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1. Zadavatel  

1.1 Základní údaje o zadavateli 

Název:  Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. 

Sídlo:  Praha 9, Sokolovská 217/42, PSý 190 22 

IýO:  000 05 886 

Zapsaná: v obchodním rejstĜíku vedeným MČstským soudem v Praze, oddíl B, 
vložka 847 

Jednající:  Ing. Milanem KĜístkem, pĜedsedou pĜedstavenstva, a  

     Bc. Magdalénou ýeškovou místopĜedsedkyni pĜedstavenstva�

 

1.2 Osoba zastupující zadavatele pĜi výkonu práv a povinností souvisejících se 
zadávacím Ĝízením  

Osobou zastupující zadavatele pĜi výkonu práv a povinností souvisejících s tímto 
zadávacím Ĝízením je BRODEC & PARTNERS s.r.o., advokátní kanceláĜ, se sídlem Praha - 
Vinohrady, Balbínova 223/5, PSý 120 00, Iý: 243 03 321, email: brodec@akbrodec.cz, tel.: 
+420 224 247 215 (11:00 – 15:00). 

Veškeré dotazy týkající se veĜejné zakázky je tĜeba smČĜovat na osobu zastupující 
zadavatele, uvedenou v pĜedchozím odstavci, která zajistí poskytnutí kvalifikovaných 
odpovČdí od pĜíslušných odborných osob, a to dle povahy dotazu. 

2. Specifikace veĜejné zakázky 

2.1 Vymezení pĜedmČtu veĜejné zakázky 

Úþelem této veĜejné zakázky s názvem „Forenzní audit“ (dále jen „veĜejná zakázka“) je 
zajištČní komplexního forenzního auditu a kontroly veĜejných zakázek a smluvních vztahĤ 
zadavatele z let 2009-2012 v rozsahu dle pĜílohy þ. 1 a pĜílohy þ. 2 této ZD. 

PĜedmČtem forenzního auditu bude konkrétnČ: 
- provČĜení vybraných nadlimitních veĜejných zakázek realizovaných jednotkou 

zadavatele „Zásobování“ v období od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2012, které jsou uvedeny 
v pĜíloze þ. 2 této zadávací dokumentace; 

- provČĜení procesu zasmluvnČní investic – realizovaných obchodních pĜípadĤ 
zadavatelem v období od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2012; 

- provČĜení postupĤ pĜi správČ hmotného majetku zadavatele – nemovitostí v období od 
1. 1. 2009 do 31. 12. 2012. 

Forenzní audit bude spoþívat v þinnostech blíže specifikovaných v pĜíloze þ. 1 této ZD.  

Seznam provČĜovaných zakázek tvoĜí pĜílohu 2 této ZD – seznam provČĜovaných zakázek.  
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Výsledkem forenzního auditu bude zpráva obsahující informace a závČry blíže 
specifikované v pĜíloze þ. 1 této ZD. 

Kódy CPV:  85312320-8 Poradenské služby 

79212110-7 Hodnocení kvality Ĝízení správy spoleþností 

79212200-5 ProvádČní interních auditĤ 

79212400-7 Revize pĜi zpronevČrách 

79212500-8 Kontrola úþetnictví 

79410000-1 Obchodní a podnikové poradenství 

79411000-8 Všeobecné podnikové poradenství 

79412000-5 Poradenství v oblasti finanþního Ĝízení 

2.2 PĜedpokládána hodnota veĜejné zakázky 

VeĜejná zakázka spadá do kategorie nadlimitních veĜejných zakázek ve smyslu ust. § 12 
odst. 1 ZVZ. 

Celková pĜedpokládaná hodnota veĜejné zakázky þiní 20.000.000,- Kþ bez DPH. 

2.3 Závaznost požadavkĤ zadavatele 

Informace a údaje uvedené v jednotlivých þástech této zadávací dokumentace a v pĜílohách 
zadávací dokumentace vymezují závazné požadavky zadavatele na plnČní veĜejné zakázky. 
Tyto požadavky je uchazeþ povinen plnČ a bezvýhradnČ respektovat pĜi zpracování své 
nabídky. Neakceptování požadavkĤ zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci þi 
zmČny obchodních podmínek budou považovány za nesplnČní zadávacích podmínek 
s následkem vylouþení uchazeþe z další úþasti v zadávacím Ĝízení. 

V pĜípadČ, že zadávací podmínky obsahují odkazy na specifická oznaþení výrobkĤ a 
služeb, která platí pro urþitého podnikatele (osobu) za pĜíznaþná, umožĖuje zadavatel použití i 
jiných, kvalitativnČ a technicky obdobných Ĝešení, které naplní zadavatelem požadovanou 
funkcionalitu (byĢ jiným zpĤsobem). 

3. Doba a místo plnČní veĜejné zakázky 

3.1 Doba plnČní veĜejné zakázky 

PĜedpokládaný termín zahájení plnČní pĜedmČtu veĜejné zakázky je 1. 8. 2013 a 
pĜedpokládaný termín ukonþení plnČní pĜedmČtu veĜejné zakázky je 31. 12. 2013. 

3.2 Místo plnČní veĜejné zakázky, prohlídka místa plnČní 

Místem plnČní veĜejné zakázky je území ýeské republiky. 

Zadavatel s ohledem na pĜedmČt veĜejné zakázky prohlídku místa plnČní nepĜepokládá.  
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4. Požadavky zadavatele na kvalifikaci 

Kvalifikaci splní zájemce, který prokáže splnČní níže uvedených kvalifikaþních 
pĜedpokladĤ stanovených zadavatelem v souladu s ustanovením § 63 a násl. ZVZ s tím, že 
tam, kde zadavatel uvádí odkaz na ust. § 50 a násl. ZVZ upravující požadavky veĜejného 
zadavatele na kvalifikaci, užije se takové ustanovení obdobnČ. 

