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1. ÚVODNÍ INFORMACE
1.1. Obecné informace
Zadavatel Lesy České republiky, s. p. se sídlem Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové, IČO: 421
96 451 (dále jen „zadavatel“), tímto vyzývá v souladu s § 141 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), dodavatele zařazené v zavedeném dynamickém
nákupním systému „Dodávky mobilních telefonů a příslušenství (DNS) – II. zadání“ s evidenčním
číslem ve věstníku veřejných zakázek 516136, k podání nabídky na níže uvedenou veřejnou zakázku.
Tato zadávací dokumentace, obsahující vymezení předmětu veřejné zakázky a další informace, se
vztahuje k veřejné zakázce zadávané v rámci dynamického nákupního systému (dále též jen „DNS“) a
stanoví podrobnosti nezbytné pro zpracování a podání nabídek na plnění této veřejné zakázky.
Tato zadávací dokumentace je soubor dokumentů, údajů a požadavků zadavatele vymezujících
podrobnosti nezbytné pro vypracování a podání nabídek dodavatelů na výše uvedenou veřejnou
zakázku zadávanou podle § 141 ZZVZ.
Dodavatelé se musí při zpracování své nabídky vždy řídit nejen požadavky obsaženými v zadávací
dokumentaci, ale též ustanoveními příslušných obecně závazných právních norem, zejména ZZVZ.
Veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK se považují za řádně
doručené dnem jejich dodání do uživatelského účtu adresáta písemnosti v elektronickém nástroji
E-ZAK. Na doručení písemnosti nemá vliv, zda byla písemnost jejím adresátem přečtena, případně,
zda elektronický nástroj E-ZAK adresátovi odeslal na kontaktní emailovou adresu upozornění o tom,
že na jeho uživatelský účet v elektronickém nástroji E-ZAK byla doručena nová zpráva, či nikoli. Za
řádné a včasné seznamování se s písemnostmi zasílanými zadavatelem prostřednictvím
elektronického nástroje E-ZAK jakož i za správnost kontaktních údajů uvedených u dodavatele
zodpovídá vždy dodavatel.
Zadavatel doporučuje, aby se dodavatel před podáním nabídky podrobně seznámil se zadávacími
podmínkami včetně případného vysvětlení/doplnění zadávací dokumentace a vyjasnil si ještě před
podáním nabídky případné nejasnosti.
1.2. Informace o přístupu k zadávací dokumentaci
Zadávací dokumentace pro vstup do DNS je volně přístupná v elektronickém nástroji E-ZAK na adrese
https://zakazky.lesycr.cz/dns_display_17.html.
Tato výzva s náležitostmi zadávací dokumentace je dle § 141 odst. 1 zákona rozesílána dodavatelům
zařazeným do DNS.
2. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
2.1. Klasifikace předmětu veřejné zakázky
Název:

Výzva k podání nabídek č. 6 – Dodávka mobilních telefonů

Předmět VZ:

Dodávky

Evidenční číslo VZ u zadavatele: 099/2019/048
Kódy CPV:

32250000-0 Mobilní telefony
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2.2. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 300.000,- Kč bez DPH.
2.3. Doba a místo plnění veřejné zakázky
Předmět plnění veřejné zakázky bude dodán nejpozději do 4 týdnů ode dne účinnosti smlouvy.
Místo plnění veřejné zakázky: Sídlo zadavatele – Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové
2.4. Prohlídka místa plnění veřejné zakázky
S ohledem na charakter veřejné zakázky, nebude zadavatel organizovat prohlídku místa plnění.
2.5. Vymezení předmětu veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 20 ks nových dotykových mobilních telefonů, určených pro
český trh, včetně jejich příslušenství, a to vše plně odpovídající specifikaci uvedené v přílohách č. 1A a
1B Smlouvy (dále jen „mobilní telefony“ či „předmět plnění“), jakož i poskytování dalších
souvisejících plnění. Vše dle požadavků zadavatele. Z celkového počtu 20 ks telefonů budou 4 ks v
provedení dual SIM a zbývajících 16 ks v provedení na jednu SIM kartu.
Konkrétní technická specifikace mobilních telefonů je uvedena dále v této výzvě.
Zadavatel požaduje dodání mobilních telefonů stejného typu splňující níže uvedenou konfiguraci
Specifikace mobilních telefonů v provedení na jednu SIM kartu
Parametry
Záruka

