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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

1

Zadavatel veřejné zakázky

Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových, organizační složka státu

Sídlem

Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2

IČO

69797111

Jméno a příjmení
statutárního orgánu
zadavatele
Osoba oprávněná jednat
za zadavatele
Profil zadavatele

2

Mgr. Ing. Kateřina Arajmu, generální ředitelka
Ing. Petr Kalina, MBA, náměstek pro Ekonomiku a informatiku
https://nen.nipez.cz/profil/uzsvm

REŽIM, DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A ZPŮSOB ZAHÁJENÍ

Veřejnou zakázku vedenou pod názvem „Zajištění doručování balíkové pošty mezi lokalitami
ÚZSVM“ zadavatel zahájil odesláním Oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve
Věstníku veřejných zakázek.
Jedná se o poštovní služby uvedené v kategorii 14 Přílohy č. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), které se zadávají
ve zjednodušeném režimu podle § 129 ZZVZ. Dle § 3 odst. 4 nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o
stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, je finanční limit pro určení nadlimitní veřejné zakázky na služby, u které více
než 50% předpokládané hodnoty tvoří sociální a jiné zvláštní služby dle přílohy č. 4 ZZVZ, činí
20 172 000 Kč. Proto bylo jako druh zadávacího řízení zvoleno, s ohledem na výši
předpokládané hodnoty této veřejné zakázky, zjednodušené podlimitní řízení upravené v § 53
ZZVZ.
Cílem zadávacího řízení je uzavření smlouvy o doručování balíkové pošty (dále jen
„smlouva“) s vybraným účastníkem, jehož nabídka bude vyhodnocena jako ekonomicky
nejvýhodnější.

3
3.1

PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předmět plnění veřejné zakázky ze smlouvy

Předmět veřejné zakázky spočívá v zajišťování převzetí a rozvozu balíkových zásilek
podávaných zadavatelem nebo jemu adresovaných z místa vypravení na místo doručení, a to pro
všechna místa plnění uvedená v Příloze č. 2 ZD_Místa plnění.
Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v Příloze č. 1 ZD_Obchodní podmínky.
Veřejná zakázka není rozdělena na části s ohledem na předmět veřejné zakázky.
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3.2

Klasifikace předmětu veřejné zakázky (CPV)

Kód předmětu veřejné zakázky dle číselníku Common Procurement Vocabulary (CPV) je:
64113000-1 Poštovní balíkové služby

4

PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Před zahájením zadávacího řízení zadavatel stanovil předpokládanou hodnotu veřejné zakázky.
Přepokládaná hodnota zahrnuje veškeré náklady spojené s předmětem plnění veřejné zakázky.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 8 064 000,- Kč bez DPH, tj. 9 757 440,- Kč
včetně DPH.

5
5.1

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Doba plnění veřejné zakázky

Smlouva bude uzavřena na dobu 48 měsíců ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.

5.2

Místa plnění veřejné zakázky

Seznam míst plnění veřejné zakázky je uveden v Příloze č. 2 ZD_Místa plnění.

6
6.1

KVALIFIKACE DODAVATELŮ
Základní způsobilost podle § 74 ZZVZ

6.1.1 Vymezení základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ
§ 74
Základní způsobilost
(1) Způsobilým je dodavatel, který:
a)

b)
c)
d)
e)

nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení
pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k ZZVZ nebo obdobný trestný
čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek,
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na
penále na veřejné zdravotní pojištění,
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na
penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
není v likvidaci24), proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku25), vůči němuž nebyla
nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu26) nebo není v obdobné situaci podle
právního řádu země sídla dodavatele.

24)

§ 187 občanského zákoníku.
§ 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění
pozdějších předpisů.
25)
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(2) Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat
tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu
dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat
tato právnická osoba,
každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

a)
b)
c)

(3) Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu
zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat tato
právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
české právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat osoby uvedené
v odstavci 2 a vedoucí pobočky závodu.

a)
b)

6.1.2 Způsob prokázání základní způsobilosti podle § 75 ZZVZ
§ 75
Prokázání základní způsobilosti
(4) Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice
předložením
a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ,
b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ,
c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1
písm. b) ZZVZ,
d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ,
e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d)
ZZVZ,
f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě,
že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ.

6.2

Profesní způsobilost podle § 77 ZZVZ a její prokázání
§ 77
Profesní způsobilost

(1) Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice
předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní
předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

7

DOKLADY K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

Dodavatel může v nabídce nahradit předložení dokladů k prokázání kvalifikace čestným
prohlášením (viz Příloha č. 4 ZD_Čestné prohlášení). Dodavatel může vždy nahradit
požadované doklady jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky.

