Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva

ve smyslu § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

vás v y z ý v á

ve zjednodušeném podlimitním řízení k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace veřejné
zakázky s názvem
,,Cyklicko-klimaticko-vlhkostní komora“
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1) Identifikační údaje veřejného zadavatele:
Zadavatel:
Sídlo:
IČ:
Zastoupený:

Česká republika - Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva
Jilmová 759/12, 130 00 Praha 3
70844844
Ing. Milan Kukla – předseda úřadu

Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:

Martina Krajčová
+420 284 081 823
krajcova@cuzzs.cz

2) Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks (slovy: jeden kus) cyklicko-klimaticko-vlhkostní komory
včetně její montáže, instalační validace a zaškolení personálu. Součástí předmětu veřejné zakázky je
rovněž dodání komory do místa plnění. Dodávaná komora musí splňovat veškeré níže uvedené
technické požadavky zadavatele.
Technické požadavky na cyklicko-klimaticko-vlhkostní komoru
Zařízení určené pro zkoušení technické a automobilní pyrotechniky, která je určená odolávat vysoké
teplotě a vlhkosti v předepsaných cyklech.
Minimální vnitřní rozměry: 1,0 x 0,7 x 1,2 m
Teplotní rozsah: -40 °C až 90 °C
Tolerance teploty: ± 2,5 °C
Rozsah řízené vlhkosti: 10 až 98 %
Zadavatel požaduje dodání komory s cirkulujícím vzduchem, která umožní testované výrobky
podrobit 30ti teplotně-vlhkostním cyklům, přičemž doba trvání jednoho cyklu činí 24 hodin.
Komora musí dále splňovat takové technické požadavky, aby v ní bylo možné provádět zkoušku
zatížením teplotně-vlhkostními cykly podle článku 4.4. normy ČSN EN ISO 1451-2:2013 (příslušná část
normy je obsažena v Příloze č. 2 – Technická dokumentace – zkouška zatížením teplotně-vlhkostními
cykly). Po ukončení zkoušky se provede kontrola pyrotechnických výrobků, jestli nedošlo k poškození
případně předčasné iniciaci těchto výrobků. Když ne, tak se u výrobků provede následná zkouška
funkce. Data o průběhu zkoušky se stáhnou z paměti teplotní komory a uloží se do protokolu o
zkoušce.
Kód CPV:

38540000-2

3) Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 3.000.000,- Kč bez DPH (slovy: tři miliony korun českých)
bez DPH. Nabídka obsahující vyšší cenu bude vyřazena.
(předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla zadavatelem stanovena dle ustanovení § 13 a násl.
zákona).
4) Doba a místo plnění veřejné zakázky:
Dodávka cyklicko-klimaticko-vlhkostní komory se uskuteční nejpozději do konce měsíce října 2014.
Zadavatel si vyhrazuje právo posunout předpokládaný termín dodání v souvislosti s dokončením
tohoto zadávacího řízení

Stránka 2 z 8

Místo plnění veřejné zakázky: Laboratoř pyrotechniky, výbušnin a ADR
detašované pracoviště ČUZZS
Poličské strojírny, a.s.
572 12 Polička – Bořiny
Uvedené místo je zároveň místem předání a převzetí plnění veřejné zakázky.

5) Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů:

5.1. Základní kvalifikační předpoklady
Zadavatel požaduje prokázat základní kvalifikační předpoklady zájemce v rozsahu uvedeném v § 53
odst. 1 písm. a) až k) zákona v souladu s ustanovením § 62 odst. 2 zákona čestným prohlášením.
5.2. Profesní kvalifikační předpoklady
Dále zadavatel požaduje prokázat profesní kvalifikační předpoklady zájemce v rozsahu ustanovení §
54 písm. a) a b) zákona, způsobem uvedeným v § 57 odst. 1 a 2 zákona, a to takto:
-

dle § 54 písm. a) doložit výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán
dle § 54 písm. b) doložit doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v
rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné
živnostenské oprávnění či licenci na předmět plnění veřejné zakázky.

