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1. ÚVODNÍ INFORMACE
Tato zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) se vztahuje k zavedení dynamického nákupního systému
na Přepravu dříví po železnici (dále též jen „DNS“) dle ustanovení § 138 zákona, evidenční číslo
zakázky ve Věstníku veřejných zakázek Z2020-016624.
Zadávací řízení, v němž je DNS zaváděn, bylo zahájeno dne 13. 5. 2020.
Tato zadávací dokumentace stanoví podmínky pro zavedení DNS, podmínky a požadavky na zpracování
a podání žádostí o účast dodavatelů v DNS, jakož i podmínky pro fungování/provozování DNS po dobu
jeho trvání.
K zavedení tohoto DNS použije zadavatel přiměřeně pravidel pro užší řízení dle § 58 zákona.
1.1. Informace o elektronickém vybavení
Při zavádění DNS a zadávání veřejných zakázek v DNS budou používány výlučně elektronické nástroje
podle § 213 zákona.
DNS je zaváděn a bude provozován prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje E-ZAK
(dále též jen „elektronický nástroj“), splňujícího veškeré požadavky stanovené zákonem a příslušnými
prováděcími právními předpisy, provozovaného společností QCM, s.r.o., se sídlem Bellova 370/40,
623 00 Brno – Kohoutovice, IČO: 26262525, s centrálou společnosti Heršpická 813/5, 639 00 Brno, (dále
jen „provozovatel elektronického nástroje“). Elektronický nástroj je dostupný na internetové adrese
https://zakazky.lesycr.cz/. Veškeré úkony v rámci DNS budou prováděny elektronicky prostřednictvím
elektronického nástroje. Pro přihlášení (vstup) do elektronického nástroje je nutná předchozí
bezplatná registrace dodavatele v elektronickém nástroji. Zadavatel dodavatele upozorňuje, že pro
plné využití elektronického nástroje je třeba tuto registraci provést a dokončit.
Pro práci s elektronickým nástrojem a jeho řádné fungování je nutné mít k dispozici připojení
k internetu, nainstalovaný internetový prohlížeč Internet Explorer verze 8.0 nebo novější, Firefox 3.0 a
novější, Chrome/Chromium 4.0 a novější, Opera 10.0 a novější nebo Safari 4.0 a novější (pro všechny
uvedené prohlížeče se doporučuje aktuální verze) a aktuální verzi softwaru Java (ke stažení a instalaci
zdarma dostupné na: http://java.com/en/download/index.jsp). Doporučujeme provést "Test
nastavení prohlížeče a systému", který naleznete na hlavní stránce elektronického nástroje také bez
přihlášení (https://zakazky.lesycr.cz/test_index.html). Manuál k elektronickému nástroji je dostupný
všem dodavatelům na hlavní stránce elektronického nástroje také bez přihlášení.
Veškeré podmínky a informace týkající se elektronického nástroje včetně informací o používání
elektronického podpisu jsou k dispozici na:
https://zakazky.lesycr.cz/data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf
https://zakazky.lesycr.cz/data/manual/QCM.Podepisovaci_applet.pdf
V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se technických aspektů fungování a nastavení elektronického
nástroje, uživatelského ovládání elektronického nástroje apod. je možno kontaktovat technickou
podporu provozovatele elektronického nástroje na tel. +420 538 702 719, nebo prostřednictvím
e-mailu: podpora@ezak.cz.
Zadavatel upozorňuje, že kromě shora uvedených požadavků na minimální hardware konfiguraci a
software vybavení, musí dodavatel (resp. osoba oprávněná zastupovat dodavatele) za účelem své
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registrace v elektronickém nástroji disponovat uznávaným elektronický podpisem1, který je potřebný
k úspěšnému dokončení registrace, vyjma níže uvedeného.
Uznávaný elektronický podpis při registraci dodavatele do elektronického nástroje není vyžadován
v případě, že dodavatel požádá zadavatele o tzv. předregistraci. O předregistraci může dodavatel
požádat zadavatele na e-mailu zakazky@lesycr.cz, přičemž ve své žádosti uvede své identifikační údaje
v souladu s údaji ve veřejných rejstřících, kontaktní e-mail, na který bude následně zaslána výzva
k dokončení registrace, jakmile bude dodavateli založen v elektronickém nástroji uživatelský účet.
Výzva k dokončení registrace bude obsahovat odkaz na internetovou stránku elektronického nástroje,
na které se po kliknutí na odkaz zobrazí formulář pro dokončení registrace. Podrobnosti jsou uvedeny
v Manuálu pro dodavatele, který je k dispozici ke stažení na internetové adrese
https://zakazky.lesycr.cz/data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf, konkrétně na straně 9
v kapitole Registrace dodavatele (s odkazem na Obrázek 1).
Uznávaný elektronický podpis není vyžadován ani k podání žádosti o účast, v rámci níž je prokazováno
splnění kvalifikace, nebo k podání nabídky na plnění konkrétní veřejné zakázky zadávané v zavedeném
DNS.
Za správné a včasné seznamování se s písemnostmi zaslanými zadavatelem prostřednictvím
elektronického nástroje E-ZAK, jakož i za správnost kontaktních údajů uvedených u dodavatele
odpovídá vždy dodavatel.
1.2. Doba trvání DNS a jeho předpokládané využití
Dynamický nákupní systém bude trvat 4 roky. Zadavatel je oprávněn rozhodnout o prodloužení trvání
zavedeného DNS nebo o jeho předčasném ukončení, a to zejména v závislosti na časovém průběhu
naplňování předpokládané hodnoty uvedené v článku 1.3. této ZD. Pokud zadavatel rozhodne o
prodloužení trvání zavedeného DNS nebo o jeho dřívějším ukončení, bude o takové změně v souladu
s ustanovením § 139 odst. 9 zákona informovat postupem podle ustanovení § 212 zákona.
1.3. Předpokládaná hodnota veřejných zakázek zadávaných v DNS
Předpokládaná hodnota všech veřejných zakázek zadaných v DNS za dobu jeho trvání činí
100.000.000,- Kč bez DPH.