26)

Například zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 87/1995 Sb.,
o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České
národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 363/1999 Sb.,
o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů.
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PŘEDLOŽENÍ ORIGINÁLŮ NEBO OVĚŘENÝCH DOKLADŮ PŘED PODPISEM
SMLOUVY

8

Před uzavřením smlouvy si zadavatel od vybraného dodavatele vždy vyžádá předložení
originálů nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení
předloženy.
Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 a profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1
musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede
dnem podání nabídky.
Pokud vybraný dodavatel nepředloží zadavateli požadované doklady, zadavatel vybraného
dodavatele VYLOUČÍ ze zadávacího řízení.

OVĚŘENÍ, ZDA DODAVATEL
AKCIOVOU SPOLEČNOSTÍ)

9

MÁ

ZAKNIHOVANÉ

AKCIE

(POKUD

JE

Podle § 48 odst. 9 ZZVZ zadavatel u vybraného dodavatele ověří naplnění důvodu pro vyloučení
podle § 48 odst. 7 ZZVZ na základě informací vedených v obchodním rejstříku. Pokud
z informací vedených v obchodním rejstříku vyplývá naplnění důvodu pro vyloučení podle § 48
odst. 7 ZZVZ, zadavatel vybraného dodavatele vyloučí ze zadávacího řízení. 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 účastníka zadávacího řízení, s uvedením zdroje, z něhož údaje
o velikosti podílu akcionářů vychází; tato žádost se považuje za žádost podle § 46 ZZVZ.

10 DALŠÍ PODMÍNKY PRO UZAVŘENÍ SMLOUVY
10.1

10.2

V souladu s § 122 odst. 4 ZZVZ zadavatel u vybraného dodavatele, je-li právnickou
osobou, zjistí údaje o jeho skutečném majiteli podle zákona o některých opatřeních proti
legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu („díle jen“skutečný majitel“)
z evidence údajů o skutečných majitelích podle zákona upravujícího veřejné rejstříky
právnických a fyzických osob, a to prostřednictvím dálkového přístupu zřízeného
Ministerstvem spravedlnosti ČR.
Pokud by zadavatel nemohl zjistit údaje o skutečném majiteli prostřednictvím dálkového
přístupu do evidence údajů o skutečných majitelích, bude zadavatel postupovat dle § 122
odst. 5 ZZVZ, tj. vyzve vybraného dodavatele k předložení výpisu z evidence obdobné
evidenci údajů o skutečných majitelích nebo:

a)

ke sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem

b)

k předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli;
těmito doklady jsou zejména
1.

výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,

2.

seznam akcionářů,

3.

rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,

4.

společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

Pokud vybraný dodavatel nepředloží zadavateli požadované údaje, zadavatel vybraného
dodavatele VYLOUČÍ ze zadávacího řízení.
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11 POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU SMLOUVY V NABÍDCE
Dodavatel musí ve své nabídce předložit návrh smlouvy, ve kterém budou obsaženy veškeré
zadavatelem požadované závazné obchodní podmínky uvedené v Příloze č. 1 ZD_Obchodní
podmínky.
Do návrhu smlouvy dodavatel rovněž zapracuje seznam míst plnění uvedený v Příloze č. 2
ZD_Místa plnění.

12 POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
Dodavatel vyplní Nabídkový list uvedený v Příloze č.3 ZD - zde dodavatel vyplní předepsaná
(podbarvená) pole označená „……….. (DOPLNÍ DODAVATEL)” o relevantní údaje (identifikační
údaje, celkovou cenu, jednotkové ceny apod.). Dodavatelem doplněné údaje a hodnoty musí být
plně v souladu se všemi zadávacími podmínkami a nabídkou dodavatele.
a) Všechny položkové ceny uvedené v Nabídkovém listu musí být řádně vyplněny.
b) Celková nabídková cena musí být cenou konečnou a platnou po celou dobu
platnosti Smlouvy.
c) Všechny položkové ceny musí být zaokrouhleny na dvě desetinná místa.
d) Celková nabídková cena v Kč s DPH za komplexní plnění veřejné zakázky bude
kritériem hodnocení nabídek.
e) Kritériem hodnocení bude cena v Kč s DPH uvedená dodavatelem ve webovém
formuláři pro tvorbu nabídky

13 POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDEK
Zadavatel nepřipouští předložení variant nabídky (ve smyslu § 102 ZZVZ).

