
ZADÁVACÍ	DOKUMENTACE	PRO	VEŘEJNOU	PODLIMITNÍ	SEKTOROVOU	ZAKÁZKU

Zadávací	dokumentace	na	výběr	dodavatele		

I. Dodávka	dle	zadávací	dokumentace		

1. IdenLfikace	zadavatele	

• Název	zadavatele,	adresa	sídla,	IČO,	osoba	zastupující	zadavatele,	kontakt	

- Obchodní	jméno:					Západomoravská	distribuční	a.s.	

- Právní	forma:												Akciová	společnost	

- 																																					Vedená	u	Městského	soudu	v	Praze,	spisová	značka	B	14799	

- Sídlo	společnosO:					DrOnova	557/10,	Smíchov,	150	00	Praha	5	

- IČ:																																27831671	

- DIČ:																													CZ27831671	

- Osoba	zastupující	zadavatele:	Ing.	Pavel	Hobl	

- Email:	Pavel	Hobl	pavel.hobl@zame.cz	

- Telefon:	+420	725	371	030	

2. Přesné	vymezení	předmětu	plnění	a	požadavků	zadavatele	

• Specifikace	požadované	dodávky		

Příloha	č.	1:	Požadavky_ZAME_VŘ04	

3. Předpokládaná	hodnota	zakázky	

• Předpokládaná	celková	cena	za	plnění	je	822	800	Os.	Kč	s	DPH	a	680	000	Os.	Kč	bez	
DPH.		

4. Lhůta	a	místo	pro	předkládání	nabídky	

- 	Podání	nabídek	přes	datovou	schránku	Západomoravská	distribuční	a.s..	ID	m3bg4b3	
od	9:00	hod.	dne	16.8.	2022.	

- Ukončení	předkládání:	do	12:00	hod.	dne	16.9.	2022.	

- Vyhodnocení	nabídek	proběhne	v	 sídle	 společnosO	Západomoravská	distribuční	a.s.	
do	1	týdne	od	ukončení	předkládání,	tj.	do	17.9.	2022.	
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5. Místo	plnění	zakázky	

- DrOnova	557,	150	00	Praha	5,	pro	jednání	a	smluvní	záležitosO	

- Vltavínská	1289,	674	01	Třebíč,	umístění	HW	infrastruktury	–	housing	serveru	

6. Podmínky	vydávání	zadávací	dokumentace	

- Zadávací	 dokumentace	 bude	 předána	 uchazečům	 elektronicky	 v	 místě	 sídla	
zadavatele	 služby	 nebo	 zaslána	 elektronickou	 poštou.	 Zadávací	 dokumentace	 je	
přístupna	v	souladu	s	pravidly	pro	výběr	dodavatelů	na	profilu	zadavatele.	

- S	 jednotlivými	 účastníky	 výběrového	 řízení	 bude	 dohodnut	 konzultační	 termín	 na	
vysvětlení	 rozsahu	 a	 funkcí	 systému.	 Bude	 upřesněn	 při	 vyzvednum	 zadávací	
dokumentace.	

7. Předpokládaný	termín	plnění	

• Datum	předpokládaného	plnění	zakázky	do	1.10.2022	

8. Prokázání	kvalifikačních	předpokladů	

• 1.	 Profesní	 předpoklady	 doložením	 prosté	 kopie	 výpisu	 z	 Obchodního	 rejstříku,	
Živnostenského	rejstříku	

- Potřebná	kvalifikace	a	oprávnění	dle	živnostenského	zákona	(vyhláška	č.	50	&	8)	

• 2.	Technické	předpoklady:		

- Vyjadřují	schopnost	dodavatele	plnit	danou	zakázku	

• 	Požadavek	na	poskytnum	služby	jako	celku,	nabídku	nelze	dělit	na	dílčí	plnění	různých	
poskytovatelů	vůči	poptávce	zadavatele.	

9. Obsah	nabídky	

• Členění	nabídky	

- Nabídka	na	dodávku	díla	

• Krycí	list	obsahující	idenOfikační	údaje	uchazeče	

- Jednoznačné	idenOfikační	údaje	předkladatele	služby	
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• Nabídková	cena	a	další	hodnocené	parametry	nabídky	

- Nabídková	cena	za	celkový	rozsah	služeb	

- Závazek	dodavatele	na	poskytnum	záruky	na	dobu	dvou	let.	Záruka	zahrnuje	dodaný	
materiál,	zaškolení	obsluhy,	zajištění	údržby	a	provozu	měřidel.	

