
certifikátu shody. Uchazeč, resp. kontaktní osoba pro podání předběžné nabídky, musí být pro
elektronické podání předběžné nabídky držitelem kvalifikovaného certifikátu. Předběžná nabídka
musí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu.
Velikost jednotlivého souboru vkládaného do elektronického nástroje nesmí přesáhnout velikost
cca 25 MB. Bližší informace nezbytné pro podání elektronické nabídky jsou uvedeny
na elektronickém nástroji/profilu E-ZAK na adrese https://mfcr.ezak.cz/test_index.html.

Zadavatel upozorňuje dodavatele, že v průběhu trvání DNS provede migraci na nový profil
zadavatele v rámci Národního elektronického nástroje. V takovém případě bude na nový
elektronický nástroj převeden i DNS a možnost podávání předběžných nabídek po zavedení DNS
ve smyslu § 94 odst. 1 zákona.
12. Lhůta pro podání předběžné nabídky
Lhůta pro podání předběžných nabídek končí dne 15. 7. 2016 v 10:00 hod. Po zavedení DNS
zadavatel umožní ve smyslu § 94 odst. 1 ZVZ podat předběžnou nabídku kdykoli po celou dobu
trvání DNS.
13. Posouzení předběžných nabídek
Předběžné nabídky posoudí komise ustanovená Centrálním zadavatelem. Komise posoudí
předběžné nabídky z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků Centrálního zadavatele
uvedených v zadávací dokumentaci. Na základě posouzení předběžných nabídek vč. posouzení
kvalifikace Centrální zadavatel rozhodne o zařazení dodavatele do DNS či o jeho odmítnutí.
Rozhodnutí v souladu § 94 odst. 4 ZVZ zašle dodavateli.
14. Zařazení do DNS
Zadavatel zařadí do DNS dodavatele, který splní podmínky pro zařazení do DNS a který předloží
předběžnou nabídku v souladu s požadavky Centrálního zadavatele.
15. Hodnotící kritéria
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejných zakázek v rámci DNS bude dle § 78 odst. 1
písm. b) ZVZ nejnižší nabídková cena. Základní hodnotící kritérium bude dle § 95 odst. 5 písm. e)
ZVZ vždy uvedeno v jednotlivých výzvách k podání nabídek.
Centrální zadavatel si vyhrazuje právo v případě veřejných zakázek zadávaných v DNS využít
institutu elektronické aukce pro hodnocení nabídek. Tuto skutečnost oznámí ve výzvě k podání
nabídek ve smyslu § 95 ZVZ.
16. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám
Centrální zadavatel upozorňuje, že v rámci zachování zásady transparentnosti, rovného zacházení
a zákazu diskriminace zadávacího řízení musí být veškerá komunikace se zadavatelem vedena
výlučně písemnou formou s využitím elektronického nástroje E-ZAK. Jakýkoliv další způsob, např.
osobní jednání je vyloučen. Výlučně tohoto elektronického prostředku je povinen používat
v souladu s § 93 odst. 8 ZVZ též dodavatel.
Písemná žádost o dodatečné informace musí být dle § 49 odst. 1 ZVZ Centrálnímu zadavateli
doručena nejpozději šest pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
Centrální zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám nejpozději do čtyř
pracovních dnů ode dne doručení písemné žádosti dodavatele. Dodatečné informace, včetně
přesného znění požadavku dodavatele odešle Centrální zadavatel současně všem dodavatelům,
kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace
poskytnuta.
Centrální zadavatel vždy uveřejní dodatečné informace včetně přesného znění žádosti stejným
způsobem, jakým uveřejnil textovou část zadávací dokumentace.
17. Práva a výhrady zadavatele
Centrální zadavatel uchazečům nehradí náklady spojené s účastí v tomto zadávacím řízení.
Centrální zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zavedený DNS kdykoliv v době jeho trvání.
Centrální zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení za podmínek a v souladu se ZVZ.
Centrální zadavatel nepřipouští varianty nabídky. Centrální zadavatel si vyhrazuje právo na změnu
nebo úpravu podmínek stanovených zadávací dokumentaci, a to v souladu se ZVZ.
Centrální zadavatel si vyhrazuje právo ověřit a prověřit údaje uvedené jednotlivými uchazeči
v nabídkách. Centrální zadavatel vyloučí uchazeče ze zadávacího řízení v případě, že uchazeč
uvede ve své nabídce nepravdivé údaje.