14 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK
Zadavatel bude hodnotit nabídky podle jejich ekonomické výhodnosti, kterou bude hodnotit na
základě jediného kritéria hodnocení, a to podle celkové nejnižší nabídkové ceny v Kč s DPH,
kterou dodavatel doplní do webového formuláře pro tvorbu nabídky a zároveň do Nabídkového
listu. Celková nabídková cena doplněná do webového formuláře pro tvorbu nabídky a celková
nabídková cena doplněná do Nabídkového listu musí být shodná.
Zadavatel bude hodnotit podané nabídky tak, že sestaví jejich pořadí podle výše Celkové
nabídkové ceny od nejnižší po nejvyšší. Jako ekonomicky nejvýhodnější bude hodnocena
nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou cenou v Kč s DPH.
V případě, kdy zadavatel obdrží dvě či více nabídek obsahující shodnou Celkovou nabídkovou
cenu, bude zadavatelem vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější ta z nabídek, v níž účastník
nabídne balíkové služby za nabídnutou jednotkovou cenu pro hmotnost balíků převyšujících 30
kg dle principu: vyšší hmotnost balíků za nabídnutou jednotkovou cenu = výhodnější nabídka.
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15 ZADÁVACÍ LHŮTA
Zadávací lhůta nebyla stanovena.

16 VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Zadavatel může zadávací dokumentaci vysvětlit, pokud takové vysvětlení, případně související
dokumenty, uveřejní na profilu zadavatele, a to nejméně 4 pracovní dny před uplynutím lhůty
pro podání nabídek.
Zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení doručena včas,
a to alespoň 3 pracovní dny před uplynutím lhůty uvedené v předchozím odstavci.
Zadavatel tedy není povinen vysvětlení poskytnout, pokud žádost dodavatele není
zadavateli doručena alespoň 7 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
Písemnou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace je možné doručit pouze v elektronické
podobě prostřednictvím Národního elektronického nástroje (NEN) na adrese
https://nen.nipez.cz/profil/uzsvm

17 ZÁVAZNÉ A DOPORUČENÉ PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
a)

b)

c)
d)

e)
f)

V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje dodavatele (ve smyslu § 28 odst. 1 písm. g)
ZZVZ), tj. obchodní firma nebo název, sídlo, právní forma, jde-li o právnickou osobu,
a obchodní firma nebo jméno nebo jména a příjmení, jde-li o fyzickou osobu, a dále vhodné
kontaktní údaje jako např. e-mail, telefon, popř. odkaz na www. stránky apod.
Nabídka musí obsahovat návrh smlouvy obsahující všechny zadavatelem stanovené
obchodní podmínky. Zadavatel požaduje, aby návrh smlouvy byl za dodavatele podepsaný
osobou oprávněnou jednat za dodavatele či jménem dodavatele podle platného výpisu
z obchodního rejstříku, popř. osobou pověřenou plnou mocí k takovému úkonu vystavenou
osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele; v takovém případě nabídka dodavatele
musí obsahovat příslušnou plnou moc.
Součástí nabídky musí být rovněž další dokumenty požadované ZZVZ či zadavatelem
a doklady a informace prokazující splnění kvalifikace.
Je-li zadavatelem v zadávacích podmínkách nebo ZZVZ vyžadováno prohlášení
či čestné prohlášení, musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem dodavatele či
za dodavatele. V případě, že osoba oprávněná jednat jménem dodavatele či za dodavatele
pověří jednáním či podpisem jinou osobu, musí být součástí nabídky i oprávnění (zmocnění)
pro tuto jinou osobu s jednoznačně vymezeným rozsahem oprávnění (zmocnění).
Nabídka musí být zpracována v českém jazyce.
Pokud ZZVZ nebo zadavatel vyžaduje předložení dokladu podle právního řádu České
republiky, může dodavatel předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, ve kterém se
tento doklad vydává; tento doklad se předkládá s překladem do českého jazyka. Má-li
zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, může si vyžádat předložení úředně ověřeného
překladu dokladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců
a tlumočníků19). Doklad ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se
předkládají bez překladu. Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad
nevydává, může být nahrazen čestným prohlášením.