2. PŘEDMĚT VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ZADÁVANÝCH V DNS
2.1. Předmět veřejných zakázek
Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou služby přepravy surové dřevní hmoty (dále
také jen „dříví“) dle aktuálních potřeb zadavatele prostřednictvím železniční nákladní dopravy (dále
jen „přeprava dříví“).

1

Dle § 6 odst. 2 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění
pozdějších předpisů, se uznávaným elektronickým podpisem rozumí zaručený elektronický podpis založený na
kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaný elektronický podpis.

4

Dřevní hmota bude přepravována ze zadavatelem určených železničních stanic k odběrateli až do
vzdálenosti 500 km. Místa nakládky i vykládky budou blíže specifikována v rámci veřejných
zakázek zadávaných v DNS s uvedením názvu příjemce, železniční stanice (čísla stanice), příp. GPS
souřadnicemi. Přednostně se bude jednat o zahraniční přepravu dříví k zahraničnímu odběrateli,
v omezené míře bude služba využita také k přepravě dříví pro vnitrostátní odběratele.
Zadavatel určí konkrétní požadovaný objem přepravy dříví, způsob stanovení termínů a případné
další nezbytné požadavky a podmínky ve výzvě k podání nabídky ve smyslu § 141 zákona.

2.2. Klasifikace předmětu veřejných zakázek dle CPV kódu
Předmět veřejné zakázky je vymezen podle hlavního slovníku jednotného klasifikačního systému pro
účely veřejných zakázek podle přímo použitelného předpisu Evropské unie2, a to následujícím
způsobem:
Název položky