hmotnost
vyšší odolnost přístroje
úhlopříčka displeje
úhlopříčka displeje
rozlišení displeje
jemnost displeje
barevný displej
pásma GSM
pásma WCDMA (3G)
pásma LTE (4G)
bluetooth
USB
uživatelská paměť
slot pro paměťovou
kartu
paměť RAM
Frekvence procesoru
počet jader procesoru
kapacita baterie
vestavěný GPS modul
digitální kompas
polohy

Požadavek zadavatele
24 měsíců
Servis (odstranění vad) do 30 dnů po doručení reklamovaného
mobilního telefonu nebo jeho příslušenství do autorizovaného servisu

max
min
min
max
min
min
min
min
min
min
min
min

200 g
IP68
5"
6,4"
1 440 × 2 880 bodů
537 PPI (44 642 bodů/cm2)
16 milionů barev
850, 900, 1 800, 1 900 MHz
850, 900, 1 900, 2 100 MHz
800, 850, 900, 1 800, 2 100, 2 600 MHz
5
USB Type-C
64 000 MB

min

microSDXC min 256 GB nebo NM Card (256 GB)

min
min
min
min

4 096 MB
2,6 GHz (2 600 MHz)
8
Li-Ion nebo Li-pol 3 000 mAh
ano
ano
ano
4

zadní fotoaparát
možnost natáčet video
přední fotoaparát
standardní operační
systém
Telefon určen pro
český trh
Příslušenství

min
min
min

12 Mpx (4 000 × 3 000)
3 840 × 2 160
8 Mpx (3 264 × 2 448)

min

Android 8
ano

ostatní
ostatní
kompatibilita
uveden na trh

min

nabíječka na 220V
Software pro propojení dodávaného mobilního dotykového
telefonu s počítačem a pro zajištění synchronizace. Kompatibilní
s MS Windows 7, MS Windows 8.1, MS Windows 10
IMEI v elektronické podobě
s tiskárnou pro EET Cashino PTP-III Bluetooth
v roce 2018

Specifikace mobilních telefonů v provedení dual SIM
Parametry
Záruka

hmotnost
vyšší odolnost přístroje
úhlopříčka displeje
úhlopříčka displeje
rozlišení displeje
jemnost displeje
barevný displej
pásma GSM
pásma WCDMA (3G)
pásma LTE (4G)
Dual SIM
bluetooth
USB
uživatelská paměť
slot pro paměťovou
kartu
paměť RAM
Frekvence procesoru
počet jader procesoru
kapacita baterie
vestavěný GPS modul
digitální kompas
polohy
zadní fotoaparát
možnost natáčet video
přední fotoaparát
standardní operační
systém
Telefon určen pro
český trh

Požadavek zadavatele
24 měsíců
Servis (odstranění vad) do 30 dnů po doručení reklamovaného
mobilního telefonu nebo jeho příslušenství do autorizovaného servisu

max
min
min
max
min
min
min
min
min
min

min

200 g
IP68
5"
6,4"
1 440 × 2 880 bodů
537 PPI (44 642 bodů/cm2)
16 milionů barev
850, 900, 1 800, 1 900 MHz
850, 900, 1 900, 2 100 MHz
800, 850, 900, 1 800, 2 100, 2 600 MHz
ANO
5
USB Type-C
128 000 MB

min

microSDXC min 256GB nebo NM Card (256 GB)

min
min
min
min

min
min
min

4 096 MB
2,6 GHz (2 600 MHz)
8
Li-Ion nebo Li-pol 3 000 mAh
ano
ano
ano
12 Mpx (4 000 × 3 000)
3 840 × 2 160
8 Mpx (3 264 × 2 448)

min

Android 8

min

ano
5

Příslušenství
ostatní
ostatní
kompatibilita
uveden na trh

min

nabíječka na 220 V
Software pro propojení dodávaného mobilního dotykového
telefonu s počítačem a pro zajištění synchronizace. Kompatibilní
s MS Windows 7, MS Windows 8.1, MS Windows 10
IMEI v elektronické podobě
s tiskárnou pro EET Cashino PTP-III Bluetooth
v roce 2018