4.1 Vymezení kvalifikaþních pĜedpokladĤ 

4.1.1 Základní kvalifikaþní pĜedpoklady 

Základní kvalifikaþní pĜedpoklady dle § 53 odst. 1 ZVZ splĖuje zájemce:  

a) který nebyl pravomocnČ odsouzen pro trestný þin spáchaný ve prospČch organizované 
zloþinecké skupiny, trestný þin úþasti na organizované zloþinecké skupinČ, legalizace 
výnosĤ z trestné þinnosti, podílnictví, pĜijetí úplatku, podplacení, nepĜímého úplatkáĜství, 
podvodu, úvČrového podvodu, vþetnČ pĜípadĤ, kdy jde o pĜípravu nebo pokus nebo 
úþastenství na takovém trestném þinu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání 
takového trestného þinu; jde-li o právnickou osobu, musí tento pĜedpoklad splĖovat jak 
tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý þlen statutárního orgánu, a je-li 
statutárním orgánem zájemce þi þlenem statutárního orgánu zájemce právnická osoba, 
musí tento pĜedpoklad splĖovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo 
každý þlen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku þi žádost o úþast 
zahraniþní právnická osoba prostĜednictvím své organizaþní složky, musí pĜedpoklad 
podle tohoto písmene splĖovat vedle uvedených osob rovnČž vedoucí této organizaþní 
složky; tento základní kvalifikaþní pĜedpoklad musí zájemce splĖovat jak ve vztahu k 
území ýeské republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání þi bydlištČ. 

Zájemce prokáže splnČní tohoto kvalifikaþního pĜedpokladu pĜedložením prosté 
kopie výpisu z evidence RejstĜíku trestĤ; 

b) který nebyl pravomocnČ odsouzen pro trestný þin, jehož skutková podstata souvisí s 
pĜedmČtem podnikání zájemce podle zvláštních právních pĜedpisĤ nebo došlo k zahlazení 
odsouzení za spáchání takového trestného þinu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto 
podmínku splĖovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý þlen 
statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem zájemce þi þlenem statutárního orgánu 
zájemce právnická osoba, musí tento pĜedpoklad splĖovat jak tato právnická osoba, tak 
její statutární orgán nebo každý þlen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li 
nabídku þi žádost o úþast zahraniþní právnická osoba prostĜednictvím své organizaþní 
složky, musí pĜedpoklad podle tohoto písmene splĖovat vedle uvedených osob rovnČž 
vedoucí této organizaþní složky; tento základní kvalifikaþní pĜedpoklad musí zájemce 
splĖovat jak ve vztahu k území ýeské republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání 
þi bydlištČ. 

Zájemce prokáže splnČní tohoto kvalifikaþního pĜedpokladu pĜedložením prosté 
kopie výpisu z evidence RejstĜíku trestĤ; 
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c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutČže formou 
podplácení podle zvláštního právního pĜedpisu. 

Zájemce prokáže splnČní tohoto kvalifikaþního pĜedpokladu pĜedložením þestného 
prohlášení podepsaného osobou oprávnČnou jednat jménem þi za zájemce. Z obsahu 
þestného prohlášení musí být zĜejmé, že zájemce splĖuje pĜíslušný základní 
kvalifikaþní pĜedpoklad požadovaný zadavatelem; 

d) vĤþi jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neprobČhlo insolvenþní Ĝízení, v 
nČmž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenþní návrh nebyl zamítnut proto, že 
majetek nepostaþuje k úhradČ nákladĤ insolvenþního Ĝízení, nebo nebyl konkurs zrušen 
proto, že majetek byl zcela nepostaþující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních 
právních pĜedpisĤ. 

Zájemce prokáže splnČní tohoto kvalifikaþního pĜedpokladu pĜedložením þestného 
prohlášení podepsaného osobou oprávnČnou jednat jménem þi za zájemce. Z obsahu 
þestného prohlášení musí být zĜejmé, že zájemce splĖuje pĜíslušný základní 
kvalifikaþní pĜedpoklad požadovaný zadavatelem; 

e) který není v likvidaci. 

Zájemce prokáže splnČní tohoto kvalifikaþního pĜedpokladu pĜedložením þestného 
prohlášení podepsaného osobou oprávnČnou jednat jménem þi za zájemce. Z obsahu 
þestného prohlášení musí být zĜejmé, že zájemce splĖuje pĜíslušný základní 
kvalifikaþní pĜedpoklad požadovaný zadavatelem; 

f) který nemá v evidenci daní zachyceny daĖové nedoplatky, a to jak v ýeské republice, tak 
v zemi sídla, místa podnikání þi bydlištČ zájemce. 

Zájemce prokáže splnČní tohoto kvalifikaþního pĜedpokladu pĜedložením: 

1. prosté kopie potvrzení pĜíslušného finanþního úĜadu a zároveĖ 

2. þestného prohlášení o bezdlužnosti ve vztahu ke spotĜební dani podepsaného 
osobou oprávnČnou jednat jménem þi za zájemce; 

g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veĜejné zdravotní pojištČní, a to jak v 
ýeské republice, tak v zemi sídla, místa podnikání þi bydlištČ zájemce. 

Zájemce prokáže splnČní tohoto kvalifikaþního pĜedpokladu pĜedložením þestného 
prohlášení podepsaného osobou oprávnČnou jednat jménem þi za zájemce. Z obsahu 
þestného prohlášení musí být zĜejmé, že zájemce splĖuje pĜíslušný základní 
kvalifikaþní pĜedpoklad požadovaný zadavatelem. 

Potvrzení o skuteþnosti, že zájemce nemá nedoplatek ve výše uvedeném rozsahu 
vydané konkrétní zdravotní pojišĢovnou, nenahrazuje v plném rozsahu zadavatelem 
požadované þestné prohlášení; 

h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpeþení a pĜíspČvku na 
státní politiku zamČstnanosti, a to jak v ýeské republice, tak v zemi sídla, místa 
podnikání þi bydlištČ zájemce. 
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Zájemce prokáže splnČní tohoto kvalifikaþního pĜedpokladu pĜedložením prosté 
kopie potvrzení pĜíslušného orgánu nebo instituce; 

i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocnČ disciplinárnČ potrestán þi mu nebylo 
pravomocnČ uloženo kárné opatĜení podle zvláštních právních pĜedpisĤ, je-li podle § 54 
písm. d) požadováno prokázání odborné zpĤsobilosti podle zvláštních právních pĜedpisĤ; 
pokud zájemce vykonává tuto þinnost prostĜednictvím odpovČdného zástupce nebo jiné 
osoby odpovídající za þinnost zájemce, vztahuje se tento pĜedpoklad na tyto osoby. 