18. Zadávací lhůta
Centrální zadavatel stanovil zadávací lhůtu, tj. lhůtu, po kterou jsou dodavatelé svými
předběžnými nabídkami vázáni, na dobu trvání DNS.
Centrální zadavatel, v souladu s § 94 odst. 5 ZVZ, umožní po celou dobu trvání DNS dodavateli
upravit předběžnou nabídku, a to za předpokladu, že zůstane nadále v souladu s podmínkami
pro zařazení do DNS.
19. Seznam příloh
Příloha č. 1 Krycí list předběžné nabídky
Příloha č. 2 Vzor Čestného prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů
Příloha č. 3 Vzorový formulář prokazující ekonomickou a finanční způsobilost splnit

veřejnou zakázku (dle § 50 odst. 1 písm. c) zákona)

Příloha č. 4 Vzorový formulář prokazující splnění technického kvalifikačního předpokladu

(dle § 56 odst. 1 písm. a) zákona)
Příloha č. 5 Vzorový formulář prohlášení dle § 68 odst. 3 zákona

V Praze dne 16. 6. 2016

Mgr.
Daniel
Jirásko

Digitálně podepsal Mgr.
Daniel Jirásko
DN: c=CZ, cn=Mgr. Daniel
Jirásko, o=Česká republika Ministerstvo financí,
ou=13913, ou=Letenská 15,
118 10 PRAHA 1,
ou=Ministerstvo financí,
title=ředitel odboru,
serialNumber=ICA 10343966
Datum: 2016.06.16 13:25:36
+02'00'

Příloha č. 1
Veřejná zakázka

Dynamický nákupní systém na prostředky ICT
v resortu Ministerstva financí

Evidenční číslo 632869
Centrální zadavatel:
Česká republika-Ministerstvo financí, 118 10 Praha 1, Letenská 15, IČO 00006947

Krycí list předběžné nabídky
Dodavatel je:
právnickou osobou x)
fyzickou osobou x)
Jedná se o společnou nabídku (v případě že ano, rozšiřte o tabulku Identifikační údaje)
ANO x)

NE x)

Identifikační údaje (právnická osoba):
Obchodní firma nebo název:
Sídlo:
Právní forma:
Identifikační číslo (bylo-li přiděleno):
Pozn. Podává-li nabídku fyzická osoba, uvede následující údaje: obchodní firma nebo jméno, příjmení, místo podnikání, příp.
místo trvalého pobytu, identifikační číslo, kontaktní spojení (telefon, e-mail)

Ostatní údaje:

Jméno/a a příjmení člena/ů statutárního
orgánu:
Osoba oprávněná jednat za uchazeče
(na základě plné moci):
Kontaktní osoba:

1.
2.
.....

Telefonní spojení:
E-mailová adresa:
Bankovní spojení:

Doplňující údaje:
Je určitá část kvalifikace prokázána prostřednictvím subdodavatele
x)

Nehodící se škrtněte

ANO x)

NE x)

Součástí předběžné nabídky (mimo tohoto krycího listu) jsou tyto přílohy:
1.
2.
Podávám/e předběžnou nabídku a prohlašuji/jeme, že přijímám/e a akceptuji/jeme plně
a bez výhrad zadávací podmínky včetně případných dodatečných informací k zadávacím
podmínkám zadávacího řízení.
V …….…......…dne ........…

............………………………………………………..