V případě, že dodavatelem nabízené mobilní telefony nebudou splňovat zadavatelem stanovené
požadavky (specifikaci), bude dodavatel vyloučen z účasti v tomto zadávacím řízení k zadání
veřejné zakázky v DNS.
Veškeré další závazné požadavky zadavatele týkající se předmětu a podmínek plnění této veřejné
zakázky (resp. závazné obchodní a platební podmínky zadavatele), jsou uvedeny v závazném vzoru
kupní smlouvy, který tvoří Přílohu č. 1 ZD.
V případě, že zadávací podmínky obsahují přímé nebo nepřímé odkazy na určité dodavatele nebo
výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení
původu, zadavatel v takovýchto případech umožňuje dodavateli nabídnout jiné rovnocenné řešení.
3. OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
Veškeré obchodní a platební podmínky jsou stanoveny formou závazného vzoru kupní smlouvy, který
je přílohou č. 1 ZD.
Dodavatel je povinen tyto obchodní podmínky v celém rozsahu a bez výhrad akceptovat. Souhlas se
zněním závazného vzoru smlouvy dodavatel vyjádří podáním nabídky.
Dodavatel je povinen v nabídce předložit návrh smlouvy na plnění této veřejné zakázky, který bude
plně odpovídat závaznému vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 1 ZD. Dodavatel vyplní toliko
místa, u nichž je to ve vzoru kupní smlouvy vyznačeno, či u kterých se vyplnění dodavatelem
předpokládá.
Dodavatel dále v přílohách č. 1A a 1B vzoru smlouvy – Ceník a technická specifikace vyplní sloupec
„Sjednaná hodnota odpovídající nabídce prodávajícího“, a to tak že k jednotlivým vyjádřeným
požadavkům zadavatele dodavatel doplní konstatování, zda nabízený mobilní telefon takovému
požadavku vyhovuje či nikoli, a to odpovídajícím výrazem „ano“ či „ne“, přičemž u číselně
vyjádřených požadavků zadavatele požaduje doplnění konkrétní číselné hodnoty odpovídající
vlastnostem (technickým parametrům) nabízených mobilních telefonů.
V případě, že dodavatelem nabízené mobilní telefony nebudou splňovat zadavatelem stanovené
požadavky (specifikaci), může být dodavatel vyloučen z účasti v tomto řízení k zadání veřejné zakázky
v DNS.
Dále dodavatel do sloupce „Název výrobku a označení výrobku (P/N)“ doplní název a případně
označení výrobku (P/N).
Zadavatel požaduje, aby pro dodávaný předmět koupě existovala za účelem zajištění záručního i
pozáručního servisu v České republice alespoň jeden autorizovaný servis výrobce, kterým může být
i dodavatel.
Dodavatel je v souvislosti se shora uvedeným požadavkem zadavatele povinen v čl. 6. závazného
vzoru kupní smlouvy doplnit kontaktní údaje autorizovaného servisu výrobce v České republice.
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Při nesplnění výše uvedených podmínek může být dodavatel vyloučen z účasti v tomto zadávacím
řízení k zadání veřejné zakázky v DNS.
4. POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK, POVINNOSTI VYBRANÉHO DODAVATELE
4.1.

