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zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „zákon o VZ“)
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ČÁST I. – PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
1. Údaje o zadavateli:
Název:
Jihomoravský kraj,
Sídlo:
Brno, Žerotínovo nám. 3/5, PSČ 601 82
Zastoupený:
Mgr. Václavem Božkem, CSc., náměstkem hejtmana
IČ:
70888337
DIČ:
CZ70888337
Bankovní spojení:
Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:
35-1437070217/0100
Kontaktní osoby:
Ing. Ivo Minařík, MPA, vedoucí odboru regionálního rozvoje
Krajského úřadu Jihomoravského kraje
Ing. Jan Forbelský, vedoucí odd. správy sítě a serverů odboru kancelář
ředitelky Krajského úřadu Jihomoravského kraje
Telefon:
541 651 341; 541 651 221
E-mail:
orr@kr-jihomoravsky.cz; forbelsky.jan@ kr-jihomoravsky.cz
2. Vymezení druhu a předmětu veřejné zakázky:
Jedná se o nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky.
Předmětem veřejné zakázky je:
Rozšíření bezpečnostní infrastruktury technologického centra kraje o webaplikační firewall,
systém pro korelační analýzu událostí – SIEM, systém pro analýzu datových toků a zajištění
redundance internetové konektivity. Součástí předmětu plnění je rovněž poskytování
záručního servisu a podpory produktivního provozu.
Podrobný popis předmětu plnění je uveden v Části II. zadávací dokumentace obchodních podmínkách veřejné zakázky.
Kód CPV:
72212211-1 Vývoj programového vybavení pro vzájemné propojování počítačových
platforem
72590000-7 Odborné počítačové služby
72720000-3 Dálkové počítačové sítě
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 5 173 553 Kč bez DPH.
Z toho:
Předpokládaná hodnota předmětu plnění spočívajícím v rozšíření bezpečnostní
infrastruktury technologického centra kraje o webaplikační firewall, systém pro
korelační analýzu událostí – SIEM, systém pro analýzu datových toků a zajištění
redundance internetové konektivity:
3 520 661 Kč bez DPH
Předpokládaná hodnota předmětu plnění spočívajícím v poskytování záručního
servisu a podpory produktivního provozu:
1 652 892 Kč bez DPH

Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky, předpokládaná hodnota plnění
spočívajícím v rozšíření bezpečnostní infrastruktury technologického centra kraje o
webaplikační firewall, systém pro korelační analýzu událostí – SIEM, systém pro
analýzu datových toků a zajištění redundance internetové konektivity i předpokládaná
hodnota předmětu plnění spočívajícím v poskytování záručního servisu a podpory
produktivního provozu je stanovena jako maximální.
V případě, že nabídková cena uchazeče překročí některou z předpokládaných hodnot,
bude nabídka uchazeče vyřazena a nebude dále hodnocena.
Veřejná zakázka je realizována v rámci projektu „Krajské služby eGovernmentu
v Jihomoravském kraji“, reg. č. projektu CZ.1.06/2.1.00/19.09277, financovaného z
Integrovaného operačního programu, prioritní osy 2, oblasti intervence 2.1 – Zavádění ICT
v územní veřejné správě.
Zhotovitel se zavazuje dodržovat veškeré případné povinnosti pro něj vyplývající
z uvedeného operačního programu, zejména se zavazuje umožnit osobám oprávněným k
výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících
s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č.
563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).
3. Doba plnění:
Předpokládaná doba plnění je do 6 měsíců po uzavření smlouvy, nejpozději však do
29. 5. 2015.
4. Místo plnění:
Místem plnění je Jihomoravský kraj.
5. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů:
Zadavatel požaduje prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů
uvedených v § 53 odst. 1 písm. a) - h) a písm. j) - k) zákona o VZ, profesních kvalifikačních
předpokladů uvedených v § 54 písm. a), b) zákona o VZ, předloží čestné prohlášení o své
ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku dle § 50 odst. 1 písm. c) zákona o
VZ a technických kvalifikačních předpokladů uvedených v § 56 odst. 1 písm. a) zákona o VZ.
5.1

