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1. Obchodní podmínky - viz příloha č. 1 
 
2. Technické podmínky  
 
Technickými podmínkami se rozumí vymezení charakteristik a požadavků na služby stanovené objektivně a 
jednoznačně způsobem vyjadřujícím účel využití požadovaného plnění zamýšlený zadavatelem.  
Technické podmínky zadavatelem poptávaného předmětu plnění jsou přesně stanoveny v rámci vymezení 
předmětu veřejné zakázky, tj. v bodě 7.1. této zadávací dokumentace. 
 
3. Požadavky na varianty nabídek, rozdělení předmětu veřejné zakázky na části, opční 
právo 
 
Zadavatel nepřipouští variantní řešení, dále nestanovuje žádné podmínky pro rozdělení předmětu veřejné 
zakázky na části a rovněž nestanoví žádné podmínky pro uplatnění opčního práva.  
 
4. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny  
 
Uchazeč uvede v české měně  celkovou nabídkovou cenu za kompletní plnění předmětu veřejné zakázky, a to 
za 4 roky plnění předmětu veřejné zakázky. Nabídková cena bude uvedena v členění bez DPH, DPH a celková 
cena s DPH.  
 
 
Celková nabídková cena musí být  stanovena jako nejvýše přípustná a to v členění : 
 

a) měsíční paušál za poskytování datových služeb  
- měsíční paušál za poskytování datových služeb bez DPH-------------------_______,- Kč 
- DPH---------------------------------------------------------------------------------_______,- Kč 
- měsíční paušál za poskytování datových služeb včetně DPH--------------_______,- Kč 
 
b) nabídková cena za 4 roky plnění veřejné zakázky, tj. za 48 měsíců 
- nabídková cena bez DPH--------------------------------------------------------_______,- Kč 
- DPH ------------------------------------------------------------------------------- _______,- Kč 
- nabídková cena včetně DPH --------------------------------------------------- _______,- Kč 
 

V nabídkové ceně budou zahrnuty veškeré služby a dodávky neuvedené v zadávací dokumentaci (včetně 
DPH), které uchazeč považuje za nezbytné pro realizaci veřejné zakázky po celou dobu účinnosti smlouvy, což 
v případě smlouvy na dobu neurčitou  je peněžitý závazek za dobu 48 měsíců. 

 
Cena za zřízení služby nebude tvořit samostatnou složku nabídkové ceny  a bude zohledněna v celkové 
nabídkové ceně za poskytované datové služby. 
 
Nabídková cena strukturovaná dle výše uvedených požadavků na její zpracování bude uvedena na 
samostatném listu, který bude datován, orazítkován (pokud dodavatel má razítko) a podepsán v souladu 
s výpisem z obchodního rejstříku, je-li do něj dodavatel zapsán. Výše uvedené podmínky pro zpracování 
nabídkové ceny platí také pro dodavatele nezapsané v obchodním rejstříku. Celkovou nabídkovou cenu 
uvedou dodavatelé rovněž v návrhu smlouvy o dílo. 

 
 
5. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky 
 
Uchazeči mohou ve lhůtě pro podávání nabídek v pracovních dnech (Po – Pá od 08:00 hod. do 14.00 hod.) 
osobně podat nabídku do podatelny zadavatele na adrese Puncovní úřad Praha, Kozí 4, 110 01 Praha 1. 
Uchazeči mohou též podat svou nabídku doporučenou poštou na adresu Puncovní úřad Praha, Kozí 4, 110 01 
Praha 1. V případě zaslání poštou je rozhodující okamžik doručení nabídky zadavateli, nikoliv datum jejího 
předání poště.  

Každá podaná nabídka uchazeče musí mít níže stanovenou strukturu (viz body A-H). Vlastní nabídka uchazeče 
musí být datována, orazítkována a podepsána v souladu s výpisem z obchodního rejstříku, je-li do něj 
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uchazeč zapsán. V případě uchazečů nezapsaných v obchodním rejstříku všechny výše uvedené doklady musí 
podepsat osoba oprávněná jednat za uchazeče. Nabídka uchazeče musí obsahovat datovaný, orazítkovaný 
(pokud uchazeč má razítko) a v souladu s výpisem z obchodního rejstříku podepsaný návrh smlouvy o 
poskytování datových služeb, ve kterém bezvýjimečně uchazeč akceptuje všechny požadavky stanovené 
v obchodních podmínkách a zadávací dokumentaci.  