19)

Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 37/1967 Sb.,
k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů.
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g)

Z důvodu přehlednosti zadavatel doporučuje, aby nabídka byla členěna podle níže uvedené
osnovy a doplněna obsahem v úvodu nabídky:
Identifikační a kontaktní údaje dodavatele;
Informace o jiných dodavatelích, pokud s nimi dodavatel podává společnou nabídku;
vymezení identifikace dodavatelů, jejich odpovědnosti, popř. části kvalifikace, kterou
jimi prokazuje apod. Pokud dodavatel nepodává společnou nabídku (bez jiných
dodavatelů) uvede např.: jen „Nabídka bez jiných dodavatelů“;
Informace o případných poddodavatelích; vedle jejich identifikace uvede části plnění,
které hodlá plnit poddodavatelem, popř. část kvalifikace prokazovanou
poddodavatelem, popř. doklady prokazující základní a profesní způsobilost
poddodavatelů (pokud je vyžadována). Pokud dodavatel nevyužije poddodavatele,
uvede např. jen „Nabídka bez poddodavatelů“;
Podklady k prokázání splnění stanovené kvalifikace (lze použít vzor čestného
prohlášení uvedený v Příloze č. 4 ZD_Čestné prohlášení);
Návrh smlouvy na plnění veřejné zakázky
Nabídkový list zpracovaný způsobem stanoveným v Příloze č. 3 ZD.

18 FORMA A ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDEK
Dodavatel podává nabídku ve lhůtě pro podání nabídek, která končí dne 13. 2. 2019 v 10:00 hod.
Nabídky se podávají pouze v elektronické podobě prostřednictvím Národního elektronického
nástroje (NEN) na adrese https://nen.nipez.cz/profil/uzsvm.
V rámci profilu zadavatele u vybrané veřejné zakázky je nutná registrace dodavatele do tohoto
systému, přičemž tato registrace je zdarma. Zadavatel doporučuje dodavatelům, aby
s dostatečným předstihem před podáním nabídky přes profil zadavatele provedli potřebnou
registraci.
Pod níže uvedeným odkazem je uvedena uživatelská příručka popisující registraci a podání
nabídky https://nen.nipez.cz/UzivatelskeInformace/UzivatelskePrirucky (sekce DODAVATEL).
Na profilu zadavatele současně s touto zadávací dokumentací zadavatel uveřejňuje veřejný klíč
(certifikát), který slouží k zašifrování dodavatelovy nabídky pro její otevření až po uplynutí lhůty
pro podání nabídek. Tento certifikát si uloží jakou soubor a při podání nabídky, před jejím
odesláním, bude v rámci elektronického nástroje tímto systémem požádán o jeho vložení
(certifikát veřejného klíče se vkládá jako připojení souboru). Zadavatel doporučuje vkládat a
odeslat elektronické nabídky v rámci profilu zadavatele s dostatečným předstihem před
ukončením lhůty pro podání nabídek.
Elektronicky podané nabídky nesmí být zašifrovány jiným klíčem (např. elektronickým podpisem
apod.) než tím, který uveřejňuje zadavatel v rámci poskytnutých zadávacích podmínek.
V případě, že dodavatel použije k zašifrování své nabídky jiný klíč, zadavatel tohoto dodavatele
z účasti v zadávacím VYLOUČÍ. Bude-li mít dodavatel problém s podáním a zašifrováním
nabídky, zadavatel výslovně doporučuje kontaktovat HOTLINE profilu zadavatele na tel. čísle:
841 888 841.
Nabídku není možné podat datovou schránkou, protože zadavatel není u písemností
dodávaných do datové schránky schopný zajistit povinnosti stanovené mu ZZVZ pro podání
nabídek v elektronické podobě.
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19 OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK
Otevírání nabídek v elektronické podobě podaných prostřednictvím Národního elektronického
nástroje (NEN) na adrese https://nen.nipez.cz/profil/uzsvm proběhne bez účasti dodavatelů
v souladu s ust. § 109 ZZVZ.

20 OSTATNÍ PODMÍNKY
Účastí v zadávacím řízení a podáním cenové nabídky účastník souhlasí s tím, že je schopen
veřejnou zakázku realizovat v plném rozsahu v souladu s podaným návrhem smlouvy.
Zadavatel si podle ustanovení § 53 odst. 5 ZZVZ vyhrazuje právo provést oznámení o vyloučení
účastníka zadávacího řízení nebo oznámení o výběru dodavatele zveřejněním na profilu
zadavatele. V takovém případě se oznámení považují za doručená všem účastníkům zadávacího
řízení okamžikem jejich uveřejnění.
Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených zadávací
dokumentací, a to buď na základě žádostí dodavatelů o vyjasnění zadávací dokumentace, nebo
z vlastního podnětu. Změnu obsahu zadávací dokumentace zadavatel oznámí uveřejněním na
profilu zadavatele.

21 PŘÍLOHY K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI
Příloha č. 1 ZD_Obchodní podmínky
Příloha č. 2 ZD_Místa plnění
Příloha č. 3 ZD_Nabídkový list
Příloha č. 4 ZD_Čestné prohlášení

Praha, dne 24. 1. 2019

Ing. Petr Kalina, MBA
náměstek pro Ekonomiku a informatiku
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