Podpis/y osob/y oprávněné/ných jednat jménem či za zájemce

Příloha č. 2: Vzorový formulář k prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů (dle § 53
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon“)
Návětí pro statutární orgán právnické osoby1: Uchazeč [obchodní firma nebo název; sídlo; IČO]
jednající [jméno, příjmení, funkce] čestně prohlašuje, že
Návětí pro zástupce právnické osoby: Uchazeč [obchodní firma nebo název; sídlo; IČO] zastoupený
[jméno, příjmení, funkce] čestně prohlašuje, že je
Návětí pro fyzickou osobu: Já, [jméno, příjmení, místo podnikání, IČO], čestně prohlašuji, že jsem
Návětí pro zástupce fyzické osoby: Uchazeč [jméno, příjmení, místo podnikání, IČO] zastoupený
[jméno, příjmení, funkce] čestně prohlašuje, že je
uchazeč, který splňuje níže uvedené základní kvalifikační předpoklady analogicky dle § 53 zákona,
jako dodavatel
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 dodavatele či členem statutárního orgánu
dodavatele 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 či
žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad
podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento
základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel 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 dodavatele 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 dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele 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 či žádost o účast zahraniční právnická osoba
prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle
uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí
dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či
bydliště,
c) který v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou
podplácení podle zvláštního právního předpisu,
d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech 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 konkurs zrušen proto, že majetek byl
zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,

1

Uchazeč nebo jeho zástupce vybere vhodné návětí. Pokud je oprávněno jednat pouze více osob společně, je třeba aby, bylo upraveno
návětí a čestné prohlášení podepsaly všechny tyto osoby.

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 dodavatele,
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 dodavatele,
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
dodavatele,
j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a
k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální
práce podle zvláštního právního předpisu,
l) vůči němuž nebyla v posledních 3 letech zavedena dočasná správa nebo v posledních 3 letech
uplatněno opatření k řešení krize podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na
finančním trhu.

V [místo podpisu], dne [datum]

[Vlastnoruční podpis osoby nebo osob oprávněných]
[obchodní firma / jméno a příjmení uchazeče]
[jméno a příjmení osoby oprávněné (osob oprávněných jednat za uchazeče)]

Příloha č. 3: Vzorový formulář prokazující ekonomickou a finanční způsobilost splnit veřejnou
zakázku (dle § 50 odst. 1/ písm. c/ zákona)
Návětí pro statutární orgán právnické osoby2: Uchazeč [obchodní firma nebo název; sídlo; IČO]
jednající [jméno, příjmení, funkce] čestně prohlašuje, že
Návětí pro zástupce právnické osoby: Uchazeč [obchodní firma nebo název; sídlo; IČO] zastoupený
[jméno, příjmení, funkce] čestně prohlašuje, že
Návětí pro fyzickou osobu: Já, [jméno, příjmení, místo podnikání, IČO], čestně prohlašuji, že jsem
uchazeč, který
Návětí pro zástupce fyzické osoby: Uchazeč [jméno, příjmení, místo podnikání, IČO] zastoupený
[jméno, příjmení, funkce] čestně prohlašuje, že:
je ekonomicky a finančně způsobilý splnit veřejnou zakázku s názvem „Dynamický nákupní systém na
prostředky ICT v resortu Ministerstva financí“, která je zadávána Českou republikou – Ministerstvem
financí.
V [místo podpisu], dne [datum]

_________________________
[Vlastnoruční podpis osoby nebo osob oprávněných]
[obchodní firma / jméno a příjmení uchazeče]
[jméno a příjmení osoby oprávněné (osob oprávněných jednat za uchazeče)]

2

Uchazeč nebo jeho zástupce vybere vhodné návětí. Pokud je oprávněno jednat pouze více osob společně, je třeba aby, bylo upraveno
návětí a čestné prohlášení podepsaly všechny tyto osoby.