CPV kód

Služby v oblasti lesnictví

77200000-2

Služby železniční dopravy

60200000-0

2.3. Místo plnění
Místem plnění budou nakládací místa v rámci organizačních jednotek zadavatele, rozmístěných na
celém území České republiky. Místem plnění jsou dále vykládací místa určená dle potřeb zadavatele
v rámci celé ČR a dále v případě přepravy dříví k zahraničnímu odběrateli též jiné Evropské státy.
Způsob stanovení konkrétního místa plnění (OJ zadavatele) bude vždy uveden ve výzvě k podání
nabídky.
3. TECHNICKÉ, OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
Obchodní a platební podmínky, jakož i technické podmínky budou stanovovány vždy pro jednotlivé
veřejné zakázky zadávané v DNS ve smyslu § 141 zákona, a to formou závazného vzoru smlouvy na
plnění veřejné zakázky.
4. PODMÍNKY PRO ZAŘAZENÍ DO DYNAMICKÉHO NAKUPNÍHO SYSTÉMU
Do DNS budou zařazeni všichni dodavatelé, kteří podají žádost o účast splňující požadavky stanovené
zadavatelem v této ZD a kteří prokážou splnění zákonem předepsané, resp. zadavatelem požadované
kvalifikace.
K zařazení do DNS je dodavatel povinen splnit zadávací podmínky obsažené v této ZD a jejích
přílohách. Dodavatel je dále povinen akceptovat podmínky pro používání elektronického nástroje,
které jsou k dispozici po přihlášení do elektronického nástroje (viz bod 1.1. ZD). V žádosti o účast

2

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 ze dne 5. listopadu 2002 o společném slovníku pro
veřejné zakázky (CPV), v platném znění.
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dodavatel předloží vyplněné prohlášení, které tvoří přílohu č. 1 ZD, vyjadřující souhlas s uvedenými
podmínkami.
5. KVALIFIKACE A PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI STŘETU ZÁJMŮ
Kvalifikovaným pro plnění veřejných zakázek zadávaných v DNS je dodavatel, který prokáže:
(a) základní způsobilost podle § 74 zákona (blíže viz bod 5.1. ZD) a
(b) profesní způsobilost podle § 77 zákona (blíže viz bod 5.2. ZD).
5.1. Základní způsobilost
Způsobilým je podle § 74 zákona dodavatel:
a)

který nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně
odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona ani obdobný trestný čin podle právního
řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží3;
splnění způsobilosti dle písm. a) se ve vztahu k České republice prokazuje předložením výpisu z
evidence Rejstříku trestů

b) který nemá v České republice ani v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek;
splnění způsobilosti dle písm. b) se ve vztahu k České republice prokazuje
1. předložením potvrzení příslušného finančního úřadu a
2. předložením čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani
c)

který nemá v České republice ani v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném ani na penále
na veřejné zdravotní pojištění;
splnění způsobilosti dle písm. c) se ve vztahu k České republice prokazuje předložením čestného
prohlášení

d) který nemá v České republice ani v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném ani na penále
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;
splnění způsobilosti dle písm. d) se ve vztahu k České republice prokazuje potvrzením příslušné
okresní správy sociálního zabezpečení

3

1.

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle písm. a) splňovat tato právnická osoba
a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická
osoba, musí podmínku podle písm. a) splňovat
a. tato právnická osoba,
b. každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
c. osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

2.

Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu
a. zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle písm. a) splňovat tato právnická osoba
a vedoucí pobočky závodu,
b. české právnické osoby, musí podmínku podle písm. a) splňovat osoby uvedené shora v bodu 1.
a vedoucí pobočky závodu.
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e)

který není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena
nucená správa podle jiného právního předpisu ani není v obdobné situaci podle právního řádu
země sídla dodavatele;
splnění způsobilosti dle písm. e) se ve vztahu k České republice prokazuje výpisem z obchodního
rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že účastník zadávacího
řízení není v obchodním rejstříku zapsán

Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 zákona musí prokazovat splnění požadovaného
kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení. Uvedené platí
i pro žádosti o účast podané po zavedení DNS.
Vzor čestného prohlášení k prokázání splnění těch shora uvedených podmínek základní způsobilosti,
které lze formou čestného prohlášení prokázat, je součástí přílohy č. 1 ZD.
5.2. Profesní způsobilost
Splnění profesní způsobilosti podle § 77 zákona prokáže dodavatel, který předloží:
a) Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do
takové evidence vyžaduje.
Požadovaný doklad musí prokazovat splnění profesní způsobilosti dodavatele podle ustanovení
§ 77 odst. 1 zákona nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení. Uvedené
platí i pro žádosti o účast podané po zavedení DNS.
5.3. Technická kvalifikace
Zadavatel nestanoví kritéria technické kvalifikace.
5.4. Prohlášení o neexistenci střetu zájmů
Zadavatel stanovuje v souladu s ust. § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o střetu zájmů“), následující zadávací podmínku a požaduje, aby každý
dodavatel prokázal její splnění:
Obchodní společnost, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona o střetu
zájmů (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního orgánu státní správy, v jehož čele není člen vlády)
nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní
společnosti, se nesmí zúčastnit tohoto zadávacího řízení jako dodavatel nebo jako poddodavatel,
prostřednictvím kterého jiný dodavatel prokazuje kvalifikaci (obdobně v případě podání žádosti o účast
v zavedeném DNS). Pokud se taková obchodní společnost zúčastní předmětného zadávacího řízení,
přičemž bude vystupovat v pozici dodavatele nebo v pozici poddodavatele, kterým prokazuje jiný
dodavatel kvalifikaci, zadavatel přistoupí k vyloučení takového dodavatele postupem dle ust. § 48 odst.
2 písm. a) zákona, tj. z důvodu nesplnění zadávacích podmínek.
Dodavatel pro prokázání splnění uvedené zadávací podmínky předloží ve své žádosti o účast čestné
prohlášení, že on ani jeho případný poddodavatel, kterým prokazuje kvalifikaci, není obchodní
společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona o střetu zájmů (tj.
člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního orgánu státní správy, v jehož čele není člen vlády) nebo jím
ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.
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Vzor čestného prohlášení o neexistenci střetu zájmů je součástí přílohy č. 1 ZD.
5.5. Společné ustanovení ke kvalifikaci
Dodavatel není oprávněn požadované doklady k prokázání kvalifikace nahradit čestným
prohlášením.
Čestným prohlášením je možné prokázat splnění pouze základní způsobilosti dle § 74 zákona
v případech stanovených v § 75 zákona, resp. v případech stanovených zadavatelem v bodě 5.1. ZD.
Dodavatel může vždy nahradit požadované doklady jednotným evropským osvědčením pro veřejné
zakázky.
5.5.1. Pravost a stáří dokladů ke kvalifikaci
Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace alespoň prostými kopiemi příslušných dokladů.
Zadavatel však doporučuje dodavatelům, aby originály (autorizované konverze do elektronické
podoby) dokladů k prokázání kvalifikace předložili již v žádosti o účast.
V souladu s ustanovením § 86 odst. 5 zákona musí doklady prokazující základní způsobilost podle § 74
zákona a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 zákona prokazovat splnění požadované způsobilosti
nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení. Uvedené platí i pro žádosti o účast
podané po zavedení DNS.
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů dle bodu 5.4.2. ZD nesmí být k poslednímu dni lhůty pro
podání žádostí o účast starší než 3 měsíce.
Zadavatel může kdykoliv během doby trvání DNS požadovat po dodavatelích zařazených v DNS
předložení aktualizovaného jednotného evropského osvědčení pro veřejné zakázky. Dodavatel je v
takovém případě povinen zadavateli aktualizované jednotné evropské osvědčení pro veřejné zakázky
předložit do 5 pracovních dnů ode dne doručení žádosti zadavatele.
Dodavatele, který nepředloží aktualizované jednotné evropské osvědčení pro veřejné zakázky ve
stanovené lhůtě, nebo u kterého zadavatel prokáže naplnění důvodů nezpůsobilosti podle § 48 odst. 5
zákona, zadavatel nevyzývá k podání nabídky dle § 141 odst. 1 zákona.
Zadavatel dodavatele upozorňuje na povinnost podle § 88 odst. 1 zákona, tj. pokud po předložení
dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu trvání dynamického nákupního systému ke
změně kvalifikace účastníka zařazeného v dynamickém nákupním systému, je tento účastník 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.
5.5.2. Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
Dodavatel může při prokazování splnění kvalifikace předložit zadavateli výpis ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů dle § 228 zákona. Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů, tento výpis nahrazuje doklad prokazující profesní způsobilost podle § 77
zákona v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují
splnění kritérií profesní způsobilosti, a základní způsobilost podle § 74 zákona. Zadavatel přijme 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
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starší než 3 měsíce. Zadavatel nemusí přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, na
kterém je vyznačeno zahájení řízení podle § 231 odst. 4 zákona.
5.5.3. Prokazování splnění kvalifikace certifikátem
Dodavatel je oprávněn prokázat za podmínek stanovených zákonem splnění kvalifikace nebo její části
předložením certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů (§ 233 a násl. zákona).
Platným certifikátem vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů lze prokázat
kvalifikaci v rozsahu uvedeném na certifikátu.
5.5.4. Prokazování kvalifikace získané v zahraničí
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 (§ 81 zákona).
5.5.5. Prokazování části kvalifikace prostřednictvím jiných osob a kvalifikace v případě společné
účasti dodavatelů
Dodavatel může prokázat určitou část profesní způsobilosti požadované zadavatelem
prostřednictvím jiných osob (§ 83 zákona).
Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:
a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle ustanovení § 77 odst. 1 zákona (výpis
z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence) jinou osobou,
b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
c) doklady o splnění základní způsobilosti podle ustanovení § 74 zákona jinou osobou a
d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k
poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné
zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.
Má se za to, že požadavek podle písm. d) tohoto článku ZD je splněn, pokud obsahem písemného
závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně
s dodavatelem.
Dodavatel není oprávněn prostřednictvím jiných osob prokázat profesní způsobilost podle ustanovení
§ 77 odst. 1 zákona.
Pokud se dodavatelé účastní zadávacího řízení společně nebo prokazují kvalifikaci prostřednictvím
jiných osob, prokazují dodavatelé a jiné osoby kvalifikaci společně. Tím není dotčeno ustanovení § 83
zákona, resp. článku 5.5.5. ZD výše.
V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle
ustanovení § 77 odst. 1 zákona každý dodavatel samostatně. Splnění ostatní kvalifikace musí prokázat
všichni dodavatelé společně.
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6. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTI O ÚČAST
6.1. Forma žádosti o účast
Žádost o účast bude zpracována v elektronické podobě (jednotlivé doklady a dokumenty, které jsou
součástí žádosti o účast, budou v elektronické podobě) a bude podána výhradně prostřednictvím
elektronického nástroje.
Veškeré doklady, které budou tvořit žádost o účast, budou předloženy v českém, případně ve
slovenském jazyce. V případě, že dodavatel bude dokládat do žádosti o účast doklady v jiném než
českém jazyce, je povinen doložit v žádosti o účast zároveň jejich překlad do českého jazyka. Doklady
ve slovenském jazyce se předkládají bez překladu.
S ohledem na skutečnost, že se žádost o účast podává prostřednictvím elektronického nástroje,
nepožaduje zadavatel, aby byla žádost o zařazení do DNS (ani jiný dokument v žádosti o účast)
podepsány.
6.2. Požadavek zadavatele v případě společné účasti dodavatelů
Zadavatel vyžaduje, aby v případě společné účasti dodavatelů v žádosti o účast doložili, že všichni tito
dodavatelé budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti
s veřejnými zakázkami zadávanými v DNS zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění
těchto veřejných zakázek i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z těchto veřejných zakázek. Za
tímto účelem předloží dodavatelé v případě společné účasti dodavatelů jako součást žádosti o účast
odpovídající smlouvu.
6.3. Obsah žádosti o účast
Žádost o účast musí obsahovat:
a)