Jednotlivé listy nabídky nesmí obsahovat překlepy, přepisy, škrty či jiné úpravy, nabídka musí být zpracována 
v 3 vyhotoveních v českém jazyce a na bílém papíru formátu A4. Každé vyhotovení nabídky bude v 
samostatné zalepené obálce. Výtisk č. 1 bude jak ve vlastní  nabídce, tak také  na obálce označen nápisem 
„Originál“ s tím, že tato nabídka musí mít jednotlivě očíslované strany zabezpečené proti manipulaci, tj. 
provázané šňůrkou s přelepením volných konců a opatřené na přelepu razítkem a podpisem statutárního 
zástupce uchazeče. Výtisky č. 2 a 3 budou jak z hlediska formální úpravy a zabezpečení proti manipulaci, tak i 
obsahově úplnou kopií výtisku č. 1 a budou jak v kopiích nabídky, tak také na obálce označeny nápisem 
„Kopie č. 1, 2“. Pokud nabídka bude obsahovat přílohy (fotografie, grafy, novinové články, reference 
objednatelů a další materiály), pak tyto přílohy budou neoddělitelně zařazeny až na konci za vlastní nabídkou 
uchazeče v části „H“, jednotlivé přílohy budou postupně číslovány a jednotlivé stránky příloh budou rovněž 
očíslovány v návaznosti na číselnou řadu vlastní nabídky. Všechny výtisky č. 1-3 budou samostatně uložené 
v zalepených obálkách a na přelepu označené razítkem a podpisem statutárního orgánu uchazeče a budou 
předány zabalené pouze v jedné uzavřené a zapečetěné obálce a všechny obálky budou  označené nápisem:                                                                          
 
 

„ NEOTEVÍRAT – Nabídka VZ – Poskytování datových služeb “ 
 
 

Na obálce bude dále uvedena adresa, na níž je možné nabídku vrátit. 
Požadovaná struktura nabídky :  
Pro přehledné posouzení a hodnocení nabídek zadavatel požaduje předložit nabídky v tomto jednotném 
členění:  
 
A. Titulní list nabídky s označením této veřejné zakázky a identifikačními údaji uchazeče včetně telefonického 
a faxového, popř. e-mailového spojení,  
B. Druhý list nabídky – obsah nabídky s uvedením názvů kapitol,  stran a počet příloh, 
C. Originál či úředně ověřená kopie smlouvy mezi osobami, které předkládají společnou nabídku dle § 51 
odst. 6 ZVZ, 
D. Seznam subdodavatelů - u nabídek předpokládajících splnění zakázky s pomocí jiných osob 
(subdodavatelů) dle bodu 8. 4. zadávací dokumentace, 
E. Vlastní nabídka uchazeče strukturovaná a zpracovaná způsobem dle § 68 odst. 2 ZVZ, 
F. Nabídková cena strukturovaná dle bodu 4. této zadávací dokumentace, 
G. Doklad o poskytnutí jistoty, 
H. Přílohy. 
 
 
Výše uvedené části nabídky budou zřetelně označeny předělovými, barevnými listy.  
 
              
6. Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií  
 
Nabídky uchazečů budou hodnoceny dle § 81 odst. 1 písm. a) ZVZ, tj. dle ekonomické výhodnosti nabídky, 
a to v souladu s následujícími dílčími kritérii hodnocení uvedenými v bodu IV. 2. 1.) Oznámení zadávacího 
řízení: 
 
6. 1. Celková cena včetně DPH                                           váha 50 % 
Celková výše nabídkové ceny včetně DPH je dílčím hodnotícím kritériem č. 1 dle bodu IV. 2. 1.) Oznámení 
zadávacího řízení a každý z uchazečů ve své nabídce nabídne její výši, která bude hodnocena. 
 