Zájemce prokáže splnČní tohoto kvalifikaþního pĜedpokladu pĜedložením þestného 
prohlášení podepsaného osobou oprávnČnou jednat jménem þi za zájemce. Z obsahu 
þestného prohlášení musí být zĜejmé, že zájemce splĖuje pĜíslušný základní 
kvalifikaþní pĜedpoklad požadovaný zadavatelem; 

j) který není veden v rejstĜíku osob se zákazem plnČní veĜejných zakázek.  

Zájemce prokáže splnČní tohoto kvalifikaþního pĜedpokladu pĜedložením þestného 
prohlášení podepsaného osobou oprávnČnou jednat jménem þi za zájemce. Z obsahu 
þestného prohlášení musí být zĜejmé, že zájemce splĖuje pĜíslušný základní 
kvalifikaþní pĜedpoklad požadovaný zadavatelem; 

k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocnČ uložena pokuta za umožnČní výkonu 
nelegální práce podle zvláštního právního pĜedpisu. 

Zájemce prokáže splnČní tohoto kvalifikaþního pĜedpokladu pĜedložením þestného 
prohlášení podepsaného osobou oprávnČnou jednat jménem þi za zájemce. Z obsahu 
þestného prohlášení musí být zĜejmé, že zájemce splĖuje pĜíslušný základní 
kvalifikaþní pĜedpoklad požadovaný zadavatelem. 

4.1.2 Profesní kvalifikaþní pĜedpoklady 

SplnČní profesních kvalifikaþních pĜedpokladĤ dle ust. § 54 ZVZ prokáže zájemce, který 
pĜedloží: 

a) Výpis z obchodního rejstĜíku, pokud je v nČm zapsán, þi výpis z jiné obdobné evidence, 
pokud je v ní zapsán. 

b) Doklad o oprávnČní k podnikání podle zvláštních právních pĜedpisĤ v rozsahu 
odpovídajícím pĜedmČtu veĜejné zakázky, zejména doklad prokazující pĜíslušné 
živnostenské oprávnČní þi licenci. 

4.1.3 Ekonomická a finanþní zpĤsobilost 

Zájemce v souladu s § 50 odst. 1 písm. c) ZVZ pĜedloží þestné prohlášení o své 
ekonomické a finanþní zpĤsobilosti splnit veĜejnou zakázku. ýestné prohlášení bude 
podepsáno osobou oprávnČnou jednat jménem þi za zájemce a z jeho obsahu musí vyplývat, 
že zájemce splĖuje požadavek zadavatele. Pokud za dodavatele jedná osoba odlišná od osoby 
oprávnČné jednat jménem þi za zájemce, musí být v nabídce pĜedložena plná moc v originále 
nebo v úĜednČ ovČĜené kopii. 

4.1.4 Technické kvalifikaþní pĜedpoklady 
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Požadavek na pĜedložení dokladĤ prokazujících zkušenost zájemce se zakázkami 
obdobného charakteru 

a) Zájemce pĜedloží seznam významných služeb realizovaných zájemcem v posledních 3 
letech. 

PĜílohou tohoto seznamu bude: 

- osvČdþení vydané þi podepsané veĜejným zadavatelem, pokud byly služby poskytnuty 
veĜejnému zadavateli, 

- osvČdþení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytnuty jiné osobČ než veĜejnému 
zadavateli, nebo 

- smlouva s jinou osobou a doklad o uskuteþnČní plnČní zájemce, není-li souþasnČ možné 
osvČdþení od této osoby získat z dĤvodĤ spoþívajících na její stranČ. 

ZpĤsob prokázání splnČní tohoto kvalifikaþního pĜedpokladu dle § 56 odst. 5 písm. b) 
ZVZ: Zájemce prokáže splnČní tohoto kvalifikaþního pĜedpokladu pĜedložením seznamu ve 
formČ þestného prohlášení vþetnČ pĜíslušných pĜíloh, z nichž bude patrné splnČní níže 
vymezené úrovnČ kvalifikaþního pĜedpokladu. 

Obsahem seznamu i osvČdþení budou: 

- identifikaþní údaj objednatele, 
- specifikace a náplĖ poskytnutých služeb, 
- rozsah a cena poskytnutých služeb (je tĜeba uvést zejména údaje, z nichž bude patrné, zda 

je naplnČna minimální úroveĖ kvalifikaþního požadavku), 
- doba poskytování služeb, 
- prohlášení objednatele (resp. uchazeþe v pĜípadČ þestného prohlášení) o Ĝádném provedení 

služeb. 

Zájemce splĖuje tento kvalifikaþní požadavek, pokud v posledních tĜech letech realizoval 
alespoĖ 3 významné služby s obdobným pĜedmČtem plnČní jako je pĜedmČt veĜejné zakázky. 
Významnou službou s obdobným pĜedmČtem plnČní se rozumí služby spoþívající ve 
zpracování forenzního auditu smluvních vztahĤ klienta ve finanþním rozsahu (tj. výši odmČny 
zájemce) minimálnČ 10.000.000,- Kþ. 

 

b) Zájemce pĜedloží formou þestného prohlášení seznam osob odpovČdných za poskytování 
pĜíslušných služeb (þlenĤ realizaþního týmu). PĜílohou tohoto seznamu budou osvČdþení 
o vzdČlání a odborné kvalifikaci a profesní životopisy tČchto osob prokazující odbornou 
zpĤsobilost tČchto osob. 