POSOUZENÍ NABÍDEK

Zadavatel bude v řízení k zadání veřejné zakázky v DNS posuzovat splnění podmínek účasti. Posouzení
splnění podmínek účasti v řízení k zadání veřejné zakázky v DNS může zadavatel provést před
hodnocením nabídek nebo až po hodnocení nabídek.
V případě, že zadavatel provede hodnocení nabídek před posouzením splnění podmínek účasti
v řízení k zadání veřejné zakázky v DNS, bude předmětné posouzení provedeno minimálně ve vztahu
k dodavateli, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
Zadavatel si vyhrazuje právo posoudit nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu veřejné zakázky z
hlediska mimořádně nízké nabídkové ceny, a to i z hlediska jednotkových cen uvedených v ceníku a
technické specifikaci (příloha č. 1 smlouvy), a vyžádat si od dodavatele písemné zdůvodnění způsobu
stanovení nabídkové ceny.
4.2.

HODNOCENÍ NABÍDEK

Zadavatel bude hodnotit ekonomickou výhodnost nabídky dle nejnižší nabídkové ceny.
Předmětem hodnocení bude nejnižší celková nabídková cena za 20 ks mobilních telefonů, uvedená v
přílohách č. 1A a 1B Kupní smlouvy – Ceník a technická specifikace, vyčíslená v Kč bez DPH,
stanovená dodavateli pro účely hodnocení nabídek dle čl. 5. ZD.
Jako nejvhodnější bude vyhodnocena nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou cenou. Další pořadí
nabídek bude stanoveno vzestupně dle nabídkové ceny.
V případě, že po provedeném hodnocení a posouzení nabídek bude na prvním místě více nabídek se
shodnou nabídkovou cenou, bude o pořadí těchto nabídek rozhodnuto losem. Stejně tak bude
zadavatel postupovat i v případě, že vybraný dodavatel bude vyloučen a na první místo v pořadí se
tak dostanou jiné nabídky se shodnou nabídkovou cenou (to vše za předpokladu, že zadavatel nezruší
řízení k zadání veřejné zakázky v DNS v souladu s čl. 9 této zadávací dokumentace). V ostatních
případech zůstává nabídkám se shodnou nabídkovou cenou sdílené pořadí. K losování budou přizváni
dodavatelé, kteří podali nabídky se shodnou nabídkovou cenou. O takovémto případném losování
bude pořízen záznam, který bude součástí dokumentace o veřejné zakázce.
Pokud je v řízení k zadání veřejné zakázky v DNS jediný dodavatel, může být zadavatelem vybrán bez
provedení hodnocení.
4.3.