6. 2. Výše smluvních pokut                                            váha 25 % 
Výše smluvních pokut je dílčím hodnotícím kritériem č. 2 dle bodu IV. 2. 1.) Oznámení zadávacího řízení. 
V rámci tohoto kritéria bude zadavatelem samostatně vyhodnoceno několik podkritérií, přičemž vyhodnocení 
jednotlivých podkritérií bude následně zprůměrňováno.  
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6.2.1. Každý z uchazečů ve své nabídce nabídne výši smluvní pokuty za každý případ porušení povinnosti 
stanovené v bodu 4.5. obchodních podmínek, tj. při porušení povinnosti dodavatele učinit bezodkladná 
opatření pro zjednání nápravy eventuelních vad plnění a nedostatků při poskytování služby či pro případ 
porušení povinnosti dodavatele o těchto bezodkladných opatřeních informovat ihned objednatele, která bude 
hodnocena. Zadavatelem stanovená smluvní pokuta v bodu 9.1. obchodních podmínek je smluvní pokutou 
minimální s tím, že uchazeč může navrhnout smluvní pokutu vyšší, která bude přiměřená hodnotě a 
významu zajišťovaného závazku.  
 
6.2.2. Každý z uchazečů ve své nabídce nabídne výši smluvní pokuty za každý případ nesplnění kteréhokoliv 
termínu uvedeného ve smlouvě ze strany dodavatele, která bude hodnocena. Zadavatelem stanovená smluvní 
pokuta v bodu 9.2. obchodních podmínek je smluvní pokutou minimální s tím, že uchazeč může navrhnout 
smluvní pokutu vyšší, která bude přiměřená hodnotě a významu zajišťovaného závazku.  
 
6. 3. Podmínky mimořádného zásahu                  váha  25 %  
Podmínky mimořádného zásahu jsou dílčím hodnotícím kritériem č. 3. dle bodu IV. 2. 1.) Oznámení 
zadávacího řízení a každý z uchazečů ve své nabídce uvede časový rozsah mimořádného zásahu, který 
zadavateli nabízí a který bude zadavatelem hodnocen.  
 
Mimořádným zásahem se rozumí neočekávaný zásah nad rámec řádně poskytovaných datových služeb, jehož 
potřeba vznikne na základě akutní potřeby zadavatele. 
 
Uchazeči pro účely vyhodnocení uvedou časový rozsah v hodinách, ve kterém uchazeč v případě potřeby 
započne s mimořádným zásahem u zadavatele, tj. nastoupí k mimořádnému zásahu u zadavatele, a to od 
okamžiku oznámení potřeby mimořádného zásahu ze strany zadavatele. Maximální časový rozsah pro nástup 
na mimořádný zásah činí dle bodu 6.3.8. obchodních podmínek max. 12 hodin s tím, že uchazeč může 
navrhnout kratší časový rozsah pro nástup na mimořádný zásah. 
 
 
Sdělení zadavatele ke zpracování návrhu smlouvy o poskytování datových služeb: 
Uchazeči uvedou veškeré údaje a konkrétní hodnoty, které nabízejí v rámci jednotlivých dílčích kritérií 
hodnocení, přímo do návrhu smlouvy poskytování datových služeb, který musí respektovat Obchodní 
podmínky poskytnuté zadavatelem v rámci této zadávací dokumentace.  
 
Všechny číselně vyjádřené údaje ve vztahu k výši smluvních pokut, délce záruky a dalším lhůtám uvedeným 
v Obchodních podmínkách, i když se nejedná o dílčí kritéria hodnocení, jsou hodnoty minimální a každý 
uchazeč může nabídnout pro zadavatele  podmínky výhodnější, které uvede v návrhu smlouvy o poskytování 
datových služeb. 
 
 
 
Hodnocení nabídek bude Hodnotící komisí provedeno následujícím způsobem: 

Hodnocení nabídek bude provedeno podle § 79 odst.1 ZVZ. 
 
Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100. 
 