Zájemce splĖuje tento kvalifikaþní požadavek, pokud z pĜedloženého seznamu a jeho 
pĜíloh bude zĜejmé, že disponuje alespoĖ: 

- 1 auditorem, držitelem mezinárodnČ uznávané certifikace v oblasti forenzního auditu 
(napĜ. Certified Fraud Examiner þi obdobné) s alespoĖ 3 letou zkušeností s provádČním 
forenzních auditĤ a alespoĖ 3 letou zkušeností se zadáváním veĜejných zakázek þi 
kontrolou procesu zadávání veĜejných zakázek zadávaných podle zákona þ. 137/2006 Sb., 
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o veĜejných zakázkách, v platném znČní, þi zákona þ. 40/2004 Sb. o veĜejných zakázkách, 
v platném znČní, který hovoĜí plynnČ þeským jazykem, a 

- 3 auditory s alespoĖ 3 letou zkušeností s provádČním forenzních auditĤ, a 
- 3 auditory, s alespoĖ 3 letou zkušeností se zadáváním veĜejných zakázek þi kontrolou 

procesu zadávání veĜejných zakázek zadávaných podle zákona þ. 137/2006 Sb., o 
veĜejných zakázkách, v platném znČní, þi zákona þ. 40/2004 Sb. o veĜejných zakázkách, 
v platném znČní. 

c) Zájemce pĜedloží formou þestného prohlášení pĜehled prĤmČrného roþního poþtu svých 
zamČstnancĤ þi jiných osob podílejících se na plnČní zakázek podobného charakteru za 
poslední 3 roky. 

Zájemce splĖuje tento kvalifikaþní požadavek, pokud z pĜedloženého pĜehledu bude 
zĜejmé, že zájemce disponoval v každém z posledních 3 let prĤmČrnČ alespoĖ 15 zamČstnanci, 
kteĜí se bČhem své praxe podíleli na poskytování služeb forenzního auditu. 

4.2 Spoleþná ustanovení k prokazování splnČní kvalifikace 

4.2.1 Pravost a stáĜí dokladĤ prokazujících splnČní kvalifikace 

Nestanoví-li ZVZ jinak, pĜedkládá zájemce kopie dokladĤ prokazujících splnČní 
kvalifikace.  

Bude-li zadavatel pĜed uzavĜením smlouvy na plnČní pĜedmČtu veĜejné zakázky požadovat 
pĜedložení originálĤ þi úĜednČ ovČĜených kopií dokladĤ prokazujících splnČní kvalifikace, je 
uchazeþ, se kterým má být uzavĜena smlouva ve smyslu § 82 ZVZ, povinen je zadavateli 
pĜedložit. 

Doklady prokazující splnČní základních kvalifikaþních pĜedpokladĤ a výpis z obchodního 
rejstĜíku nesmČjí být ke dni podání žádosti o úþast starší 90 kalendáĜních dnĤ. 

4.2.2 Prokázání kvalifikace prostĜednictvím subdodavatele 

Pokud není dodavatel schopen prokázat splnČní urþité þásti kvalifikace požadované 
zadavatelem podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) ZVZ v plném rozsahu, je oprávnČn splnČní 
kvalifikace v chybČjícím rozsahu prokázat prostĜednictvím subdodavatele.  

Dodavatel je v takovém pĜípadČ povinen zadavateli pĜedložit 

a) doklady prokazující splnČní základního kvalifikaþního pĜedpokladu podle § 53 
odst. 1 písm. j) ZVZ a profesního kvalifikaþního pĜedpokladu podle § 54 písm. a) 
ZVZ subdodavatelem a  

b) smlouvu uzavĜenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k 
poskytnutí plnČní urþeného k plnČní veĜejné zakázky dodavatelem þi k poskytnutí 
vČcí þi práv, s nimiž bude dodavatel oprávnČn disponovat v rámci plnČní veĜejné 
zakázky, a to alespoĖ v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnČní kvalifikace 
podle § 50 odst. 1 písm. b) až d) ZVZ.  

Dodavatel není oprávnČn prostĜednictvím subdodavatele prokázat splnČní kvalifikace podle 
§ 54 písm. a) ZVZ. 
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4.2.3 Prokázání kvalifikace v pĜípadČ podání spoleþné nabídky 

Má-li být pĜedmČt veĜejné zakázky plnČn nČkolika zájemci spoleþnČ a za tímto úþelem 
podávají þi hodlají podat spoleþnou žádost o úþast a nabídku, je každý ze zájemcĤ povinen 
prokázat splnČní kvalifikace v plném rozsahu; to se netýká technické zpĤsobilosti a oprávnČní 
k podnikání, u kterých postaþuje, aby splnČní této kvalifikace prokázali všichni zájemci 
spoleþnČ.  

V pĜípadČ prokazování splnČní kvalifikace v chybČjícím rozsahu prostĜednictvím 
subdodavatele se odst. 4.2.2 této ZD použije obdobnČ. 

V pĜípadČ, že má být pĜedmČt veĜejné zakázky plnČn spoleþnČ nČkolika zájemci, kteĜí za 
tímto úþelem hodlají podat spoleþnou nabídku, jsou tito zájemci povinni zadavateli pĜedložit 
souþasnČ s doklady prokazujícími splnČní kvalifikaþních pĜedpokladĤ smlouvu, ve které 
je obsažen závazek, že všichni tito zájemci budou vĤþi zadavateli a tĜetím osobám z 
jakýchkoliv právních vztahĤ vzniklých v souvislosti s veĜejnou zakázkou, zavázáni spoleþnČ 
a nerozdílnČ, a to po celou dobu plnČní veĜejné zakázky i po dobu trvání jiných závazkĤ 
vyplývajících z veĜejné zakázky. Požadavek na závazek podle vČty první, aby zájemci byli 
zavázáni spoleþnČ a nerozdílnČ, platí, pokud zvláštní právní pĜedpis nestanoví jinak.  