POVINNOSTI VYBRANÉHO DODAVATELE, SOUČINNOST NEZBYTNÁ K UZAVŘENÍ SMLOUVY

Vybraným dodavatelem se rozumí účastník řízení k zadání veřejné zakázky v DNS, kterého zadavatel
vybral k uzavření smlouvy.
Vybraný dodavatel je povinen na základě výzvy zadavatele předložit před podpisem smlouvy
v elektronické podobě originály nebo ověřené kopie (výstupy autorizované konverze) dokladů o jeho
kvalifikaci, pokud již nebyly vybraným dodavatelem předloženy v rámci zadávacího řízení k zavedení
DNS nebo v průběhu trvání DNS.
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Pokud dodavatel disponuje originálem/ověřenou kopií dokladu v listinné podobě, je nutné, aby
zajistil konverzi dokumentu v listinné podobě do dokumentu obsaženého v datové zprávě v souladu
se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, a aby
zadavateli předložil dokument vzniklý provedením konverze společně s doložkou o provedení
konverze (výstup autorizované konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě).
Vybraný dodavatel je povinen k výzvě zadavatele bez zbytečného odkladu uzavřít smlouvu na
veřejnou zakázku.
Zadavatel vždy u vybraného dodavatele, se kterým má být uzavřena smlouva na plnění veřejné
zakázky zadávané v DNS, před podpisem smlouvy ověří, zda vybraný dodavatel, pokud je akciovou
společností nebo má právní formu obdobnou akciové společnosti, má vydány výlučně zaknihované
akcie. Tuto skutečnost zadavatel ověří na základě informací vedených v obchodním rejstříku.
Vybraného dodavatele se sídlem v zahraničí, který je akciovou společností nebo má právní formu
obdobnou akciové společnosti, zadavatel požádá, aby v přiměřené lhůtě předložil písemné čestné
prohlášení o tom, které osoby jsou vlastníky akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10
% základního kapitálu dodavatele, s uvedením zdroje, z něhož údaje o velikosti podílu akcionářů
vychází.
Pokud zadavatel z údajů vedených v obchodním rejstříku zjistí, že vybraný dodavatel je akciovou
společností nebo má právní formu obdobnou akciové společnosti a nemá vydány výlučně
zaknihované akcie, takového dodavatele zadavatel vyloučí z účasti v řízení k zadání veřejné zakázky
v DNS zahájeného na základě výzvy zadavatele k podání nabídky dle § 141 odst. 1 zákona. V případě
vybraného dodavatele se sídlem v zahraničí, který je akciovou společností nebo má právní formu
obdobnou akciové společnosti, je dán důvod k vyloučení v případě nesplnění povinnosti vybraného
dodavatele uvedených shora.
5. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
5.1. Požadavky na zpracování a podání nabídky
Nabídka bude zpracována v českém příp. slovenském jazyce. V případě, že dodavatel bude dokládat
do nabídky doklady v jiném než českém či slovenském jazyce, je povinen doložit zároveň v nabídce
jejich překlad do českého jazyka.
Nabídku dodavatele budou povinně tvořit níže uvedené dokumenty:
1) návrh smlouvy na plnění této veřejné zakázky, který bude plně odpovídat závaznému vzoru kupní
smlouvy, který je přílohou č. 1 ZD
2) přílohy č. 1A a 1B smlouvy – Ceník a technická specifikace, ve kterých dodavatel doplní míru
splnění požadovaných parametrů, název a označení výrobku a cenu za kus a cenu za položku
celkem v Kč bez DPH (viz čl. 3 a čl. 5. této ZD);
3) plná moc, pokud bude nabídka dodavatele podepsána někým jiným než osobou oprávněnou
zastupovat dodavatele (členem či členy statutárního orgánu), pokud již relevantní plná moc
nebyla předložena jako součást předběžné nabídky.
Nabídka dodavatele bude při podání prostřednictvím elektronického nástroje opatřena uznávaným
elektronickým podpisem dodavatele, a to v souladu s pravidly a pokyny platnými pro podání
předběžných nabídek (viz odst. 6.3. zadávací dokumentace k zavedení DNS, která je dostupná
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na internetové adrese uvedené v čl. 1.1. této ZD). Bude-li nabídka dodavatele podepsána jeho
uznávaným elektronickým podpisem, bude zadavatel považovat za podepsané uznávaným
elektronickým podpisem též všechny dokumenty, které jsou v nabídce dodavatele obsaženy, resp.
jsou její součástí.
5.2. Požadavky na zpracování nabídkové ceny, podmínky pro překročení nabídkové ceny
Pro účely stanovení nabídkové ceny dodavatel doplní do přílohy č. 1A a 1B smlouvy – Ceník a
technická specifikace jednotkovou cenu (cenu za 1 ks mobilního telefonu). Při nesplnění této
podmínky bude dodavatel vyloučen z účasti v tomto zadávacím řízení k zadání veřejné zakázky v
DNS. Řádně vyplněné ceníky budou tvořit přílohy č. 1A a 1B návrhu smlouvy na plnění této veřejné
zakázky.
Tato celková nabídková cena za 20 ks mobilních telefonů bude předmětem hodnocení nabídek (viz
odst. 4.2. této ZD). Dodavatelé jsou povinni provést kontrolu automatického výpočtu, neboť za
správnost výpočtů odpovídá právě a jedině dodavatel.
Celkovou nabídkovou cenu (cenu za splnění veřejné zakázky v celém jejím rozsahu) bude tvořit
součet Dílčích nabídkových cen vypočtených v každé z příloh automaticky na základě vloženého
vzorce jakožto násobek nabídkové ceny dodavatele za 1 ks mobilního telefonu a počtu mobilních
telefonů požadovaných zadavatelem.
Celkovou nabídkovou cenu za 20 ks mobilních telefonů taktéž dodavatel, při sestavování nabídky
v elektronickém nástroji, doplní do položky „celková nabídková cena“, současně s vyplněním
ostatních požadovaných údajů, a to před tím, než celou nabídku (včetně všech připojených
dokumentů – viz odst. 5.1. této ZD) elektronicky podepíše uznávaným elektronickým podpisem
a odešle zadavateli.
Veškeré cenové údaje budou dodavatelem vyčísleny v Kč bez DPH. Při fakturaci pak bude ke kupní
ceně připočtena DPH ve výši stanovené v souladu s aktuálně platnými a účinnými právními předpisy.
Zadavatel dodavatele upozorňuje, že celková nabídková cena za dodání 20 ks poptávaných mobilních
telefonů musí zahrnovat veškeré náklady dodavatele spojené se splněním této veřejné zakázky
v celém jejím rozsahu (zejména včetně nákladů na dopravu mobilních telefonů do místa plnění,
servis, případné poskytnutí licence aj.). Překročení nabídkové ceny nebude v průběhu plnění veřejné
zakázky možné.
5.3. Návrh smlouvy na plnění veřejné zakázky
Součástí nabídky bude návrh smlouvy na plnění této veřejné zakázky, který bude plně odpovídat
závaznému vzoru smlouvy, který je přílohou č. 1 ZD. Návrh smlouvy bude předložen včetně příloh č.
1A a 1B smlouvy (viz zejména odst. 5.1., 5.2 a článek 3 ZD).
6. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK, ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDEK
Lhůta pro podání nabídek končí dne 19. 3. 2019 v 10:00 hod.
Zadavatel provede otevření podaných nabídek bez účasti účastníků zadávacího řízení.
Nabídky musí být ve shora uvedené lhůtě podány výhradně prostřednictvím elektronického nástroje
E-ZAK. Zadavatel upozorňuje, že není přípustné podání nabídky v elektronické podobě jakýmkoliv
jiným způsobem ani podání nabídky v listinné podobě.
9