 Každé jednotlivé nabídce je dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost 
předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria. Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější 
nabídka maximální hodnotu kritéria (například délka záruky za jakost, výše smluvní pokuty, výše finanční 
garance, počet dnů splatnosti faktury), získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 
100 a poměru hodnoty hodnocené nabídky k hodnotě nejvhodnější nabídky. Pro číselně vyjádřitelná 
kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria (například cena nabídky), získá 
hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější 
nabídky k hodnocené nabídce.  
 
 Jednotlivá bodová ohodnocení nabídek dle dílčích kritérií hodnotící komise vynásobí příslušnou vahou 
daného kritéria. 
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7. Jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky 
 
7.1. Bližší vymezení předmětu veřejné zakázky a další sdělení zadavatele pro plnění předmětu 
veřejné zakázky (doplnění k oddílu II.1.5) oznámení zadávacího řízení):  
 
Předmětem plnění veřejné zakázky je „Poskytování datových služeb“ a spočívá v: 
 
Popis poptávaných datových služeb 
 
Zadavatel požaduje poskytování následujících datových služeb. Lokality a parametry služeb v dané lokalitě 
jsou uvedeny níže. 
 
Služba IP VPN 
 

Zadavatel požaduje zřízení služby IP VPN (BGP/MPLS). Jedná se o službu s trvalým připojením k datové 
síti (pevná přípojka). Je založena na protokolu BGP/MPLS   (Border Gateway Protocol / Multi Protocol 
Label Switching), který je definován v IETF (Internet Engineering Task Force) a je určena ke komunikaci 
s ostatními uživateli jak vlastní IP VPN tak i s uživateli sítě Internet po celém světě. Služba IP VPN (BGP / 
MPLS) je požadována včetně přípojného vedení a koncového zařízení (routeru) v rychlostech  512 Kbitps, 
1024 Kbitps a 4096 Kbitps. 
 
Požadovaná technická specifikace služby: 

- základní varianta přípojky umožní přístup právě k jedné IP VPN, 
- veškerá IP komunikace bude v rámci WAN realizována po nejkratší možné cestě k cíli, 
- směrování IP paketů bude ve službě IP VPN (BGP/MPLS) realizováno interně, 
- celá síť (včetně ZKZ/CPE) bude realizována na jedné technologii, což umožňuje zajistit symetrické 

chování koncového zařízení (ZKZ/CPE) a prvků páteřní sítě (Provider Edge), 
- uživatelské rozhraní bude standardně Ethernet 10 BaseT nebo Fast Ethernet, 

 
Služba Govnet 
 
      Zadavatel požaduje připojení do sítě státní správy Govnet.  
 

- uživatelské rozhraní je standardně Ethernet 10 BaseT nebo Fast Ethernet, 
  
Zadavatel požaduje následující kvalitativní ukazatele (SLA) služby: 
 
Úroveň SLA   
Přístupová rychlost Kbitps 512, 1024, 

4096 
Měsíční dostupnost % 99,0 
Max. délka poruchy Hodin 12  
Odezva Hodin 2  
Průběžné informace o poruše Hodin 12 
Sankce za nedodržení parametrů  Ano 
 
Obdobím pro měření parametrů dodržení SLA je kalendářní čtvrtletí. 
 
Místa a parametry poskytování poptávaných datových služeb 
 
Zadavatel požaduje poskytování datových služeb v následujících lokalitách a parametrech: 
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Lokalita (místo plnění, v případě datového 
propojení uveďte oba dva konce)                          
Obec, ulice, č.p.                                      

Minimální 
zaručená 
rychlost 

Typ 
přípojk
y 

Dostup
nost 
(%) 