4.2.4 Dodavatel zapsaný v seznamu kvalifikovaných dodavatelĤ 

Je-li zájemce zapsán v seznamu kvalifikovaných dodavatelĤ ve smyslu § 125 a násl. ZVZ, 
mĤže prokázat splnČní kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelĤ.  

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelĤ nahrazuje prokázání splnČní požadavkĤ 
zadavatele v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnČní tČchto kvalifikaþních 
pĜedpokladĤ pokrývají požadavky zadavatele na prokázání splnČní kvalifikaþních 
pĜedpokladĤ uvedené v této ZD  

Zadavatel pĜijme výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelĤ, pokud k poslednímu dni, 
ke kterému má být prokázáno splnČní kvalifikace, není tento výpis starší než 3 mČsíce. 

4.2.5 Certifikovaný dodavatel 

PĜedloží-li zájemce zadavateli certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných 
dodavatelĤ, který obsahuje náležitosti stanovené v § 139 ZVZ, ve lhĤtČ pro prokázání splnČní 
kvalifikace a údaje v certifikátu jsou platné nejménČ k poslednímu dni lhĤty pro prokázání 
splnČní kvalifikace, nahrazuje tento certifikát v rozsahu v nČm uvedených údajĤ prokázání 
splnČní kvalifikace dodavatelem. 

4.2.6 Prokázání kvalifikace u zahraniþního dodavatele 

Nevyplývá-li ze zvláštního právního pĜedpisu jinak, prokazuje dle § 51 odst. 7 ZVZ 
zahraniþní dodavatel splnČní kvalifikace zpĤsobem podle právního Ĝádu platného v zemi 
jeho sídla, místa podnikání nebo bydlištČ, a to v rozsahu požadovaném zákonem a 
zadavatelem. Pokud se podle právního Ĝádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo 
bydlištČ zahraniþního dodavatele urþitý doklad nevydává, je zahraniþní dodavatel povinen 
prokázat splnČní takové þásti kvalifikace þestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž 
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splnČní má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo bydlištČ 
zahraniþního dodavatele stanovena, uþiní o této skuteþnosti þestné prohlášení.  

Doklady prokazující splnČní kvalifikace pĜedkládá zahraniþní dodavatel v pĤvodním 
jazyce s pĜipojením jejich úĜednČ ovČĜeného pĜekladu do þeského jazyka, pokud mezinárodní 
smlouva, kterou je ýeská republika vázána, nestanoví jinak; to platí i v pĜípadČ, prokazuje-li 
splnČní kvalifikace doklady v jiném než þeském jazyce zájemce se sídlem, místem podnikání 
nebo místem trvalého pobytu na území ýeské republiky. Povinnost pĜipojit k dokladĤm 
úĜednČ ovČĜený pĜeklad do þeského jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce. 

4.2.7 ZmČny v kvalifikaci  

Dojde-li do doby rozhodnutí o výbČru nejvhodnČjší nabídky k jakékoliv zmČnČ 
v kvalifikaci zájemce, která by jinak znamenala nesplnČní kvalifikace podle § 60 ZVZ, je 
zájemce povinen nejpozdČji do 7 pracovních dnĤ tuto skuteþnost zadavateli písemnČ oznámit. 
Do 10 pracovních dnĤ od tohoto oznámení je zájemce povinen pĜedložit potĜebné dokumenty 
prokazující splnČní kvalifikace v plném rozsahu. Zadavatel má možnost, nikoliv však 
povinnost, tuto lhĤtu prodloužit, þi její zmeškání prominout. 

Tato povinnost se vztahuje obdobnČ na zájemce, se kterým je v souladu s rozhodnutím 
zadavatele podle § 81 ZVZ možné uzavĜít smlouvu, a to až do doby uzavĜení smlouvy. 
V takovém pĜípadČ musí zájemce, s nímž zadavatel uzavírá smlouvu, pĜedložit potĜebné 
dokumenty prokazující splnČní kvalifikace v plném rozsahu nejpozdČji pĜi uzavĜení smlouvy.  

4.2.8 DĤsledek nesplnČní kvalifikace 

Pokud zájemce neprokáže splnČní kvalifikace v plném rozsahu, bude podle ustanovení 
§ 60 odst. 1 ZVZ vylouþen ze zadávacího Ĝízení. Zadavatel bezodkladnČ písemnČ oznámí 
zájemci své rozhodnutí o jeho vylouþení z úþasti v zadávacím Ĝízení.  

5. ZpĤsob zpracování nabídkové ceny  

5.1 Nabídková cena 

Uchazeþ uvede ve své písemné nabídce cenu za 1 hodinu poskytování služeb pĜedmČtu 
veĜejné zakázky v Kþ. 

Uchazeþ uvede cenu za 1 hodinu poskytování služeb v Kþ, v þlenČní: (i) bez DPH, (ii) 
samostatnČ DPH v Kþ a (iii) s DPH. 

Zadavatel pro pĜedstavu uchazeþĤ a pro úþely nacenČní nabídkové ceny uvádí, že 
pĜedpokládaná pracnost þiní 3.000 hodin. Cena za plnČní veĜejné zakázky však bude 
vybraným uchazeþem úþtována dle skuteþnČ poskytnutého rozsahu služeb, tj. dle skuteþnČ 
spotĜebovaných hodin.  

5.2 Podmínky pĜekroþení ceny 
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Jednotková nabídková cena za 1 hodinu poskytování služeb je stanovena jako cena 
koneþná, tj. zahrnující všechny pĜípadné dodateþné náklady dodavatele související 
s poskytováním smluvených služeb, nepĜekroþitelná a cena smluvní.  

Nabídková cena je stanovena jako nejvýše pĜípustná, nepĜekroþitelná a aktuální pro 
realizaci zakázky v daném místČ a þase. Tato cena bude pĜekroþitelná pouze v pĜípadČ, dojde-
li v prĤbČhu realizace ke zmČnČ daĖových pĜedpisĤ s dopadem na nabídkovou cenu. 