Základní kvalifikační předpoklady stanovené v ustanovení § 53 odst. 1 zákona o VZ
splňuje uchazeč:
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 uchazeče či členem

statutárního orgánu uchazeče 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 uchazeč 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 uchazeče 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 uchazeče či členem
statutárního orgánu uchazeče 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 uchazeč splňovat jak ve vztahu k území České
republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště;
c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže
formou podplácení podle zvláštního právního předpisu;
d) 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;
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 uchazeče;
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 uchazeče;
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 uchazeče;
j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,
k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění
výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.

5.2

Zadavatel požaduje splnění profesních kvalifikačních předpokladů uvedených
v ustanovení § 54 písm. a), b) zákona o veřejných zakázkách.
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů bude prokázáno předložením:
a) výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, či výpisu z jiné
obdobné evidence, pokud je v ní dodavatel zapsán; výpis bude předložen v prosté
kopii, přičemž nesmí být k poslednímu dni lhůty pro podání nabídek starší 90
kalendářních dnů;
b) dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, a to v prosté kopii.

5.3

Zadavatel požaduje předložení čestného prohlášení o své ekonomické a finanční
způsobilosti splnit veřejnou zakázku dle ustanovení § 50 odst. 1 písm. c) zákona o VZ.

5.4. Zadavatel požaduje splnění technických kvalifikačních předpokladů uvedených
v ustanovení § 56 odst. 1 písm. a) zákona o veřejných zakázkách.
Splnění technických kvalifikačních předpokladů uvedených v ustanovení § 56 odst. 1
písm. a) zákona o veřejných zakázkách bude prokázáno předložením:
a) seznamu významných dodávek realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech
s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí; přílohou tohoto seznamu musí být:
1. osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno
veřejnému zadavateli, nebo
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.
Splnění technických kvalifikačních předpokladů podle ustanovení § 56 odst. 1
písm. a) zákona o VZ prokáže dodavatel, který prokáže, že v rozhodném období:
-

alespoň jedenkrát řádně a včas realizoval dodávku, jejímž předmětem je dodávka
webaplikační firewall s finančním objemem minimálně 1.000.000 Kč bez DPH;
alespoň jedenkrát řádně a včas realizoval dodávku, jejímž předmětem je dodávka
systému pro korelační analýzu událostí – SIEM s finančním objemem minimálně
800.000 Kč bez DPH;
alespoň jedenkrát řádně a včas realizoval dodávku, jejímž předmětem je dodávka
systému pro analýzu datových toků s finančním objemem minimálně 400.000 Kč bez
DPH;
alespoň jedenkrát řádně a včas realizoval dodávku, jejímž předmětem je dodávka
systému pro zajištění redundance internetové konektivity s finančním objemem
minimálně 300.000 Kč bez DPH;

-

v seznamu bude uveden název zakázky, její objednatel, informace o poskytnutých
službách, stručná informace o předmětu zakázky, doba plnění, finanční objem zakázky
a kontaktní osoba objednatele;
řádně a včas realizovanou poskytnutou službou se rozumí řádné a včasné splnění
závazků uchazeče při realizaci zakázky bez oprávněného vytknutí vad plnění
objednatelem.