Č.Kostelec,17.listopadu 220, Puncovní úřad 512 IP VPN 99,00 
Tábor, Jesenského 3060, Puncovní úřad 512 IP VPN 99,00 
Plzeň, Koterovská 1172/83, Puncovní úřad 512 IP VPN 99,00 
Olomouc,Tererovo nám. 921/4, Puncovní úřad 512 IP VPN 99,00 
Jablonec n/Nisou,Dolní nám.397/6 Puncovní úřad 1024 IP VPN 99,00 
Jablonec n/N, Nádražní 11, Puncovní úřad 512 IP VPN 99,00 
Turnov, Výšinka 1409, Puncovní úřad 512 IP VPN 99,00 
Brno, Veveří 465/18, Puncovní úřad 1024 IP VPN 99,00 
Ostrava, Zahradní 1, Puncovní úřad 1024 IP VPN 99,00 
Hradec Králové, ČS.armády 439/35,Puncovní úřad 512 IP VPN 99,00 
Puncovní úřad - Kozí 748/4 11000 Praha 4096 IP VPN 99,00 
Puncovní úřad - Kozí 748/4 11000 Praha 1024 Govnet 99,00 
 
 
7.2. Doba a místo plnění veřejné zakázky (doplnění k oddílu II.1.2 a II.3 oznámení zadávacího 
řízení), doba konání prohlídky místa plnění a základní údaje o zadavateli 
 
Místem plnění veřejné zakázky je: Česká republika 
Termín zahájení plnění :    01.01.2008 
Termín dokončení plnění:    jedná se o smlouvu na dobu neurčitou  
 
Vzhledem k charakteru veřejné zakázky zadavatel prohlídku místa plnění neplánuje. 
 
Základní údaje o zadavateli :   
Česká republika – Puncovní úřad Praha, se sídlem Kozí 4, 110 00 Praha 1, zastoupená předsedou Puncovního 
úřadu Ing. Martinem Novotným. Podáním bližších informací o rozsahu a náplni prací je pověřen Ing. Jana 
Davídková, tel.: +420 225 982 109, fax.: +420 225 982 299, e-mail: davidkova@puncovniurad.cz. Uchazeči 
mohou své písemné dotazy u zadavatele podávat do 15. 11. 2007 do 12.00 hodin.  

 
7.3. Požadavky zadavatele na prokázání kvalifikačních předpokladů dle § 50 odst. 1 písm. a) až 
d) ZVZ v následujícím rozsahu: 
 
Dodavatel musí prokázat kvalifikaci dle § 50 odst. 1 písm. a) až d) ZVZ. 
 
7.3.1. Základní kvalifikační předpoklady 
  
Dodavatel prokazuje základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1 písm. a) až h) ZVZ způsobem dle § 53 
odst. 2 písm. a) až d) ZVZ, popř. dle § 125 a násl. ZVZ výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, popř. 
dle § 133 a násl. ZVZ certifikátem vydaným akreditovanou osobou v rámci systému certifikovaných 
dodavatelů, a to v rozsahu údajů v něm uvedených.  
 
Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má 
být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. 
 
7.3.2. Profesní kvalifikační předpoklady  
 
Dodavatel dále prokazuje profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 písm. a) a b) ZVZ a to : 
 
a) předložením výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné evidence, pokud je v ní 
zapsán ( Výpis z obchodního rejstříku nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění 
kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů ), 
 
b) dokladem o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu 
veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci, 
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Dodavatelé mohou profesní kvalifikační předpoklady splnit dle § 127 odst. 1 písm. b) výpisem ze seznamu 
kvalifikovaných dodavatelů, popř. dle § 133 a násl. ZVZ certifikátem vydaným akreditovanou osobou v rámci 
systému certifikovaných dodavatelů, a to v rozsahu údajů v něm uvedených.  
7.3.3. Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady 
 
Dodavatel dále prokazuje ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady podle § 55 ZVZ následujícím 
způsobem: 
  
Dle § 55 odst. 1 písm. a) ZVZ  dodavatelé doloží pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou  dodavatelem třetí osobě. 
 
Rozsah požadovaných informací: z předloženého dokladu musí vyplývat minimální rozsah pojištění a délka 
platnosti předmětné pojistné smlouvy 
 
Způsob prokázání splnění kvalifikačního předpokladu: dodavatelé doloží ověřenou kopii platné pojistné 
smlouvy 
 
Požadovaná minimální úroveň kvalifikačního předpokladu: dodavatelé doloží ověřenou kopii platné pojistné 
smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě 
v rozsahu minimálně 10 mil. Kč 
 
Dle § 55 odst. 1 písm. b) ZVZ dodavatelé doloží poslední zpracovanou rozvahu podle zvláštních právních 
předpisů nebo určitou část takové rozvahy. 
 