Zadavatel vyluþuje, aby uchazeþi nad rámec uvedený v této ZD stanovili a uvádČli 
množstevní slevy nebo jiné podmínČné úpravy nabídkové ceny. Uchazeþi tyto pĜípadné 
množstevní slevy nebo jiné úpravy zahrnou do jednotkové nabídkové ceny odmČny. 

6. ZpĤsob hodnocení nabídek  

6.1 Hodnotící kritéria  

Hodnocení nabídek bude provádČno dle § 78 a § 79 ZVZ podle základního hodnotícího 
kritéria ekonomická výhodnost nabídky, a to bodovací metodou uvedenou v PĜíloze þ. 2 této 
ZD, v souladu s následujícími dílþími hodnotícími kritérii: 

a) výše nabídkové ceny s váhou 60 % 

b) kvalita poskytovaných služeb s váhou 40 % 

Uchazeþ je povinen uvést ve své nabídce pro úþely hodnocení nabídek maximálnČ 
podrobné údaje ke každému parametru, který má být pĜedmČtem hodnocení. Uchazeþ není 
oprávnČn podmínit jím navrhované hodnoty dílþích hodnotících kritérií další podmínkou. 
PodmínČní nebo uvedení nČkolika rozdílných hodnot, které jsou pĜedmČtem hodnocení, na 
rĤzných místech v nabídce, bude dĤvodem pro vyĜazení nabídky z dalšího posouzení a 
hodnocení a vylouþení uchazeþe; obdobnČ bude zadavatel postupovat v pĜípadČ, že dojde 
k uvedení údaje þi hodnoty, která je pĜedmČtem hodnocení, v jiné veliþinČ þi formČ než 
zadavatel požaduje.  

Ad a) výše nabídkové ceny  

Hodnocena bude výše nabídkové ceny zpracovaná dle odst. 5.1 této ZD. Jako vhodnČjší 
bude zadavatelem hodnocena nabídka toho uchazeþe, jehož nabídková cena za poskytování 
služeb bez DPH dle odst. 5.1 této TD výše bude nižší oproti cenám nabízeným ostatními 
uchazeþi. 

Ad b) kvalita poskytovaných služeb 

V rámci hodnocení kvality poskytovaných služeb bude hodnocen Návrh postupu a 
harmonogramu plnČní pĜedmČtu veĜejné zakázky (dále jen „Návrh postupu“) zpracovaný 
uchazeþem.  

Návrh postupu bude pĜedložen v nabídce a bude podrobnČ popisovat:  

x metodologii zpracování forenzního auditu: 

o návrh podrobné struktury metodologie, která co nejpĜehlednČji a 
nejkomplexnČji obsáhne problematiku forenzního auditu a kontroly 
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veĜejných zakázek a smluvních vztahĤ zadavatele, obecné zásady 
forenzního auditu a kontroly veĜejných zakázek a smluvních vztahĤ 
zadavatele, dobré a špatné postupy, specifické postupy a doporuþení 
zadavateli,  

x popis systému kooperace, koordinace a komunikace uchazeþe a zadavatele: 

o pĜehlednost, efektivita, relevantnost a jednoznaþnost definování nastavení 
procesĤ pĜi Ĝízení, realizaci a koordinaci veĜejné zakázky na všech 
úrovních; 

o zpĤsob vymezení kompetencí a odpovČdností jednotlivých þlenĤ 
realizaþního týmu; 

o zpĤsob vzájemné komunikace, koordinace, efektivitu a jednoznaþné 
nastavení komunikaþních a informaþních tokĤ mezi uchazeþem a 
zadavatelem a mezi uchazeþem a jednotlivými Ĝídícími orgány operaþních 
programĤ/zprostĜedkujícími subjekty; 

o pĜehlednost a jednoznaþnost nastavení komunikaþních a informaþních tokĤ 
mezi jednotlivými subjekty zapojenými do realizace veĜejné zakázky (tj. 
informaþní toky mezi þleny realizaþního týmu; 

o zajištČní dostupnosti informací a rychlost pĜenosu informací mezi výše 
uvedenými zúþastnČnými subjekty 

x pĜedpokládaný výstup forenzního auditu, vþetnČ obsahu a struktury závČreþné 
zprávy: 

o systematiþnost, pĜehlednost, jednoznaþnost, úplnost, relevantnost a 
využitelnost informací uvedených v pĜedpokládaných výstupech forenzního 
auditu; 

o identifikace možných rizik spojených s realizací projektu, jejich popis, 
návrh na Ĝešení a jejich eliminaci. 

Jako vhodnČjší bude zadavatel hodnotit takový Návrh postupu uchazeþe, který:  

- bude obsahovat logické a co nejkomplexnČjší provázání celé struktury metodologie; 

- co nejjasnČji a nejvhodnČji definuje procesy, které budou pĜi realizaci veĜejné zakázky 
probíhat, a kompetenci a odpovČdnost s tím související; 

- bude uplatĖovat co nejkomplexnČjší a nejvhodnČjší postupy a metody, jež jsou 
v souladu s platnou legislativou; 

- co nejlépe a nejúþinnČji zajistí komunikaci mezi uchazeþem a zadavatelem, a to 
pĜedevším s ohledem na pĜípravu a realizaci forenzního auditu a závČreþné zprávy; 

- zajistí co nejkvalitnČjší distribuci relevantních informací pĜíslušným subjektĤm 
zapojeným do realizace veĜejné zakázky s cílem co nejefektivnČji a þasovČ ménČ 
nároþnČ realizovat celý pĜedmČt plnČní této veĜejné zakázky;  
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- co nejlépe a nejefektivnČji odhalí protiprávní a nestandardní transakce a vztahy pĜi 
hospodaĜení s majetkem zadavatele ve vymezeném þasovém období,  

- zajistí zpracování dostateþnČ pĜehledné a jednoznaþné, zároveĖ však dostateþnČ 
podrobné závČreþné zprávy, 

- nabídne nejpropracovanČjší systém identifikace nejzávažnČjších rizik spojených 
s realizací zakázky vþetnČ nejefektivnČjšího zpĤsobu, jak jim pĜedcházet, pĜípadnČ je 
Ĝešit, nastanou-li.  