Bližší informace k elektronickému nástroji jsou uvedeny v zadávací dokumentaci k zavedení DNS,
která je dostupná na internetové adrese uvedené v čl. 1.1. této ZD.
7. VYSVĚTLENÍ/DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Vysvětlení zadávací dokumentace se poskytují na základě písemné žádosti dodavatele.
Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace se podávají prostřednictvím elektronického nástroje EZAK, a to nejpozději do 4 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
Zadavatel odešle vysvětlení zadávací dokumentace, případně související dokumenty prostřednictvím
elektronického nástroje E-ZAK nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení žádosti. Toto vysvětlení,
včetně přesného znění žádosti (bez identifikace tazatele), poskytne zadavatel prostřednictvím
nástroje E-ZAK zároveň všem dodavatelům zařazeným v DNS.
Zadavatel může vysvětlit zadávací dokumentaci i bez doručení předchozí žádosti.
8. OSTATNÍ PODMÍNKY A PRÁVA ZADAVATELE
a) Podáním nabídky dodavatel akceptuje zadávací podmínky veřejné zakázky stanovené v ZD.
b) Zadavatel vylučuje možnost podání variantních nabídek.
c) Zadavatel může pro účely zajištění řádného průběhu řízení k zadání veřejné zakázky v DNS
požadovat, aby dodavatel v přiměřené lhůtě objasnil předložené údaje nebo doklady nebo aby
doplnil další nebo chybějící údaje či doklady. Zadavatel může tuto žádost učinit opakovaně a
může rovněž stanovenou lhůtu prodloužit nebo prominout její zmeškání. Za objasnění se
považuje i oprava položkového rozpočtu, pokud není dotčena celková nabídková cena nebo jiné
kritérium hodnocení nabídek.
d) Zadavatel může vyloučit dodavatele z účasti v řízení k zadání veřejné zakázky v DNS v případě
nesplnění podmínek účasti v řízení k zadání veřejné zakázky v DNS dodavatelem.
e) Zadavatel může dále vyloučit dodavatele z účasti v řízení k zadání veřejné zakázky v DNS, pokud
údaje nebo doklady předložené dodavatelem

f)