Rozsah požadovaných informací: dodavatelé doloží poslední zpracovanou rozvahu k 31.12.2006 
 
Způsob prokázání splnění kvalifikačního předpokladu: dodavatelé doloží poslední zpracovanou rozvahu 
v úředně ověřené kopii  
  
Požadovaná minimální úroveň kvalifikačního předpokladu: z předloženého dokladu musí vyplývat, že 
dodavatel dosáhl v posledním účetním období kladného hospodářského výsledku  
 
 
7.3.4. Technické kvalifikační předpoklady  
 
Dodavatel dále prokazuje technické kvalifikační předpoklady podle § 56 ZVZ  následujícím způsobem: 
 
7.3.4.1. Dle § 56 odst. 2 písm. a) ZVZ dodavatelé doloží seznam významných služeb poskytnutých 
dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí, přičemž přílohou tohoto 
seznamu musí být: 

1. osvědčení vydané a podepsané veřejným, popř. sektorovým zadavatelem, pokud byly služby 
poskytovány veřejnému, popř. sektorovému zadavateli, nebo 

2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému, popř. 
sektorovému zadavateli, nebo 

3. čestné prohlášení dodavatele, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému, popř. 
sektorovému zadavateli a není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat 
z důvodu spočívajících na její straně. 

 
Rozsah požadovaných informací:  
Dodavatelé doloží seznam poskytnutých služeb a osvědčení objednatelů (osvědčení objednatele musí být vždy 
podepsáno osobou oprávněnou jednat za objednatele), popř. čestné prohlášení dodavatele o řádném plnění 
nejvýznamnějších z těchto služeb.  
 
Způsob prokázání splnění kvalifikačního předpokladu:  
Dodavatelé doloží seznam poskytnutých služeb formou čestného prohlášení podepsaného osobou oprávněnou 
jednat jménem či za dodavatele, osvědčení objednatelů ve formě úředně ověřených kopií vyjádření 
statutárního zástupce objednatele (osvědčení objednatele musí být vždy podepsáno osobou oprávněnou 
jednat za objednatele) a čestné prohlášení dodavatele v originálu podepsané osobou oprávněnou jednat 
jménem či za dodavatele.  
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Požadovaná minimální úroveň kvalifikačního předpokladu:  
Zadavatel požaduje reference min. o jedné obdobné a finančně srovnatelné zakázce ve výši min. 10 mil. Kč. 
Jako referenci za zakázku obdobného charakteru zadavatel považuje referenci za poskytnuté datové služby.                 
 
7.3.5. Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované veřejným 
zadavatelem podle § 50 odst. 1 písm. b) až d) ZVZ v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v 
chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen 
veřejnému zadavateli předložit 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 kvalifikace. Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění 
kvalifikace podle § 54 písm. a) ZVZ. 
  
7.3.6. Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají či 
hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních 
předpokladů podle § 50 odst. 1 písm. a) ZVZ a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) ZVZ 
v plném rozsahu. Splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) až d) ZVZ musí prokázat všichni dodavatelé 
společně. V případě prokazování splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prostřednictvím subdodavatele se § 
50 odst.  4 ZVZ použije obdobně. 
  
7.3.7. V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn podle odstavce § 50 odst. 5 ZVZ společně 
několika dodavateli, jsou veřejnému zadavateli povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění 
kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči 
veřejnému 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. Požadavek na závazek podle věty první, aby dodavatelé byli zavázáni 
společně a nerozdílně, platí, pokud zvláštní právní předpis nebo zadavatel nestanoví jinak. Pokud se v užším 
řízení, jednacím řízení s uveřejněním či soutěžním dialogu dodavatelé spojují pro účely podání společné 
nabídky až po prokázání splnění kvalifikace, předloží smlouvu podle tohoto odstavce nejpozději s podáním 
společné nabídky. 
  