Technické kvalifikační předpoklady mohou být prokázány i méně zakázkami (méně
než 4), které obsahují více předmětných částí v jednom celku za podmínky dodržení
požadavků zadavatele.
Uchazeč, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo nesplní povinnost
stanovenou v § 58 zákona o veřejných zakázkách, bude zadavatelem vyloučen z účasti v
zadávacím řízení.
Uchazeč je oprávněn splnit kvalifikaci podle ustanovení § 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona
o VZ v chybějícím rozsahu prostřednictvím subdodavatele. V takovém případě dodavatel
postupuje dle ustanovení § 51 odst. 4 písm. a) a b) zákona o VZ.
Nabídku je oprávněno podat více dodavatelů společně (společná nabídka). V takovém
případě se při splnění kvalifikace postupuje dle ustanovení § 51 odst. 5. Podává-li nabídku
více dodavatelů společně (společná nabídka), jsou povinni přiložit k nabídce originál nebo
úředně ověřenou kopii smlouvy, z níž vyplývá, že všichni tito dodavatelé budou vůči
Zadavateli a jakýmkoliv třetím osobám z jakýchkoliv závazku vzniklých v souvislosti s
plněním předmětu veřejné zakázky či vzniklých v důsledku prodlení či jiného porušení
smluvních nebo jiných povinností v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky, zavázáni
společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných
závazků vyplývajících z veřejné zakázky.
6. Jistota
Zadavatel v souladu s § 67 zákona o VZ požaduje poskytnutí jistoty ve výši 50.000,- Kč
(slovy: padesáttisíckorunčeských).
Jistotu je uchazeč povinen ve smyslu § 67 odst. 1 zákona o VZ poskytnout formou složení
peněžní částky na účet zadavatele nebo formou bankovní záruky či pojištění záruky s platností
po celou dobu zadávací lhůty podle § 43 zákona o VZ.
Pro poskytnutí jistoty formou složení peněžní částky je stanoven účet u Komerční banky, č.
ú.: 27-7489830297, kód banky 0100, variabilním symbolem je IČ uchazeče, specifickým
symbolem je: 490802.
Peněžní částka odpovídající výši jistoty musí být připsána na účet zadavatele nejpozději v den
otevírání obálek.
Dokladem o poskytnutí jistoty se rozumí

 originál nebo úředně ověřená kopie výpisu z účtu uchazeče, na kterém je celá částka
odpovídající výši požadované jistoty prokazatelně odečtena ve prospěch účtu
zadavatele nebo
 originál potvrzení banky, že příslušný převod uskutečnila nebo
 originál potvrzení banky, že přijala příslušný převodní příkaz, že uskuteční převod
v příslušném termínu, a že převodní příkaz je neodvolatelný, případně
 originál nebo úředně ověřená kopie příslušné pokladní složenky, pokud uchazeč
poskytne jistotu složením peněžní částky na účet zadavatele v hotovosti.
Jistota poskytnutá formou bankovní záruky či pojištění záruky bude doložena předložením
těchto dokladů:
 originálu nebo úředně ověřené kopie bankovní záruky (jistota poskytnutá formou
bankovní záruky)
 originálu nebo úředně ověřené kopie pojistné smlouvy, která musí být uzavřena tak, že
pojištěným je uchazeč a oprávněnou osobou, která má právo na pojistné plnění, je
zadavatel (jistota poskytnutá formou pojištění záruky).
Není-li doklad o poskytnutí jistoty v českém jazyce, musí být přiložen jeho úřední překlad.
Uvolnění jistoty proběhne v souladu s ustanovením § 67 odst. 2 zákona o VZ takto:
Zadavatel uvolní jistotu uchazeči, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější nebo s nímž
bylo možno uzavřít smlouvu podle § 82 odst. 4 zákona o VZ jako s uchazečem vybraným
v druhém, příp. třetím pořadí, do 5 pracovních dnů po uzavření smlouvy.
Zadavatel uvolní jistotu uchazeči, jehož nabídka nebyla vybrána jako nejvhodnější a nebylo
s ním možno uzavřít smlouvu podle § 82 odst. 4 zákona o VZ, do 5 pracovních dnů po
odeslání oznámení o výběru nejvhodnější nabídky podle § 81 odst. 3 či jeho uveřejnění podle
§ 81 odst. 4 zákona o VZ.
Zadavatel uvolní jistotu uchazeči, který byl ze zadávacího řízení vyloučen, do 5 pracovních
dnů po odeslání oznámení o vyloučení.
Pokud bylo zadávací řízení zrušeno, zadavatel uvolní jistoty všem uchazečům do 5 pracovních dnů po odeslání oznámení o zrušení zadávacího řízení podle § 84 odst. 8 zákona o
VZ.
Peněžní jistotu zadavatel uvolní včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem ve smyslu § 67
odst. 3 zákona o VZ.
Uchazeč, jehož námitce zadavatel vyhoví, je povinen do 5 pracovních dnů od doručení sdělení
zadavatele, že jeho námitce vyhovuje, požadovanou jistotu opětovně složit.
Uchazeč, který podá návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, musí
uvolněnou jistotu opětovně složit a k návrhu připojit doklad o složení této jistoty.
V případě jistoty poskytnuté složením peněžité částky na účet zadavatele uvede uchazeč
v nabídce číslo účtu včetně směrového kódu banky, na který vyžaduje provést uvolnění
jistoty.

