ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
na zavedení dynamického nákupního systému v otevřeném řízení
Název zakázky:

005_MK_Dynamický nákupní systém pro dodávky výpočetní
techniky, elektroniky a příslušenství

Číslo zakázky:

15/9615/005

Veřejná zakázka je zadávaná v otevřeném řízení dle § 21 odst. 1 písm. a) ve znění § 27 zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“). Zadavatel zavádí dynamický nákupní systém
na dodávky výpočetní techniky, elektroniky a příslušenství dle ustanovení § 93 a násl. ZVZ.

1. Identifikační údaje zadavatele
Zadavatel:

Technická univerzita v Liberci
sídlo: Studentská 1402/2, 461 17 Liberec I-Staré Město
IČ: 467 47 885
DIČ: CZ 467 47 885
Zastoupená: Ing. Vladimírem Stachem, kvestorem
Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.tul.cz/
Kontaktní osoba: Mgr. Marie Křelinová
Tel: +420 485 353 886
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E-mail: zakazky@tul.cz
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2. Preambule
2.1.Zadávací dokumentace představuje soubor dokumentů, údajů a požadavků zadavatele, které vymezují
druh a předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro vypracování a podání předběžných
nabídek uchazečů na dodávku výpočetní techniky, elektroniky a příslušenství v dynamickém nákupním
systému (dále jen “DNS“), a podmínky pro zařazení do DNS (dále jen „zadávací dokumentace“), který
je zaváděn v otevřeném řízení podle ZVZ postupem pro nadlimitní veřejnou zakázku.
2.2.Zadavatel současně upozorňuje uchazeče na skutečnost, že zadávací dokumentace je souhrnem
požadavků zadavatele a nikoliv souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně platných
norem, na které zadávací dokumentace odkazuje, neboť jsou obecně známé. Uchazeč se tak musí při
zpracování své nabídky vždy řídit nejen požadavky obsaženými v zadávací dokumentaci, ale též
ustanoveními příslušných obecně závazných právních norem, zejména ZVZ.
2.3.Práva, povinnosti či podmínky v této zadávací dokumentaci neuvedené se řídí ZVZ a dalšími
příslušnými právními předpisy, případně pravidly konkrétních dotačních projektů (např. Pravidly pro
výběr dodavatelů v rámci Operačního programu Výzkum a Vývoj pro Inovace, Pravidly Operačního
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, pravidly Programu Cíle3/Ziel 3 na podporu
přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013, a popřípadě
jinými pravidly, která budou uvedena v rámci jednotlivých zakázek v DNS (dále jen „Pravidla“)).
2.4.DNS je zaváděn elektronicky pomocí elektronického nástroje E-ZAK dostupného na
https://zakazky.tul.cz/. Veškeré úkony se provádějí elektronicky prostřednictvím
elektronického nástroje E-ZAK, nestanoví-li zadavatel v zadávacích podmínkách nebo v průběhu
zadávacího řízení jinak.
2.5.V případě jakýchkoli otázek týkajících se uživatelského ovládání elektronického nástroje E-ZAK
kontaktujte prosím výše uvedenou kontaktní osobu.
Provozovatele elektronického nástroje E-ZAK lze kontaktovat na emailu: podpora@ezak.cz
2.6.Veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK se považují za řádně
doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta písemnosti v elektronickém nástroji EZAK. Na doručení písemnosti nemá vliv, zda byla písemnost jejím adresátem přečtena, případně, zda
elektronický nástroj E-ZAK adresátovi odeslal na kontaktní emailovou adresu upozornění o tom, že na
jeho uživatelský účet v elektronickém nástroji E-ZAK byla doručena nová zpráva, či nikoli.
2.7.Zadavatel dodavatele upozorňuje, že pro plné využití všech možností elektronického nástroje E-ZAK je
třeba provést a dokončit tzv. registraci dodavatele. Zavedl-li zadavatel dodavatele do elektronického
nástroje E-ZAK, uvede u něj jako kontaktní údaje takové, které získal jako veřejně přístupné, nebo jiné
vhodné kontaktní údaje. Je povinností každého dodavatele, aby před dokončením registrace do
elektronického nástroje E-ZAK své kontaktní údaje zkontroloval a případně upravil či doplnil jiné.
2.8.Za řádné a včasné seznamování se s písemnostmi zasílanými zadavatelem prostřednictvím
elektronického nástroje E-ZAK jakož i za správnost kontaktních údajů uvedených u dodavatele
zodpovídá vždy dodavatel.
2.9.Zadávaná veřejná zakázka je zakázkou na dodávky podle § 8 ZVZ. DNS bude trvat 26 měsíců.
Zadavatel předpokládá zadávání veřejných zakázek v DNS v předem neurčených nepravidelných
intervalech odvislých zejména od provozních potřeb jednotlivých součástí zadavatele. Rovněž objemy
jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v DNS zadavatel předpokládá od jednotek až po desítky
kusů v konkrétní veřejné zakázce.
2
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3. Druh a předmět veřejných zakázek, které mají být zadávány v DNS
Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou za zadavatelem specifikovaných obchodních
podmínek zejména dodávky:
POLOŽKA
Počítačová sestava
Monitor
Notebook
Tiskárna
Multifunkční zařízení
Dataprojektor
Paměťová média (např. flashdisky, externí HDD, CD, DVD, HDD)
Síťové prvky
Servery
Scannery
Kopírky
Interaktivní tabule
Audiovizuální zařízení
Tablety
Příslušenství a spotřební materiál (např. klávesnice, myš, kabely,
brašny, tonery)
Čtečky elektronických knih
Počítačové komponenty (např. grafické karty, RAM, UPS)