7.3.8. Nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje zahraniční dodavatel splnění kvalifikace 
způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu 
požadovaném tímto zákonem a veřejným zadavatelem. Pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla, 
místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele určitý doklad nevydává, je zahraniční dodavatel 
povinen prokázat splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být 
v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele stanovena, 
učiní o této skutečnosti čestné prohlášení. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční 
dodavatel v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud 
zadavatel v zadávacích podmínkách nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví 
jinak; to platí i v případě, prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce dodavatel se 
sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území České republiky. 

  
 
7. 4. Platební a fakturační podmínky a podmínky pro překročení nabídkové ceny 
 
7. 4. 1. Platební podmínky 
 
Cena za poskytované služby bude fakturována měsíčně zpětně ve výši měsíčního paušálu za poskytované 
datové služby. Ke každé faktuře bude vždy připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů. 
Za den uskutečnění zdanitelného plnění se bude považovat poslední kalendářní den měsíce, za který je 
faktura vystavena. 
 
Zadavatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění této smlouvy, jestliže dodavatel 
neplní kterýkoliv termín  stanovený ve smlouvě. 
 
Zadavatel má právo podmínit úhradu kterékoliv dílčí faktury odstraněním vad a nedodělků dosavadního 
plnění. Podmínky úhrady může zadavatel uplatnit jak před vystavením faktury, tak poté. 
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Zadavatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby ve prospěch dodavatele, pokud je zhotovitel 
v prodlení s plněním jakéhokoliv závazku vůči zadavateli podle smlouvy (např. je-li zhotovitel v prodlení s 
úhradou smluvní pokuty). 
 
Ve smyslu § 580 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění je zadavatel oprávněn 
vůči jakékoliv splatné pohledávce dodavatele z  nezaplacené faktury za poskytnuté datové služby 
jednostranně započíst svou splatnou pohledávku z titulu  smluvní pokuty dle bodu IX. obchodních podmínek. 
 
Daňový doklad musí obsahovat mimo náležitostí podle § 28 zákona o DPH dále tyto náležitosti –  
- IČ 
- den splatnosti, 
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, ve prospěch kterého má být provedena platba, variabilní symbol, 
- odvolávka na smlouvu, 
- razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení zálohového listu, dílčího a konečného účetního dokladu, 
- soupis příloh 
- číslo objednávky pro danou lokalitu 
 
Splatnost faktur je 14 dnů po dni jejího prokazatelného doručení zadavateli. Pokud den splatnosti připadne na 
sobotu, neděli nebo svátek, je dnem splatnosti nejblíže následující pracovní den. Za okamžik uhrazení faktury 
se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu zadavatele.  
 
V případě, že faktura nebude obsahovat výše uvedené náležitosti, je zadavatel oprávněn fakturu vrátit do 
doby její splatnosti způsobem, který prokazuje, že do tohoto data dodavatel vrácenou fakturu od zadavatele 
převzal. V takovém případě je dodavatel povinen fakturu opravit a v případě, že by oprava činila fakturu 
nepřehlednou, vystavit fakturu novou. Opravená nebo nová faktura musí být znovu zaslána zadavateli. Za 
doby splatnosti opravené nebo nové faktury není zadavatel v prodlení s placením ceny předmětu služby. 
 
 
7. 4. 2. Podmínky, za nichž je možno překročit nabídkovou cenu, pokud zadavatel tuto možnost 
připouští 
 
Zadavatel ve vztahu k požadovanému  plnění předmětu veřejné zakázky uvedenému v podmínkách soutěže 
nepřipouští (vyjma níže uvedených případů) překročení nabídkové ceny a jakékoliv více náklady oproti 
předložené nabídkové ceně jsou nepřípustné.  
 
Změna sjednané ceny je možná pouze: 

a) Dojde-li před  podpisem smlouvy nebo v průběhu realizace veřejné zakázky k 
zákonným změnám sazeb DPH. 

 b)   Na základě dohody v souvislosti s vývojem míry inflace vyjádřeným odchylkou indexů  
                 spotřebitelských cen a služeb a v souvislosti s vývojem mezd zveřejňovaných ČSÚ k 31.12. 

příslušného kalendářního roku. 
 