V případě poskytnutí jistoty formou bankovní záruky nebo pojištění záruky, je zadavatel
povinen uchovat kopii záruční listiny a originál záruční listiny vrátit uchazeči ve lhůtě dle §
67 odst. 2 zákona o VZ.
Zadavatel má právo na plnění z jistoty poskytnuté formou složení peněžní částky, bankovní
záruky nebo na pojistné plnění z pojištění záruky nebo mu připadne poskytnutá peněžní jistota
včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem v souladu s § 67 odst. 7 zákona o VZ
v případech, kdy uchazeč:
 v rozporu se zákonem o VZ nebo zadávacími podmínkami zrušil nebo změnil nabídku
nebo
 odmítl uzavřít smlouvu podle § 82 odst. 2 a 4 nebo
 nesplnil povinnost poskytnout zadavateli řádnou součinnost k uzavření smlouvy podle
§ 82 odst. 4 zákona o VZ.
Vyjímatelný originál záruční listiny bude vložen na začátku nabídky uchazeče a současně
bude kopie téhož dokladu v nabídce svázaná.
7. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám
Žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám je možno doručit písemně (e-mail,
pošta) nejpozději 6 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek, kontaktní
osoba: Mgr. Dana Megová, e-mail: megova.dana@kr-jihomoravsky.cz.
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám včetně přesného znění požadavku budou
odeslány nejpozději do 4 pracovních dnů ode dne doručení požadavku dodavatele dle § 49
odst. 1 zákona o VZ.
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám včetně přesného znění požadavku budou
uveřejněny stejným způsobem, jakým zadavatel uveřejnil zadávací dokumentaci.
8. Způsob hodnocení nabídek:
Hodnocení nabídek bude provedeno dle hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové
ceny podle ustanovení § 78 odst. 1 písm. b) zákona o veřejných zakázkách.
Bude hodnocena cena bez DPH.
9. Lhůta pro podání nabídek a otevírání obálek:
Lhůta pro podání nabídek končí dne 11. 11. 2014 v 10:00 hod.
Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 11. 11. 2014 v 10:15 hod.., v budově
Krajského úřadu Jihomoravského kraje v Brně, Žerotínovo nám. 3/5, v místnosti č. 243.
Otevírání obálek se budou účastnit členové hodnotící komise pověřené výkonem
funkce komise pro otevírání obálek a osoba zajišťující administrativu komise. Za každého
uchazeče, který podal nabídku ve lhůtě pro podání nabídek, jsou oprávněny účastnit se
otevírání obálek s nabídkami maximálně dvě osoby. Uchazeč se může účastnit otevírání