TECHNICKÉ PODMÍNKY

konkrétní specifikace bude
uvedena v dílčích veřejných
zakázkách DNS včetně uvedení
počtu kusů, dodacích a
záručních lhůt a dalších
obchodních podmínek

Klasifikace předmětu veřejné zakázky je vymezena CPV kódem:
30213000-5

Osobní počítače

30213100-6

Přenosné počítače

30213200-7

Tablety (PC)

30213300-8

Stolní počítač

30237000-9

Součásti, příslušenství a doplňky pro počítače

30232150-0

Inkoustové tiskárny

30231000-7

Počítačové monitory a konzoly

32321200-1

Audiovizuální přístroje

30236000-2

Různé počítačové vybavení

30234000-8

Média pro ukládání dat

30121100-4

Fotokopírovací stroje

48820000-2

Servery

Zadavatel upozorňuje, že podrobný výčet klasifikace předmětu pomocí CPV kódů je výše uveden z
důvodu, že ve formuláři oznámení zadávacího řízení je seznam CPV kódů omezen na pět.
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Předmět konkrétních veřejných zakázek zadávaných v DNS bude specifikován vždy ve výzvě k podání
nabídek ve smyslu § 95 ZVZ.
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4. Obchodní podmínky, platební podmínky
Podrobné obchodní podmínky včetně konkrétních platebních podmínek (v rámci návrhu smlouvy)
budou stanovovány vždy pro jednotlivé veřejné zakázky zadávané v DNS ve smyslu § 95 ZVZ.
5. Technické podmínky
Technické podmínky budou stanovovány vždy pro jednotlivé veřejné zakázky zadávané v DNS ve
smyslu § 95 ZVZ.
6. Zadávací dokumentace a dodatečné informace k zadávacím podmínkám
Zadavatel poskytuje zadávací dokumentaci v plném rozsahu již ode dne uveřejnění oznámení
otevřeného řízení prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na profilu zadavatele:
https://zakazky.tul.cz
Uchazeč je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Žádost o
dodatečné informace musí být podána pomocí elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek
E-ZAK a to nejpozději 6 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
Na základě žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám zadavatel poskytne uchazeči
dodatečné informace, a to nejpozději do 4 pracovních dnů ode dne doručení žádosti uchazeče. Tyto
dodatečné informace včetně přesného znění žádosti poskytne zadavatel i všem ostatním uchazečům,
kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace
poskytnuta.
Zadavatel může v souladu s § 49 odst. 4 ZVZ poskytnout uchazečům dodatečné informace k
zadávacím podmínkám i bez jejich předchozí žádosti.
Zadávací dokumentace je zveřejněna na profilu zadavatele neomezeným dálkovým přístupem.
Dodavatelé si tedy zadávací podmínky mohou stahovat zcela samostatně a bezúplatně, bez možnosti
zadavatele tuto skutečnost zjistit. V případě, že si dodavatel zadávací dokumentaci stáhne, neznamená
to tedy, že je tento dodavatel veden v evidenci.
Co se týče poskytování dodatečných informací, zadavatel odesílá každou dodatečnou informaci ve
lhůtě stanovené ZVZ dodavatelům, o kterých je mu známo, že požádali o poskytnutí zadávací
dokumentace či požádali o poskytnutí dodatečných informací a znění dodatečných informací současně
zveřejní na profilu zadavatele k dané veřejné zakázce v záložce „Dodatečné informace“.
7. Lhůta a místo plnění pro zadání veřejné zakázky v DNS
Místem plnění jednotlivých veřejných zakázek jsou jednotlivá pracoviště Technické univerzity v Liberci.
Přesná adresa místa plnění bude zadavatelem specifikována v jednotlivých veřejných zakázkách v DNS
ve smyslu § 95 ZVZ.