• Kontaktní	osoby	

- Jméno	příjmení,	telefon,	email,	fax	

• Doklady	prokazující	splnění	kvalifikačních	předpokladů	dle	bodu	8.	

• Návrh	smlouvy	

- Vlastní	návrh	smlouvy	s	předmětem	plnění,	podmínek	a	sankcí	

10. Způsob	zpracování	nabídky	

• Nabídka	musí	být	zpracována	v	českém	jazyce	

• Nabídku	 je	potřeba	předat	v	 lisOnné	nebo	elektronické	podobě	s	označením	podání	
nabídky	pro	výběrové	řízení	na	dodavatele	služeb	pro	vymezené	oblasO	LDS	

• Uvést	 stanovení	 celkové	 nabídkové	 ceny	 a	 tam,	 kde	 je	 to	 relevantní,	 i	 dílčích	
nabídkových	cen	

• Uchazeč,	 který	 je	 plátcem	 DPH,	 uvede	 výši	 nabídkové	 ceny	 bez	 i	 včetně	 daně	
z	 přidané	 hodnoty;	 uchazeč,	 který	 je	 neplátcem	 DPH,	 uvede	 celkovou	 nabídkovou	
cenu.		

11. Hodnocení	nabídek	

• Hodnocení	nabídek	bude	provedeno,	při	současném	zachování	zásad	účelovosO,	efekOvnosO	
a	 hospodárnosO	 vynakládaných	 peněžních	 prostředků,	 výhradně	 na	 základě	 základních	
hodnomcích	kritérií,	tj.	podle	ekonomické	výhodnosO	nabídky		

• Základní	 hodnomcí	 kritérium	 včetně	 dílčích	 hodnomcích	 kritérií	 a	 jejich	 vah	 je	 uvedeno	 ve	
výzvě	o	zahájení	zadávacího	řízení.	Zadavatel	zvolil	dílčí	hodnomcí	kritéria	s	ohledem	na	druh	a	
složitost	veřejné	zakázky.		

• Kritéria	 ekonomické	 výhodnosO	 nabídky	 jsou	 stanovena	 tak,	 aby	 vyjadřovala	 vztah	 užitné	
hodnoty	 a	 ceny.	 Dílčí	 hodnomcí	 kritéria	 se	 vztahují	 k	 nabízenému	 plnění	 veřejné	
zakázky,	 respektují	 přiměřenost	 nabídky	 ve	 vztahu	 k	 předmětu	 veřejné	 zakázky	 a	 jejich	
ekonomické	povahy.	

• Organizátor	veřejné	zakázky	stanovil	váhu	dílčích	kritérií,	kterou	vyjádřil	v	procentech.	
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Stanovená	kritéria	pro	hodnocení	nabídky:	

1. celková	nabídková	cena																																																																											

																																																																																																																			

• Stanovení	váhy	jednotlivých	kritérií:	

- váha	celkové	nabídkové	ceny																																																																								100	%	

• Způsob	vyhodnocení	jednotlivých	kritérií:	

															celková	nabídková	cena	
- 100	 x	 (nejvýhodnější	 nabídka/hodnocená	 nabídka)	 x	 váha	 vyjádřená	 deseOnným	

číslem	(1,0)	

																														
12. Ostatní	podmínky	

• Zadavatel	si	vyhrazuje	právo	zrušit	výběrové	řízení	do	uzavření	smlouvy.		

• Námitky	 lze	 uplatnit	 ve	 lhůtě	 15	 kalendářních	 dnů	 od	 data	 vyhlášení	 výsledků	
výběrového	řízení.		

• Případné	námitky	budou	 vypořádány	 ve	 lhůtě	15	pracovních	dnů	od	data	doručení	
námitky.		

• Vybraný	 dodavatel	 má	 povinnost	 spolupráce	 při	 výkonu	 finanční	 kontroly	
Západomoravská	distribuční	a.s.	

DrOnova	557/10	,	Smíchov	

150	00	Praha	5	

IČ:	27831671	

DIČ:	CZ	27831671
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