obálek prostřednictvím osoby oprávněné jednat jeho jménem nebo může být zastoupen
zástupcem. Osoba oprávněná jednat jménem uchazeče se prokáže průkazem totožnosti
a aktuálním výpisem uchazeče z obchodního rejstříku ne starším 90 dnů. Zástupce uchazeče
se prokáže svým průkazem totožnosti, aktuálním výpisem uchazeče z obchodního rejstříku ne
starším 90 dnů a plnou mocí podepsanou osobami oprávněnými jednat jménem uchazeče.
Nabídky budou otevírány v tomtéž pořadí, v jakém byly zadavateli doručeny.
Nabídky, které budou zadavateli doručeny po uplynutí lhůty pro podání nabídek, komise
neotevře a zadavatel oznámí uchazeči, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty
pro podání nabídek.
10. Lhůta, po kterou jsou uchazeči vázání nabídkami - zadávací lhůta:
Uchazeči jsou svými nabídkami vázání po dobu 120 dnů; tato lhůta začne běžet
okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek.
Zadávací lhůta se prodlužuje uchazečům, s nimiž je zadavatel oprávněn v souladu
se zákonem o veřejných zakázkách uzavřít smlouvu, až do doby uzavření smlouvy, nebo
zrušení zadávacího řízení.
11. Zpracování nabídkové ceny:
Nabídkovou cenou je cena za realizaci předmětu plnění veřejné zakázky tak, jak je
stanovena v zadávací dokumentaci, část II. - Obchodní podmínky.
Nabídková cena je cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik
a zisku, kterou je možné překročit pouze v případě zvýšení sazby DPH.
Nabídková cena bude členěna jako celková cena bez DPH, sazba DPH, výše DPH
a cena včetně DPH.
Uchazeč uvede nabídkovou cenu v korunách českých.
Další informace týkající se ceny jsou uvedeny v části II. - Obchodních podmínky.
12. Platební podmínky:
Zadavatel neposkytuje zálohy.
Platební podmínky jsou blíže specifikovány v zadávací dokumentaci, části II. Obchodní podmínky.
13. Obchodní podmínky:
Obchodní podmínky jsou součástí zadávací dokumentace a jsou pro uchazeče závazné.
Obsah obchodních podmínek může uchazeč při zpracování návrhu smlouvy doplnit
pouze v těch částech, kde to vyplývá z textu obchodních podmínek nebo jiné části zadávací
dokumentace, jiné změny nejsou přípustné.
14. Označení, obsah a způsob podání nabídky:
Uchazeči nabídku podají v písemné formě v řádně uzavřené neprůhledné obálce.

Obálka s nabídkou bude označena názvem veřejné zakázky „Bezpečnostní
infrastruktura TCK“.
Na obálce bude uvedena adresa uchazeče, na níž je možné zaslat uchazeči případné
oznámení o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.
Zadavatel doporučuje uchazečům, aby obálku s nabídkou označili slovem
„NEOTEVÍRAT“ a na uzávěru opatřili razítkem, pokud jej uchazeč používá, případně
podpisem uchazeče, je-li fyzickou osobou, či podpisem osoby oprávněné jednat jménem nebo
za uchazeče, je-li uchazeč právnickou osobou.
Nabídka musí být zadavateli doručena (nikoliv tedy pouze podána k poštovní
přepravě) do konce lhůty pro podání nabídek. Nabídku, která bude zadavateli doručena po
uplynutí této lhůty, zadavatel neotevře a vyrozumí uchazeče o tom, že jeho nabídka byla
podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.
Nabídka musí být podepsaná osobou k tomu oprávněnou (viz níže).
–
–
–
–
–