Lhůta plnění bude taktéž stanovována vždy pro jednotlivé veřejné zakázky zadávané v DNS ve smyslu
§ 95 ZVZ.
8. Kvalifikace uchazeče
8.1. Splnění kvalifikace
V souladu se ZVZ zadavatel stanoví v rámci podmínek pro zařazení do DNS požadavky na kvalifikaci.
Splněním kvalifikace se rozumí:
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a) splnění základních kvalifikačních předpokladů;
b) předložení čestného prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku;
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c) splnění profesních kvalifikačních předpokladů.
Uchazeči prokazují splnění kvalifikace doklady stanovenými ZVZ a požadovanými zadavatelem.
Podrobnější specifikace dokladů je dále uvedena v této zadávací dokumentaci.
Uchazeči zapsaní v Seznamu kvalifikovaných dodavatelů (§ 125 a násl. ZVZ) mohou prokázat splnění
kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ne starším než 3 měsíce. Tento výpis
prokazuje splnění kvalifikace podle § 127 ZVZ.
Uchazeči, kterým byl vydán certifikát v rámci Systému certifikovaných dodavatelů (§ 139 ZVZ) mohou
prokázat splnění kvalifikace předložením platného certifikátu a tím prokázat kvalifikaci podle § 134
ZVZ.
Pokud uchazeč nesplňuje určité části kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) ZVZ (vyjma § 54
písm. a) ZVZ) v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat
prostřednictvím subdodavatele, a to v rozsahu a za podmínek uvedených v § 51 odst. 4 ZVZ.
Podává-li nabídku dodavatel, který prokazuje splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prostřednictvím
subdodavatele podle § 51 odst. 4 ZVZ, je dodavatel v takovém případě povinen zadavateli předložit
originál nebo ověřenou kopii smlouvy 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.
Podává-li nabídku několik dodavatelů společně (§ 51 odst. 5 ZVZ), musí každý z nich 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 ostatních kvalifikačních předpokladů
podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) ZVZ musí dodavatelé podávající nabídku společně prokázat společně.
Podává-li nabídku několik dodavatelů společně, podle § 51 odst. 5 ZVZ jsou povinni přiložit k nabídce
originál nebo ověřenou kopii smlouvy, z níž vyplývá závazek specifikovaný v § 51 odst. 6 ZVZ, tj. že
všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a jakýmkoliv 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.
Zahraniční dodavatel prokazuje splnění kvalifikace způsobem popsaným v § 51 odst. 7 ZVZ, a to v
rozsahu, způsobem a v úrovni odpovídající minimálně požadované ZVZ a požadované zadavatelem v
zadávacích podmínkách. Doklady prokazující splnění kvalifikace zahraniční dodavatel předkládá v
původním jazyce bez nutnosti jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka.
Zahraniční dodavatel může splnit podle § 143 ZVZ část kvalifikačních předpokladů výpisem ze
zahraničního seznamu či zahraničním certifikátem pouze v případě, pokud má zahraniční dodavatel
sídlo či místo podnikání, popřípadě bydliště, ve státě, ve kterém byl výpis ze zahraničního seznamu či
zahraniční certifikát vydán.
8.2. Základní kvalifikační předpoklady
Základní kvalifikační kritéria splňuje dodavatel, který splnil podmínky podle § 53 odst. 1 písm. a) až k)
ZVZ.
Uchazeč doloží splnění základních kvalifikačních předpokladů způsobem uvedeným v § 53 odst. 3 ZVZ.
Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů podle odstavců 1 a 2 § 53 ZVZ
předložením
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a) výpisu z evidence Rejstříku trestů [odstavec 1 písm. a) a b) a odstavec 2 písm. b)],
b) potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestného
prohlášení [odstavec 1 písm. f)],
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c) potvrzení příslušného orgánu či instituce [odstavec 1 písm. h)],
d) čestného prohlášení [odstavec 1 písm. c) až e) a g), i) až k)].
8.3. Ekonomická a finanční způsobilost splnit veřejnou zakázku
Ekonomickou a finanční způsobilost splnit veřejnou zakázku prokáže dodavatel čestným prohlášením.
8.4. Profesní kvalifikační předpoklady
Profesní kvalifikační předpoklady splní dodavatel, který předloží:
Dle § 54 písm. a) ZVZ
výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní
zapsán. Výpis z obchodního rejstříku či obdobné evidence nebude starší 90 kalendářních dnů ke dni
podání nabídky.
Dle § 54 písm. b) ZVZ
doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu
veřejnou zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.
8.5. Shrnutí
Dle výše uvedeného tedy musí dodavatel k prokázání splnění kvalifikačních předpokladů doložit tyto
doklady:
1/ výpis z evidence Rejstříku trestů (a to dle požadavků uvedených v bodě 8. 2. – může se jednat
o vícero kombinací příslušných výpisů),
2/ potvrzení příslušného finančního úřadu (o tom, že dodavatel nemá v evidenci daní zachyceny
daňové nedoplatky) a ve vztahu ke spotřební dani čestného prohlášení (dodavatel využije přílohu č. 3
zadávací dokumentace),
3/ potvrzení příslušného orgánu či instituce (jedná se o Českou správu sociálního zabezpečení) o
tom, že nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti,
4/ čestné prohlášení (dodavatel využije přílohu č. 3 zadávací dokumentace),
5/ výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud
je v ní zapsán,
6/ doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím
předmětu veřejnou zakázky (zejména se může jednat o doklad prokazující příslušné živnostenské
oprávnění či licenci),
7/ případně další doklady, pokud dodavatel podává společnou nabídku s jiným dodavatelem,
prokazuje splnění kvalifikačních předpokladů v chybějícím rozsahu prostřednictvím subdodavatele,
pokud je zahraničním dodavatelem, pokud je zapsán v Seznamu kvalifikovaných dodavatelů či mu byl
vydán certifikát v rámci Systému certifikovaných dodavatelů (viz bod 8.1.).
8.6. Forma prokázání splnění kvalifikačních předpokladů
Zadavatel požaduje, aby doklady prokazující splnění kvalifikace byly podány prostřednictvím
elektronického nástroje zadavatele (E-ZAK) v elektronické podobě v doporučeném formátu pdf.
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Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku
nesmějí být ke dni podání nabídky starší 90 dnů.
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Podle § 149 odst. 4 ZVZ prokazuje-li dodavatel splnění kvalifikace elektronickými prostředky, musí být
datová zpráva opatřena platným zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném
certifikátu. Podle § 149 odst. 5 ZVZ neexistují-li doklady k prokázání kvalifikace v elektronické podobě,
předloží dodavatel zadavateli tyto doklady v listinné podobě v době podle § 52 ZVZ. Více
k elektronickému podpisu viz čl. 13 zadávací dokumentace.
Dodavatelé, kteří neprokázali splnění kvalifikace, budou ze zadávacího řízení zadavatelem vyloučeni.
Zadavatel tyto skutečnosti vyloučeným uchazečům bezodkladně písemně oznámí.
9. Obsah a forma předběžné nabídky
9.1. Obsah předběžné nabídky
Zadavatel stanovuje, že předběžná nabídka musí obsahovat:
A. Krycí list předběžné nabídky (Příloha č. 1 zadávací dokumentace),
B. Čestné prohlášení k předběžné nabídce (Příloha č. 2 zadávací dokumentace),
C. Seznam a čestné prohlášení dle § 68 odst. 3 ZVZ (Příloha č. 4 zadávací dokumentace)
D. Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů (viz shrnutí v bodě 8.5.)
Předběžná nabídka má zadavateli umožnit posoudit splnění podmínek pro zařazení dodavatele do
DNS, nikoliv zadat konkrétní veřejnou zakázku v DNS, a proto zadavatel upozorňuje, že předběžné
nabídky nebudou předmětem hodnocení.
9.2. Forma nabídky
Podle § 93 odst. 8 ZVZ při zavádění DNS a zadávání veřejných zakázek v DNS používá zadavatel i
dodavatel výlučně elektronické prostředky podle § 149 ZVZ. Předběžné nabídky tedy musí být
podávány dodavateli elektronicky, v souladu s § 149 ZVZ, s výjimkou dokladů k prokázání kvalifikace,
které neexistují v elektronické podobě. Nabídky tedy zadavatel požaduje podat elektronicky pomocí
elektronického nástroje E-ZAK dostupného na https://zakazky.tul.cz/.
Listinné doklady je možno podávat doporučeně poštou v řádně uzavřené a označené obálce s
uvedením názvu veřejné zakázky: „005_MK_Dynamický nákupní systém pro dodávky výpočetní
techniky a příslušenství“. Na obálce bude uvedena adresa, na níž je možno zaslat oznámení podle § 71
odst. 5 ZVZ (tj. vyrozumění o tom, že předběžná nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání
nabídek). Zadavatel požaduje označit obálku nápisem „NEOTVÍRAT – ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ – NABÍDKA“
na adresu zadavatele nebo osobně po předchozí telefonické dohodě v sídle zadavatele k rukám Mgr.
Marie Křelinové, budova „IC“ 6 patro, Studentská 1402/2, 461 17 Liberec email: zakazky@tul.cz, tel.
485 353 886.
Předběžná nabídka musí být v plném rozsahu zpracována v elektronické podobě a v českém nebo
slovenském jazyce.
10. Posuzování předběžných nabídek
Hodnotící komise posoudí nabídky z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele
uvedených v zadávacích podmínkách a z hlediska toho, zda uchazeč nepodal nepřijatelnou nabídku
podle § 22 odst. 1 písm. d) ZVZ.
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Uchazeče, jehož nabídka při posuzování nabídek nesplnila výše uvedená hlediska, zadavatel ze
zadávacího řízení bezodkladně vyloučí. Vyloučení, včetně uvedení důvodů, zadavatel vyloučeným
uchazečům bezodkladně písemně oznámí.
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Na základě výsledku posouzení předběžných nabídek zadavatel rozhodne o zařazení dodavatele do
DNS.
Zadavatel ve smyslu § 93 odst. 7 písm. c) ZVZ nespecifikuje hodnotící kritéria pro zadávání veřejných
zakázek v DNS, neboť to s ohledem na časový odstup od zadávání veřejných zakázek v DNS není
vhodné. Hodnotící kritéria proto budou vždy specifikována u veřejné zakázky zadávané v DNS.
11. Lhůta a místo pro podávání předběžných nabídek, otevírání obálek
Lhůta pro podání předběžných nabídek v rámci zavedení DNS skončí dne 15. 4. 2015 v 10:00
hodin.
S ohledem na ustanovení § 94 odst. 1 ZVZ, podle kterého zadavatel umožní po celou dobu trvání DNS
každému dodavateli podat předběžnou nabídku, zadavatel upozorňuje, že je možné, aby dodavatelé
podali předběžnou nabídku pomocí elektronického nástroje E-ZAK kdykoliv po celou dobu trvání
předmětného DNS.
V souladu s § 72 odst. 4 ZVZ zadavatel informuje dodavatele o tom, že se nebude konat veřejné
otevírání obálek s nabídkami dle § 71 odst. 7 ZVZ.
12. Ostatní podmínky zadávacího řízení