5.3. Technické kvalifikační předpoklady
V souladu s ust. § 62 odst. 1 zákona zadavatel požaduje prokázání splnění technických kvalifikačních
předpokladů podle ust. § 56 odst. 1 písm. a) zákona. Zadavatel požaduje k prokázání splnění
technických kvalifikačních předpokladů předložení seznamu alespoň 3 významných dodávek
realizovaných uchazečem, jejichž předmětem bylo plnění obdobného charakteru této veřejné zakázky
pro veřejného zadavatele, popř. jinou osobu, poskytnutých v posledních 3 letech. Za dodávku
obdobného charakteru považuje zadavatel zejména dodání aspoň 1 ks klimatické komory pro jednoho
objednatele, přičemž v rámci dodávky byla provedena i montáž, instalační validace a zaškolení
personálu objednatele.
Splnění technických kvalifikačních předpokladů se prokazuje předložením seznamu významných
dodávek ve formě čestného prohlášení, v němž bude uvedeno datum realizace dodávky, popis
předmětu dodávky včetně v souvislosti s ním poskytnutých služeb, technická specifikace předmětu
dodávky, počet dodaných kusů, označení objednatele, cena dodávky, termín dodání a označení
kontaktní osoby pro ověření uvedených údajů a uvedení údajů, které ji umožňují kontaktovat (např.
telefon).
5.4. Prokazování kvalifikačních předpokladů
Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku
nesmějí dle § 57 odst. 2 zákona být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění
kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.
V souladu s ust. § 62 odst. 3 zákona je možné kvalifikační předpoklady prokázat předložením čestného
prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že uchazeč kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem
splňuje.
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Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva podle ust. § 82 zákona je povinen před jejím uzavřením
předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazující splnění kvalifikace.
Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu ust.
§ 82 odst. 4 zákona.
Předkládá-li nabídku více osob společně, požaduje zadavatel prokázání základních kvalifikačních
předpokladů dle bodu 5.1 tohoto článku od všech těchto osob současně se smlouvou, ve které bude
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 (v
souladu s ustanovením § 51 odst. 6 zákona).
Pokud uchazeč prokazuje splnění určité části kvalifikace prostřednictvím subdodavatele, předloží
spolu s kvalifikací 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 § 50 odst. 1 písm. b) zákona a doklady prokazující splnění
základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. j) zákona a profesního kvalifikačního
předpokladu podle § 54 písm. a) zákona subdodavatelem.
Prokazuje-li uchazeč splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 zákona
a profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona způsobem podle § 127 zákona (výpis ze
seznamu kvalifikovaných dodavatelů), nesmí být tento výpis k poslednímu dni, ke kterému má být
prokázáno splnění kvalifikace, starší než 3 měsíce.
Prokazuje-li uchazeč splnění kvalifikačních předpokladů podle § 134 zákona (certifikát vydaný v rámci
systému certifikovaných dodavatelů) a certifikát obsahuje náležitosti stanovené v § 139 zákona, nesmí
být tento certifikát k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší než 1
rok.

6) Způsob zpracování nabídky a dokladů k prokázání kvalifikace
Uchazeč je povinen předložit svoji nabídku na plnění veřejné zakázky písemně na adresu zadavatele.
Nabídka musí obsahovat identifikační údaje o uchazeči v tomto členění: obchodní jméno uchazeče (v
případě fyzické osoby jméno, příjmení, případně obchodní firma), právní forma uchazeče (a.s., s.r.o.,
fyzická osoba, apod.), u fyzické osoby musí být uvedeno též rodné číslo nebo datum narození, sídlo
uchazeče (v případě fyzické osoby bydliště, případně místo podnikání, je-li odlišné od bydliště),
identifikační číslo a daňové identifikační číslo, bylo-li přidělena, jméno a příjmení statutárního orgánu
nebo jeho členů, případně jiné fyzické osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče (v tomto
případě uchazeč v nabídce předloží dokument, dle kterého je tato osoba oprávněna jednat za
uchazeče), telefonní číslo uchazeče, emailovou adresu uchazeče, bankovní spojení a číslo účtu
uchazeče.
Součástí nabídky musí být také:
cenová nabídka dle čl. 8 této Výzvy – hodnotící kritérium;
v souladu s ust. § 68 odst. 3 zákona:
a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v
posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v
pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele,
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-

-

-

b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž
souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený
ve lhůtě pro podání nabídek,
c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu
podle zvláštního právního předpisu (zákon 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,
podepsaný návrh smlouvy s vyplněnými údaji (příloha č. 1 této Výzvy – zeleně označené)
specifikaci subdodavatelů a specifikaci částí dodávky dodávaných takovými subdodavateli dle
článku 12 této Výzvy, bude-li zájemce plnit prostřednictvím subdodavatelů nebo čestné
prohlášení, že dílo provede bez subdodavatelů
Prohlášení uchazeče, že souhlasí se zveřejněním všech náležitostí případného smluvního
vztahu (vč. smlouvy) a též že souhlasí se zveřejněním výsledků zadávacího řízení, na
internetových stránkách zadavatele
certifikáty a osvědčení vztahující se k předmětu veřejné zakázky