Prohlášení obsahující žádost o zařazení do DNS a akceptaci zadávacích podmínek (viz bod 4. ZD).
Dodavatel použije vzor akceptace/prohlášení, který je přílohou č. 1 ZD.
Součástí žádosti o zařazení (příloha č. 1 ZD) je čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů dle
bodu 5.4 této ZD.

b)

c)

Doklady ke kvalifikaci (viz požadavky na kvalifikaci dle čl. 5 ZD), tj.
- doklady k prokázání základní způsobilosti dle bodu 5.1 této ZD,
- doklady k prokázání profesní způsobilosti dle bodu 5.2 této ZD.
Další dokumenty, jsou-li pro podání žádosti o účast relevantní, např. doklad dle bodu 6.2 ZD
v případě společné účasti dodavatelů apod.

6.4. Požadavky na podepisování žádosti o účast
S ohledem na skutečnost, že nabídka se podává prostřednictvím elektronického nástroje, nepožaduje
zadavatel, aby byla žádost o zařazení do DNS (ani jiný dokument v nabídce) podepsány.
Další postup pro podání žádosti o účast je uveden v Manuálu pro dodavatele na adrese
https://zakazky.lesycr.cz/data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf.
7. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI O ÚČAST
Lhůta pro podání žádosti o účast končí dne 22. 6. 2020 v 10:00 hod.
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Žádosti o účast se podávají výhradně prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.
S ohledem na ustanovení § 140 odst. 1 zákona, dle kterého zadavatel umožní po celou dobu trvání
dynamického nákupního systému každému dodavateli podat žádost o účast, zadavatel upozorňuje, že
je možné, aby dodavatelé podali žádost o účast pomocí elektronického nástroje E-ZAK kdykoliv po
celou dobu trvání předmětného DNS (tedy i po uplynutí výše uvedené lhůty).
8. POSTUP ZADAVATELE PŘI POSOUZENÍ SOULADU ŽÁDOSTÍ O ÚČAST SE ZADÁVACÍMI
PODMÍNKAMI
Po uplynutí lhůty pro podání žádostí o účast v užším řízení zadavatel v souladu s § 139 odst. 6 zákona
posoudí soulad žádostí o účast, které obdržel ve lhůtě pro podání žádostí o účast, se zadávacími
podmínkami. Zadavatel vyloučí z účasti v zadávacím řízení jeho účastníky, jejichž žádost o účast
nesplňuje zadávací podmínky, a ostatní účastníky zadávacího řízení zařadí do DNS. Zařazení do DNS
zadavatel bez zbytečného odkladu oznámí účastníku zadávacího řízení.
Žádosti o účast doručené po zavedení dynamického nákupního systému zadavatel posoudí do 10
pracovních dnů od jejich doručení. Zadavatel odešle dodavateli oznámení o zařazení do DNS nebo
o jeho odmítnutí ve lhůtě do 10 pracovních dnů od doručení žádosti o účast. Odmítnutí zařazení
dodavatele do DNS zadavatel odůvodní.
9. HODNOTICÍ KRITÉRIA A ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK
9.1. Žádost o účast
Žádost o účast má zadavateli umožnit posoudit splnění podmínek pro zařazení dodavatele do DNS,
nikoliv zadat konkrétní veřejnou zakázku v DNS, a proto zadavatel upozorňuje, že žádosti o účast
nebudou předmětem hodnocení.
9.2. Nabídky v zavedeném DNS
Zadavatel nestanoví v této zadávací dokumentaci hodnoticí kritéria pro zadávání veřejných zakázek
v DNS. Údaje o hodnoticích kritériích budou vždy součástí písemné výzvy k podání nabídek na
jednotlivé veřejné zakázky zadávané v zavedeném DNS.
10. ÚKONY A DORUČOVÁNÍ
Veškeré úkony zadavatele vůči dodavatelům, resp. veškeré úkony dodavatelů vůči zadavateli budou
realizovány v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje.
Veškeré písemnosti v rámci DNS budou zadavatelem doručovány dodavatelům prostřednictvím
elektronického nástroje dodáním písemnosti do elektronického nástroje, resp. do uživatelského účtu
dodavatele v elektronickém nástroji. Veškeré takto zaslané písemnosti se považují za řádně doručené
dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta písemnosti v elektronickém nástroji. Na
doručení písemnosti nemá vliv, zda byla písemnost jejím adresátem přečtena, případně, zda
elektronický nástroj odeslal na kontaktní emailovou adresu upozornění o tom, že na jeho uživatelský
účet v elektronickém nástroji byla doručena nová zpráva (notifikace), či nikoliv.
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11. ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK V DNS
Veřejné zakázky v DNS budou zadávány po jeho zavedení, a to tak, že před zadáním veřejné zakázky
v DNS zadavatel odešle všem dodavatelům zařazeným do DNS výzvu k podání nabídky. Veřejné zakázky
v DNS budou zadávány nepravidelně v závislosti na potřebách zadavatele.
Ve výzvě k podání nabídky bude stanovena lhůta k podání nabídky, a to alespoň v délce 10 dnů od
odeslání výzvy dodavatelům prostřednictvím elektronického nástroje. Dále bude výzva k podání
nabídky (resp. zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v DNS) obsahovat mj. konkrétní
specifikaci předmětu této veřejné zakázky (požadované plnění), technické podmínky a konkrétní
obchodní a platební podmínky v podobě závazného vzoru smlouvy apod. Dále bude výzva k podání
nabídky obsahovat údaje uvedené v příloze č. 6 zákona.
Nabídky budou hodnoceny dle ve výzvě k podání nabídky stanovených kritérií hodnocení, na základě
kterých bude vybrána nejvhodnější nabídka. Výběr nejvhodnější nabídky bude oznámen všem
účastníkům prostřednictvím elektronického nástroje. S vybraným účastníkem bude uzavřena smlouva
na plnění veřejné zakázky.
12. VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Vysvětlení zadávací dokumentace se poskytují na základě písemné žádosti dodavatele.
Písemná žádost o vysvětlení ZD musí být zadavateli doručena nejpozději 8 pracovních dnů před
uplynutím lhůty pro podání nabídek.
Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace musí být zadavateli zaslána buď
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (blíže viz čl. 1.1. ZD), na e-mailovou adresu
zakazky@lesycr.cz nebo prostřednictvím datové schránky. Ze žádosti musí být zřejmé, kdo ji podává
a k jaké veřejné zakázce se vztahuje.
Vysvětlení
zadávací
dokumentace
zadavatel
uveřejní
na
profilu
https://zakazky.lesycr.cz/profile_display_2.html u předmětné veřejné zakázky.