Příloha č. 4: Vzorový formulář prokazující splnění technického kvalifikačního předpokladu seznam
významných dodávek (dle § 56 odst. 1/ písm. a/ zákona)
Návětí pro statutární orgán právnické osoby3: Uchazeč [obchodní firma nebo název; sídlo; IČO]
jednající [jméno, příjmení, funkce] čestně prohlašuje, že
Návětí pro zástupce právnické osoby: Uchazeč [obchodní firma nebo název; sídlo; IČO] zastoupený
[jméno, příjmení, funkce] čestně prohlašuje, že
Návětí pro fyzickou osobu: Já, [jméno, příjmení, místo podnikání, IČO], čestně prohlašuji, že
Návětí pro zástupce fyzické osoby: Uchazeč [jméno, příjmení, místo podnikání, IČO] zastoupený
[jméno, příjmení, funkce] čestně prohlašuje, že:
poskytl významné dodávky popsané v přiložené tabulce, přičemž pro všechny níže uvedené
významné dodávky platí, že veškeré v tabulce uváděné informace uvedené v následující tabulce jsou
pravdivé a odpovídají skutečnosti4:
Pořadí

Jméno či název objednatele
dodávky

Hodnota významné
dodávky v posledních
třech letech
v milionech Kč bez
DPH

Doba plnění
dodávky/dodávek od [měsíc/rok] do
[měsíc/rok]

1
2
3
V [místo podpisu], dne [datum]
_________________________
[Vlastnoruční podpis osoby nebo osob oprávněných]
[obchodní firma / jméno a příjmení uchazeče]
[jméno a příjmení osoby oprávněné (osob oprávněných jednat za uchazeče)]

3

Uchazeč nebo jeho zástupce vybere vhodné návětí. Pokud je oprávněno jednat pouze více osob společně, je třeba aby, bylo upraveno
návětí a čestné prohlášení podepsaly všechny tyto osoby.
4
Uchazeč je oprávněn doplnit do tabulky i další řádky.

Příloha č. 5: Vzorový formulář prohlášení dle § 68 odst. 3 zákona
Návětí pro statutární orgán právnické osoby5: Uchazeč [obchodní firma nebo název; sídlo; IČO]
jednající [jméno, příjmení, funkce]
Návětí pro zástupce právnické osoby: Uchazeč [obchodní firma nebo název; sídlo; IČO] zastoupený
[jméno, příjmení, funkce]
Návětí pro fyzickou osobu: Já, [jméno, příjmení, místo podnikání, IČO] jsem uchazeč, který
Návětí pro zástupce fyzické osoby: Uchazeč [jméno, příjmení, místo podnikání, IČO] zastoupený
[jméno, příjmení, funkce]
a) zde předkládá seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních
třech letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném
poměru u zadavatele. Jsou jimi: … 6*)
čestně prohlašuje, že seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních
třech letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném
poměru u zadavatele nelze sestavit, neboť takové osoby neexistují. *)
b) tímto předkládá aktuální seznam vlastníků akcií s podílem akcií, jejichž souhrnná jmenovitá
hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu: …*)
čestně prohlašuje, že není akciovou společností. *)
c) čestně prohlašuje, že v souvislosti s nadlimitní veřejnou zakázkou s názvem „Dynamický nákupní
systém na prostředky ICT v resortu Ministerstva financí“ zadávanou Českou republikou –
Ministerstvem financí neuzavřel a neuzavře dohodu zakázanou podle zákona č. 143/2001 Sb.,
o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů.
V [místo podpisu], dne [datum]
_________________________
[Vlastnoruční podpis osoby nebo osob oprávněných]
[obchodní firma / jméno a příjmení uchazeče]
[jméno a příjmení osoby oprávněné (osob oprávněných jednat za uchazeče)]

5

Uchazeč nebo jeho zástupce vybere vhodné návětí. Pokud je oprávněno jednat pouze více osob společně, je třeba aby, bylo upraveno
návětí a čestné prohlášení podepsaly všechny tyto osoby.
6
*) nehodící se škrtněte