7. Obchodní a platební podmínky 

Uchazeþ je povinen podat pouze jediný návrh smlouvy na plnČní této veĜejné zakázky. 
Závazné požadavky zadavatele na obsah smlouvy jsou obsaženy v pĜíloze þ. 3 této ZD.  

Návrh smlouvy musí být ze strany uchazeþe podepsán statutárním orgánem nebo osobou 
prokazatelnČ oprávnČnou jednat za uchazeþe; v takovém pĜípadČ doloží uchazeþ toto 
oprávnČní v originálu þi v úĜednČ ovČĜené kopii v nabídce. PĜedložení nepodepsaného návrhu 
smlouvy není pĜedložením Ĝádného návrhu požadované smlouvy. Podává- li nabídku více 
uchazeþĤ spoleþnČ (jako sdružení uchazeþĤ), návrh smlouvy musí být podepsán statutárními 
orgány nebo osobami prokazatelnČ oprávnČnými jednat za všechny uchazeþe, kteĜí tvoĜí 
sdružení nebo uchazeþem, který byl ostatními þleny takového sdružení k tomuto úkonu 
výslovnČ zmocnČn. PĜedložení nepodepsaného návrhu smlouvy není pĜedložením Ĝádného 
návrhu požadované smlouvy. Podává-li nabídku více uchazeþĤ spoleþnČ (jako sdružení 
uchazeþĤ), návrh smlouvy musí být podepsán statutárními orgány všech uchazeþĤ nebo 
osobami prokazatelnČ oprávnČnými za tyto uchazeþe, kteĜí tvoĜí sdružení, jednat, nebo 
uchazeþem, který byl ostatními þleny takového sdružení k tomuto úkonu výslovnČ zmocnČn. 

Vybraný uchazeþ bude uskuteþĖovat svou þinnost po podpisu smlouvy podle pokynĤ 
zadavatele a v souladu s jeho zájmy, pokud tyto nebudou v rozporu s obecnČ platnými 
právními pĜedpisy.  

V pĜípadČ nejasností v obsahu obchodních a platebních podmínek má uchazeþ možnost si 
pĜípadné nejasnosti vyjasnit zpĤsobem stanoveným v ustanovení § 49 ZVZ. 

Uchazeþem pĜedložený návrh smlouvy na plnČní veĜejné zakázky musí po obsahové i 
formální stránce bezvýhradnČ odpovídat veškerým požadavkĤm uvedeným v této ZD.  

Veškeré obchodní a platební podmínky uvedené zadavatelem v ZD jsou zadavatelem 
stanoveny jako minimální a uchazeþi tak mohou nabídnout zadavateli podmínky výhodnČjší. 
Zadavatel nepĜipouští, aby uchazeþ ve své nabídce pĜedložil smlouvu na plnČní veĜejné 
zakázky, ve kte ré obchodní a platební podmínky jsou pro zadavatele ménČ výhodné, 
než jak je stanoveno v této ZD.  

Návrh smlouvy na plnČní veĜejné zakázky musí obsahovat alespoĖ následující ustanovení: 

x identifikaci smluvních stran dle ustanovení § 17 písm. d) ZVZ, tj. vþetnČ uvedení 
Iý a DIý, pokud jsou pĜidČleny, 

x vymezení pĜedmČtu plnČní v souladu s ustanoveními této ZD vþetnČ její pĜíloh, 
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x urþení ceny v souladu s touto ZD, která je nabídkovou cenou uchazeþe, 

x fakturaþní a platební podmínky, 

x dobu a místo plnČní zakázky, a to zcela v souladu se ZD.  

V návrhu smlouvy musí uchazeþ dále nad rámec jiných náležitostí uvedených v této 
zadávací dokumentaci uvést alespoĖ práva a povinnosti smluvních stran uvedená v pĜíloze 
þ. 3 této ZD. 

8. Požadavek na identifikaci subdodavatelĤ 

Zadavatel v souladu s § 44 odst. 6 ZVZ požaduje, aby uchazeþ ve své nabídce specifikoval 
þásti veĜejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu þi více subdodavatelĤm, a aby uvedl 
identifikaþní údaje každého subdodavatele dle § 17 psím. d) ZVZ.  

Zadavatel požaduje, aby uchazeþ zapracoval do obchodních a platebních podmínek této 
veĜejné zakázky (návrhu smlouvy) závazek, aby zmČna subdodavatele uvedeného v nabídce 
byla možná pouze se souhlasem zadavatele, a to i tehdy, pokud uchazeþ pomocí tohoto 
subdodavatele neprokazoval splnČní kvalifikace. Zadavatel se ve smlouvČ na plnČní veĜejné 
zakázky zaváže odmítnout zmČnu subdodavatele pouze z vážných dĤvodĤ. Uchazeþ nebude 
oprávnČn zadat realizaci tČchto þástí jinému subdodavateli než takovému, který byl uveden 
v nabídce, pĜípadnČ, který bude schválen zadavatelem.  

9. Požadavek na poskytnutí jistoty 

Zadavatel v souladu s § 67 ZVZ požaduje, aby uchazeþi k zajištČní plnČní svých povinností 
vyplývajících z úþasti v zadávacím Ĝízení, poskytli jistotu ve výši 200.000,- Kþ. Jistotu 
poskytne uchazeþ formou složení penČžní þástky na úþet zadavatele nebo formou bankovní 
záruky nebo pojištČní záruky. 

Jistota poskytnutá formou složení penČžní þástky 

V pĜípadČ poskytnutí jistoty formou složení penČžní þástky platí níže uvedené údaje: 

x bankovní spojení:   ýeská spoĜitelna, a.s. 

x þíslo úþtu:     120037-1930731349/0800 

x variabilní symbol:   Iý uchazeþe 

a jako zprávu pro pĜíjemce uchazeþ uvede název veĜejné zakázky. 