11.1. Varianty nabídky (§ 70 ZVZ)
Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.
11.2. Priorita jednotlivých dokumentů
Pokud z jakýchkoliv důvodů dojde k nesouladu údajů obsažených v oznámení o zahájení zadávacího
řízení a v zadávací dokumentaci, pak platí, že rozhodující a prioritní jsou vždy podmínky uveřejněné v
oznámení o zahájení zadávacího řízení.
11.3. Změna podmínek zadávací dokumentace, zrušení zadávacího řízení
Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených zadávací dokumentací, a
to buď na základě žádostí uchazečů o vyjasnění zadávací dokumentace, nebo z vlastního podnětu.
Změnu obsahu zadávací dokumentace zadavatel oznámí písemně všem uchazečům o veřejnou
zakázku, kteří si vyzvedli zadávací dokumentaci.
Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení z důvodů stanovených ZVZ.
11.4. Zadávací lhůta
Zadavatel stanovil zadávací lhůtu na 26 měsíců (tj. po dobu trvání DNS). Zadavatel nicméně
upozorňuje, že v souladu s ust. § 94 odst. 5 ZVZ zadavatel umožní po celou dobu trvání DNS
dodavateli upravit předběžnou nabídku, a to za předpokladu, že zůstane nadále v souladu s
podmínkami pro zařazení do DNS.
11.5. Jistota
Zadavatel v souladu s oznámením o zahájení zadávacího řízení nepožaduje poskytnutí jistoty.
13. Elektronický podpis dokumentů a jejich podoba
V rámci identifikace dokumentů při komunikaci se systémem E-ZAK je dodavatel povinen zajistit
podpisy těmito způsoby:
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V případě, že osobou registrovanou dodavatelem v systému E-ZAK je osoba, která je podle výpisu z
obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence oprávněna samostatně jednat jménem či za dodavatele,
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stačí, aby dokumenty byly odeslány prostřednictvím systému E-ZAK právě touto osobou a
prostřednictvím jejího E-ZAK účtu spolu s jejím zaručeným elektronickým podpisem.
V případě, že je v systému E-ZAK za dodavatele registrována osoba, která není podle výpisu z
obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence oprávněna jednat samostatně jménem či za dodavatele,
je nutné předat zadavateli jako součást předběžné nabídky plnou moc opravňující osobu registrovanou
za dodavatele v systému E-ZAK k podání předběžné nabídky, nebo jednotlivé dokumenty tvořící
předběžnou nabídku opatřit zaručeným elektronickým podpisem osoby/osob, která je/jsou podle
výpisu z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence osobou oprávněnou (osobami oprávněnými) za
dodavatele jednat.
Zadavatel upozorňuje, že systém elektronického zadávání veřejných zakázek E-ZAK umožňuje
pracovat se soubory o nejvýše 25 MB. Soubory většího rozsahu je nutno před jejich odesláním
prostřednictvím E-ZAK vhodným způsobem rozdělit.
14. Přílohy
Přílohami zadávací dokumentace jsou:
Příloha č. 1 Příloha č. 2 Příloha č. 3 Příloha č. 4 -

Krycí list předběžné nabídky
Čestné prohlášení v rámci předběžné nabídky
Čestné prohlášení o základních kvalifikačních předpokladech a ekonomické a finanční
způsobilosti
Seznam a čestné prohlášení dle § 68 odst. 3 ZVZ

V Liberci dne 26. 2. 2015

Digitálně podepsal Vladimír Stach
DN: c=CZ, cn=Vladimír Stach, st=Liberecký, l=Liberec VI,
Na Žižkově 853/41, 46006, email=vladimir.stach@tul.cz,
serialNumber=ICA - 10150235
Datum: 2015.02.26 14:46:33 +01'00'

______________________________________

Ing. Vladimír Stach, kvestor (elektronicky podepsáno)
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