Změna sjednané ceny je možná také v případě tzv. méněslužeb, tj. např. pokud v průběhu realizace 
předmětu plnění veřejné zakázky dojde ke snížení rozsahu poskytovaných služeb. V tomto případě bude 
sjednaná cena poměrně snížena. 
 
Z jakýchkoliv jiných důvodů nesmí být nabídková cena měněna. 
 
 
 
7.5. Požadavek zadavatele na identifikaci subdodavatelů na straně uchazeče a specifikace, jakou 
část veřejné zakázky má uchazeč v úmyslu zadat jiným osobám, popř. požadavek zadavatele, že 
určitá část plnění předmětu veřejné zakázky nesmí být plněna subdodavatelem 
 
Uchazeč ve své nabídce uvede, zda má v úmyslu zadat určitou část veřejné zakázky jiným osobám.  
V nabídce uchazeč popíše subdodavatelský systém spolu s uvedením, jakou část veřejné zakázky bude 
konkrétní subdodavatel realizovat s uvedením objemu prací na veřejné zakázce v % a druhu prací a dále 
uvede identifikační údaje každého subdodavatele. 
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Požadavek zadavatele, že určitá část plnění předmětu veřejné zakázky nesmí být plněna 
subdodavatelem 
 
Zadavatel nepožaduje. 
 
7.6. Lhůta a místo pro podání nabídky, termín a místo otevírání obálek s nabídkami a délka 
zadávací lhůty 
 
Lhůta pro podání nabídek končí dne 27. 11. 2007 ve 12.00 hodin.  
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční před komisí pro otevírání obálek dne 28. 11. 2007 v 10.00. hod. 
na adrese zadavatele Puncovní úřad Praha, Kozí 4, 110 00 Praha 1, v zasedací místnosti Českého báňského 
úřadu. 
 
Lhůta vázanosti uchazeče nabídkou: 
Uchazeči jsou svými nabídkami vázáni do 31. 3. 2008. 
 
7.7. Jistota 
 
K zajištění splnění povinností uchazeče je požadována dle § 67 ZVZ jistota ve výši 200.000,-Kč, (slovy:                    
dvě stě tisící korun českých). 
 
Jistota může být uchazečem poskytnuta buď bankovním převodem na účet zadavatele:  
č. 6015 2728-011, kód banky 0710 (ČNB), nebo formou bankovní záruky.  
 
V případě převodu peněz na účet zadavatele uvede uchazeč jakožto variabilní symbol své IČ. Peněžní částka 
odpovídající výši jistoty musí být připsána na účet zadavatele nejpozději v den předcházející dni otevírání 
obálek s nabídkami. V případě složení peněžní částky na účet zadavatele uvede uchazeč v nabídce bankovní 
spojení a číslo účtu, na která má být jistota vrácena po jejím uvolnění. Složení jistoty musí být v nabídce 
dokladováno originálem příkazu k úhradě nebo pokladní složenkou. 
 
V případě jistoty poskytnuté bankovní zárukou dle §§ 313 až 322 Obchodního zákoníku, se za doklad 
považuje písemné prohlášení banky v záruční listině, že přebírá vůči zadavateli jako věřiteli neodvolatelnou 
záruku na celou požadovanou částku. Zároveň musí záruční listina stanovit závazek peněžního ústavu vyplatit 
zadavateli jako věřiteli bez odkladu a bez námitek celou částku vedenou jako neodvolatelnou záruku po 
obdržení první výzvy. Záruční listina musí mít platnost po celou dobu zadávací lhůty. V případě jistoty ve 
formě bankovní záruky předloží uchazeč originál záruční listiny přímo ve své nabídce. 
 
 
Upozornění:  Pokud zadavatel v zadávací dokumentaci odkazuje na obchodní firmy, názvy nebo jména a 
příjmení, specifická označení výrobků a služeb, které platí pro určitou osobu, příp. její organizační složku za 
příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, 
připouští zadavatel použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení. 
 
 
V Praze dne 10. 10. 2007                                                             
 
 

    _________________ 
        Ing. Martin Novotný 

      

   