–
–
–
–

Nabídka bude obsahovat v souladu s § 68 odst. 2 a odst. 3 zákona o VZ:
identifikační údaje uchazeče;
návrh smlouvy, jejímž předmětem bude realizace veřejné zakázky podle podmínek
stanovených zadávací dokumentací; návrh smlouvy musí být podepsán osobou k tomu
oprávněnou;
seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních třech letech
od konce lhůty pro padání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném
poměru u zadavatele,
pakliže má uchazeč formu akciové společnosti, musí uchazeč doložit seznam vlastníků
akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, přičemž
tento seznam musí být vyhotoven ve lhůtě pro podání nabídek;
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, ve znění pozdějších předpisů) v souvislosti se zadávanou veřejnou
zakázkou;
doklad o oprávněnosti osoby jednat za uchazeče nebo jeho jménem (např. plná moc, výpis
z obchodního rejstříku), pokud právní jednání uchazeče nečiní fyzická osoba, která je
sama uchazečem;
informaci a doklad (např. plná moc, smlouva o sdružení) o tom, která osoba je zmocněna
k jednání za uchazeče, pokud nabídku podává více osob společně;
doklady a informace prokazující splnění kvalifikačních předpokladů uchazeče požadované
touto zadávací dokumentací;
další náležitosti, pokud to požaduje tato zadávací dokumentace;
Nabídka bude zpracována v českém jazyce.

15. Místo a doba pro podání nabídky:
Poštou se nabídka podává zadavateli na adresu: Jihomoravský kraj, Krajský úřad
Jihomoravského kraje, Odbor regionálního rozvoje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno.

Osobně se nabídka podává zadavateli v sídle zadavatele na adrese Jihomoravský kraj,
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor regionálního rozvoje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82
Brno, kancelář č. 242, a to v pracovních dnech od 8 hodin do 14 hodin.
Nabídky musí být zadavateli doručeny před uplynutím lhůty pro podání nabídek podle
čl. 9. této zadávací dokumentace.
16. Uzavření smlouvy:
Vybraný uchazeč je povinen poskytnout zadavateli řádnou součinnost potřebnou
k uzavření smlouvy. Poskytnutím řádné součinnosti se rozumí především doručení
stanoveného počtu úplných vyhotovení návrhu na uzavření smlouvy v souladu s touto
zadávací dokumentací (tedy včetně všech příloh) zadavateli. Výzva k předložení úplných
vyhotovení návrhu na uzavření smlouvy v souladu s touto zadávací dokumentací bude
vybranému uchazeči ze strany zadavatele zaslána spolu s rozhodnutím zadavatele o výběru
nejvhodnější nabídky. Druhému a třetímu uchazeči v pořadí může být výzva k předložení
úplných vyhotovení návrhu na uzavření smlouvy v souladu s touto zadávací dokumentací
zaslána po té, co uchazeč, jehož nabídka bude hodnocena jako nejvhodnější, resp. druhý
uchazeč v pořadí, odmítnou příslušnou smlouvu se zadavatelem uzavřít, nebo neposkytnou
zadavateli řádnou součinnost, aby příslušná smlouva mohla být uzavřena.
Předložení úplných vyhotovení návrhu na uzavření smlouvy vybraným uchazečem,
která nebudou odpovídat obsahu nabídky uchazeče nebo nebudou splňovat náležitosti
stanovené touto zadávací dokumentací pro návrh na uzavření smlouvy, se považuje za
odmítnutí vybraného uchazeče uzavřít smlouvu na realizaci veřejné zakázky dle této zadávací
dokumentace a zadavatel uzavře smlouvu s druhým uchazečem v pořadí. Obdobně bude
postupováno v případě, že smlouvu na realizaci veřejné zakázky odmítne uzavřít druhý
uchazeč v pořadí, přičemž zadavatel bude uzavírat smlouvu s třetím uchazečem v pořadí.
17. Další podmínky zadávacího řízení:
a) Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo
je subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení
prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí.
Dodavatele, jehož nabídka byla vyřazena, zadavatel bezodkladně vyloučí z účasti v
zadávacím řízení.
b) Náklady uchazečů spojené s účastí v zadávacím řízení zadavatel nehradí.
c) Uchazeč podáním nabídky uděluje zadavateli svůj výslovný souhlas se zveřejněním
podmínek jeho nabídky v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních
předpisů (zejména zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném
znění).
Mgr. Václav Božek, CSc.,
náměstek hejtmana Jihomoravského kraje