zadavatele

Pokud spolu s vysvětlením zadávací dokumentace zadavatel provede i změnu zadávacích podmínek,
změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejní nebo oznámí dodavatelům stejným způsobem
jako zadávací podmínku, která byla změněna nebo doplněna.
Změnu, vysvětlení nebo doplnění zadávací dokumentace odešle zadavatel současně též všem
dodavatelům, kteří se k příslušné veřejné zakázce zaregistrovali na profilu zadavatele nebo
v elektronickém nástroji E-ZAK, a všem dodavatelům, kteří v průběhu zadávacího řízení požádali o
vysvětlení ZD.
Zadavatel rovněž může zadávací dokumentaci vysvětlit i bez předchozí žádosti dodavatele o vysvětlení.
13. DALŠÍ INFORMACE A PODMÍNKY VYHRAZENÉ ZADAVATELEM
a)

Zadavatel je oprávněn DNS kdykoliv během doby jeho trvání zrušit, a to i bez uvedení důvodu.

b)

Zadavatel je oprávněn kdykoliv před uzavřením smlouvy na konkrétní veřejnou zakázku zrušit
výzvu k podání nabídek, a to i bez uvedení důvodu.

c)

Podáním žádosti o účast dodavatel vyjadřuje bezpodmínečný souhlas s podmínkami stanovenými
v ZD a zavazuje se je dodržovat.
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d)

Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu lhůty pro podání žádostí o účast před zavedením DNS
v užším řízení upřesnit nebo upravit zadávací podmínky.

e)

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit skutečnosti deklarované dodavatelem v žádosti o účast.

f)

Zadavatel může po dodavateli požadovat, aby v přiměřené lhůtě objasnil předložené údaje a
doklady nebo doplnil další nebo chybějící údaje nebo doklady. Zadavatel může tuto žádost učinit
opakovaně a může rovněž stanovenou lhůtu prodloužit nebo prominout její zmeškání. Doplnění
se nesmí týkat údajů, které budou předmětem hodnocení.

14. PŘÍLOHY
Nedílnou součástí ZD jsou tyto její přílohy:
Příloha č. 1 – Žádost o zařazení do DNS a akceptace zadávacích podmínek
Součástí ZD jsou též relevantní formuláře uveřejněné dle § 212 zákona a další informace uveřejněné
na profilu zadavatele.
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