•

nesplňují zadávací podmínky nebo je dodavatel v řízení k zadání veřejné zakázky v DNS ve
stanovené lhůtě nedoložil,

•

nebyly dodavatelem objasněny nebo doplněny na základě žádosti podle písm. c) tohoto
článku zadávací dokumentace, nebo

•

neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohou mít vliv na posouzení podmínek účasti nebo
na naplnění kritérií hodnocení.

Vybraného dodavatele v případech uvedených shora pod písm. d) a e) musí zadavatel vyloučit
vždy.

g) Zadavatel může vyloučit dodavatele z účasti v řízení k zadání veřejné zakázky v DNS též pokud
•

nabídka dodavatele obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu, která nebyla
dodavatelem k výzvě zadavatele zdůvodněna,
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•

vybraný dodavatel k výzvě zadavatele neposkytne v zadavatelem stanovené přiměřené lhůtě
součinnost nezbytnou k uzavření smlouvy na veřejnou zakázku (viz čl. 4.3 ZD), nebo

•

vybraný dodavatel k výzvě zadavatele bez zbytečného odkladu neuzavře smlouvu na
veřejnou zakázku.

h) Pokud dojde k vyloučení vybraného dodavatele, může zadavatel vyzvat k uzavření smlouvy
dalšího účastníka řízení k zadání veřejné zakázky v DNS, a to v pořadí, které vyplývá z výsledku
původního hodnocení nabídek. Účastník řízení k zadání veřejné zakázky v DNS vyzvaný k uzavření
smlouvy se považuje za vybraného dodavatele. Zadavatel může tento postup do uzavření
smlouvy použít opakovaně.
i)

V případě, že dodavatel, který podal nabídku, odstoupí z řízení k zadání veřejné zakázky v DNS,
dnem doručení tohoto odstoupení zadavateli účast v řízení k zadání veřejné zakázky v DNS
tomuto dodavateli zaniká. Odstoupí-li vybraný dodavatel, může vyzvat k uzavření smlouvy
dalšího dodavatele, a to v pořadí dle výsledků hodnocení nabídek.

j)

Zadavatel si dále vyhrazuje právo
•

v průběhu lhůty pro podání nabídek dodatečně upřesnit nebo upravit zadávací podmínky,

•

zrušit řízení k zadání veřejné zakázky v DNS do doby uzavření smlouvy,

•

ověřit skutečnosti uvedené dodavatelem v nabídce.

k) Zadavatel je oprávněn v průběhu řízení k zadání veřejné zakázky v DNS zmeškání zadavatelem
stanovené lhůty k provedení určitého úkonu dodavatelem prominout nebo tuto lhůtu prodloužit,
a to s výjimkou lhůty pro podání nabídek.
l)

Pokud zákon nebo zadavatel vyžaduje předložení dokladu, předkládá dodavatel kopie dokladu,
nestanoví-li zákon nebo tato ZD jinak.

m) Dodavatel je oprávněn ve lhůtě pro podání nabídek podanou nabídku vzít zpět a podat novou
nabídku.
n) Veškeré náklady účasti v řízení k zadání veřejné zakázky v DNS nese dodavatel.
9. PŘÍLOHY
Nedílnou součástí ZD jsou tyto její přílohy:
Příloha č. 1 ZD – Závazný vzor kupní smlouvy včetně příloh:
Příloha č. 1A smlouvy – Ceník a technická specifikace
Příloha č. 1B smlouvy – Ceník a technická specifikace
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