Uchazeč je povinen předložit nabídku spolu s doklady k prokázání kvalifikace jako jeden svazek.
Dokumenty musí být zpracovány v českém jazyce. Jednotlivé listy musí být spolu pevně spojeny, musí
být zabezpečeny proti neoprávněné manipulaci (např. proražením jednotlivých listů a jejich spojením
tkanicí s pečetí), a dále očíslované nepřerušenou vzestupnou číselnou řadou. První stránka musí
obsahovat přehled jednotlivých dokumentů s uvedením čísla stránky (obsah), posledním listem musí
být čestné prohlášení zájemce s uvedením počtu listů nabídky.
Uchazeč přeloží nabídku spolu s doklady k prokázání kvalifikace v 1 originálním vyhotovení (na přední
straně tohoto svazku bude uvedeno slovo „originál“) a v 1 kopii (na přední straně těchto svazků bude
uvedeno slovo „kopie“)
7) Zadávací dokumentace
Zadávací dokumentaci tvoří:
-

Výzva k podání nabídky

-

Příloha č. 1 – Obchodní podmínky – návrh Kupní smlouvy o dodání cyklicko-klimatickovlhkostní komory

-

Příloha č. 2 - Technická dokumentace – zkouška zatížením teplotně-vlhkostními cykly příslušná část normy ČSN EN ISO 1451-2:2013

V příloze č. 1 - Obchodní podmínky je uveden návrh smlouvy s názvem „Kupní smlouva o dodání
cyklicko-klimaticko-vlhkostní komory“, který je minimálním smluvním požadavkem veřejného
zadavatele a po doplnění součástí nabídky uchazeče.
Uchazeč je povinen podat jediný návrh smlouvy pokrývající celý předmět plnění veřejné zakázky.
Návrh smlouvy nesmí vyloučit či žádným způsobem omezovat práva zadavatele, uvedená v této
zadávací dokumentaci, v opačném případě nabídka nesplňuje zadávací podmínky a bude vyřazena dle
§ 76 odst. 1 zákona a následně zadavatelem dle § 76 odst. 6 zákona vyloučena z účasti v zadávacím
řízení.
Zadavatel poskytuje přístup k zadávací dokumentaci způsobem, který umožňuje dálkový přístup, a to
na svém profilu zadavatele v souladu s ust. § 38 odst. 2 zákona.
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Nesplnění podmínek zadávacího řízení a nedodržení zadávací dokumentace zájemcem je důvod pro
vyloučení nabídky zájemce z dalšího posuzování a hodnocení nabídek.
8) Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny
Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná za splnění celého předmětu veřejné
zakázky, tj. za dodávku cyklicko-klimaticko-vlhkostní komory a s ní spojené služby, a to v členění:
a) nabídková cena v Kč bez DPH ,
b) výše DPH v % a její výše v Kč,
c) nabídková cena v Kč včetně DPH.
DPH se pro účely této veřejné zakázky rozumí částka, jejíž výše odpovídá výši daně z přidané hodnoty
vypočtené dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. DPH bude v nabídkách uvedena ve
výši platné ke dni podání nabídky.
Nabídková cena bude stanovena jako cena maximálně možná za splnění celého předmětu veřejné
zakázky, tj. musí zahrnovat veškeré náklady, jejichž vynaložení uchazeči předpokládají při plnění
veřejné zakázky a jejich přiměřený zisk. Údaj o nabídkové ceně doplní uchazeč do návrhu smlouvy na
plnění veřejné zakázky.
9) Platební podmínky
Úhrada za plnění veřejné zakázky bude provedena jednorázově v české měně, na základě příslušného
daňového dokladu vystaveného vybraným uchazečem ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Případná DPH bude účtována v zákonem stanovené
výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění. Podrobné platební podmínky jsou upraveny
v Příloze č. 1 této Výzvy – Smlouvě.
Zadavatel neposkytuje zálohy. Uchazeč daňový doklad vystaví a doručí zadavateli do 15. dne ode dne
uskutečnění plnění. Splatnost daňového dokladu bude činit 21 dní od jeho doručení zadavateli.
10) Místo pro podávání nabídky a dokladů k prokázání kvalifikace a doba, v níž lze nabídky a
doklady k prokázání kvalifikace podat osobně:
Zájemce podá svou nabídku včetně dokladů k prokázání kvalifikace osobně v podatelně v sídle
zadavatele nebo prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb tak, aby byla zadavateli doručena
na jeho adresu nejpozději do 22. 7. 2014, do 12:00 hodin.
Za rozhodující pro doručení nabídky a dokladů k prokázání kvalifikace je okamžik jejich převzetí
zadavatelem.
Adresa zadavatele:

Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva
Jilmová 759/12
130 00 Praha 3

Pracovní doba podatelny pro osobní doručení nabídek je v pracovní dny: pondělí až čtvrtek od 8:00
do 15:00, pátek od 8:00 do 11:00 hodin.
Nabídka a doklady k prokázání kvalifikace musí předloženy ve dvou vyhotoveních jednou v originálu a
jednou v kopii a podány v neprůhledném obalu (obálce), zabezpečeném proti neoprávněné
manipulaci přelepením, označeném názvem „Veřejná zakázka: Cyklicko-klimaticko-vlhkostní
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komora – NEOTEVÍRAT“, opatřeném na uzavření razítkem a podpisem zájemce, je-li fyzickou osobou
nebo podpisem statutárního zástupce, je-li právnickou osobou, a dále opatřeném adresou uchazeče.
11) Otevírání obálek s nabídkami
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 22. 7. 2014 ve 12:00 hodin v sídle zadavatele na
adrese Jilmová 759/12, 130 00 Praha 3, zasedací místnost 2. patro.
Otevírání obálek se mají právo účastnit uchazeči, jejichž nabídky byly zadavateli doručeny ve lhůtě
pro podání nabídek. Za každého uchazeče může být přítomen na otevírání obálek s nabídkami 1
zástupce, který se prokáže zmocněným od uchazeče (v případě, že uchazeč není fyzickou osobou či
přítomná osoba není statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu uchazeče – v takovém
případě stačí doklad totožnosti).
Komise pro otevírání obálek otevře obálky s nabídkami podle pořadového čísla a kontroluje, zda:
-

je nabídka zpracovaná v požadovaném jazyce,
je návrh smlouvy podepsán uchazečem či osobou oprávněnou jednat za uchazeče.

Uchazečům přítomným otevírání obálek sděluje komise po provedení kontroly výše uvedeného
identifikační údaje uchazeče a informaci o tom, zda nabídka splňuje požadavky podle ust. § 71 odst. 8
zákona.
Komise pro otevírání obálek přítomným uchazečům sdělí v souladu s ust. § 71 odst. 9 zákona rovněž
informaci o nabídkových cenách.
12) Subdodavatelé
Pokud zájemce předpokládá plnění části veřejné zakázky subdodavatelem (a neprokazuje splnění
kvalifikace subdodavatelem podle § 51 odst. 4 zákona), předloží jako přílohu návrhu smlouvy seznam
subdodavatelů s uvedením procentuálního podílu na dodávce a specifikace jím poskytovaného
plnění.
V případě, že zájemce nebude subdodavatele předpokládat, musí doložit čestné prohlášení, že
dodávku provede výhradně sám bez subdodavatelů.

13) Další podmínky veřejné zakázky

a)

Zadavatel si vyhrazuje právo zadání veřejné zakázky do uzavření smlouvy zrušit podle ust. § 84
odst. 2, 3 zákona.

b)

Uchazeč je povinen při zpracování nabídky vycházet ze všech součástí zadávacích podmínek,
které musí bezvýhradně dodržet.

c)

Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.

d)

Zadavatel si vyhrazuje právo možnosti posunu uvedeného předpokládaného termínu zahájení
plnění veřejné zakázky s ohledem na ukončení výběrového řízení a na své provozní a
organizační potřeby, a vybranému uchazeči z takového posunu za žádných okolností nemůže
vyplývat právo na účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod.
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e)

Uchazeč nemá nárok na úhradu nákladů spojených s jeho účastí v zadávacím řízení.

f)

V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy
s vybraným uchazečem, je příslušný uchazeč povinen o této změně zadavatele bezodkladně
písemně informovat.

g)

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce uchazeče u třetích osob.

h)

Zadavatel si vyhrazuje právo rozhodnutí o vyloučení uchazeče oznámit jeho uveřejněním na
profilu zadavatele, v takovém případě se rozhodnutí o vyloučení uchazeče považuje za
doručené okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.

j)

Zadavatel si vyhrazuje právo zveřejnit oznámení o výběru nejvhodnější nabídky do 5
pracovních dnů po rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na profilu zadavatele; v takovém
případě se oznámení o výběru nejvhodnější nabídky považuje za doručené všem dotčeným
zájemcům a všem dotčeným uchazečům okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.

14) Zadávací lhůta
V souladu s ust. § 43 zákona zadavatel oznámí uchazečům své rozhodnutí o výběru nejvhodnější
nabídky, a to nejpozději do konce lhůty, po kterou jsou uchazeči svou nabídkou vázáni, přičemž tato
lhůta činí 90 kalendářních dní.
15) Způsob hodnocení nabídek
Jediným hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je v souladu s ust. § 78 odst. 1 písm. b)
zákona nejnižší nabídková cena včetně DPH.
Hodnotící komise sestaví pořadí jednotlivých nabídek podle výše nabídkové ceny od nejnižší po
nejvyšší. Na základě sestaveného pořadí hodnotící komise doporučí zadavateli uzavřít s vybraným
uchazečem, který se umístil na prvním místě, v souladu s ust. § 82 zákona, smlouvu.

V Praze dne 04. 07. 2014

Ing. Milan Kukla
předseda úřadu
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