Jistota poskytnutá formou penČžní þástky musí být na úþet zadavatele pĜipsána nejpozdČji 
v pracovní den pĜedcházející dni, ve kterém uplyne lhĤta pro podání nabídek. Uchazeþ 
poskytne spolu s nabídkou doklad o odepsání pĜíslušné penČžní þástky z jeho úþtu ve 
prospČch úþtu zadavatele a v nabídce uvede þíslo úþtu, na který mu má být jistota v ZVZ 
stanovených pĜípadech vrácena. 

Jistota poskytnutá formou bankovní záruky 
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V pĜípadČ poskytnutí jistoty formou bankovní záruky pĜedloží uchazeþ zadavateli spoleþnČ 
s nabídkou výhradnČ originál pĜíslušné záruþní listiny. Z obsahu záruþní listiny musí být 
nepochybné, že banka poskytne zadavateli plnČní až do výše zaruþené þástky bez odkladu a 
bez námitek po obdržení první výzvy zadavatele v souladu s ustanovením § 67 ZVZ, a to na 
základČ sdČlení zadavatele, že uchazeþ: 

x v rozporu se zákonem nebo zadávacími podmínkami zrušil nebo zmČnil nabídku; 
nebo 

x odmítl uzavĜít se zadavatelem smlouvu na plnČní veĜejné zakázky podle § 82 odst. 
2 a 4 ZVZ; nebo 

x neposkytl zadavateli Ĝádnou souþinnost k uzavĜení smlouvy podle § 82 odst. 4 
ZVZ. 

Platnost bankovní záruky musí zaþínat nejpozdČji posledním dnem lhĤty pro podání 
nabídky a trvat po celou dobu zadávací lhĤty. 

Originál bankovní záruky bude vložen do nabídky tak, aby jej zadavatel mohl oddČlit od 
ostatních dokumentĤ a vrátit uchazeþi. SouþasnČ s originálem bankovní záruky uchazeþ vloží 
do nabídky rovnČž i jeho kopii, která bude pevnČ spojena s nabídkou. 

Jistota poskytnutá formou pojištČní záruky 

V pĜípadČ poskytnutí jistoty formou pojištČní záruky musí být pojistná smlouva uzavĜena 
tak, že pojištČným je uchazeþ a oprávnČnou osobou, která má právo na pojistné plnČní, je 
zadavatel. Pojistitel vydá pojištČnému písemné prohlášení obsahující závazek vyplatit 
zadavateli za podmínek stanovených v § 67 odst. 7 ZVZ pojistné plnČní. 

Z obsahu záruþní listiny musí být nepochybné, že pojišĢovna poskytne zadavateli plnČní až 
do výše požadované þástky bez odkladu a bez námitek po obdržení první výzvy zadavatele v 
souladu s ustanovením § 67 ZVZ, a to na základČ sdČlení zadavatele, že uchazeþ: 

x v rozporu se ZVZ nebo zadávacími podmínkami zrušil nebo zmČnil nabídku; nebo 

x odmítl uzavĜít se zadavatelem smlouvu na plnČní veĜejné zakázky podle § 82 odst. 
2 a 4 ZVZ; nebo 

x neposkytl zadavateli Ĝádnou souþinnost k uzavĜení smlouvy podle § 82 odst. 4 
ZVZ. 

Platnost záruþní listiny musí zaþínat nejpozdČji posledním dnem lhĤty pro podání nabídek 
a trvat po celou dobu zadávací lhĤty. 

Originál záruþní listiny bude vložen do nabídky tak, aby jej zadavatel mohl oddČlit od 
ostatních dokumentĤ a vrátit uchazeþi. SouþasnČ s originálem záruþní listiny uchazeþ vloží do 
nabídky rovnČž i její kopii, která bude pevnČ spojena s nabídkou. 
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10. Požadavky a podmínky pro zpracování žádosti o úþast  

10.1 Dodavatel mĤže podat pouze jednu žádost o úþast. Spoleþná žádost o úþast, kterou 
podalo více dodavatelĤ spoleþnČ, se považuje za žádost o úþast jednoho dodavatele. 

10.2 Žádost o úþast musí být vyhotovena v þeském jazyce, dobĜe þitelná a údaje v ní 
nesmČjí být pĜepisovány þi jinak upravovány. Všechny listy žádosti o úþast musejí být 
oþíslovány vzestupnou kontinuální Ĝadou, svázány þi sešity tak, aby byla znemožnČna 
manipulace s jejich jednotlivými listy, vþetnČ pĜíloh, na titulní stranČ bude uveden seznam 
dokumentĤ, posledním listem žádosti o úþast bude prohlášení dodavatele o poþtu listĤ 
v jeho žádosti o úþast. 

10.3 Žádosti o úþast se podávají písemnČ v listinné podobČ, podepsané osobou oprávnČnou 
jednat jménem þi za dodavatele, a souþasnČ na nosiþi CD nebo DVD. Žádost o úþast na 
CD musí být totožná s nabídkou v listinné podobČ. V pĜípadČ odlišnosti listinné verze a 
verze ve formátu CD má pĜednost originál listinné verze. V pĜípadČ zastoupení dodavatele 
musí být existence oprávnČní podepisující osoby jednat za dodavatele doložena, napĜ. 
pĜiložením plné moci.  

10.4 Žádost o úþast musí být v ĜádnČ uzavĜené obálce, která musí být výraznČ oznaþena 
nápisem  

NEOTEVÍRAT - VEěEJNÁ ZAKÁZKA 
„FORENZNÍ AUDIT“ 

a musí být na ni uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení podle ust. § 71 odst. 6 
ZVZ. 

10.5 V žádosti o úþast musejí být na krycím listu uvedeny identifikaþní údaje dodavatele 
podle ust. § 17 písm. d) ZVZ, tj. obchodní firma nebo název, sídlo, právní forma, 
identifikaþní þíslo osoby, bylo-li jí pĜidČleno, pokud jde o právnickou osobu, a jméno a 
pĜíjmení, místo podnikání, popĜípadČ místo trvalého pobytu, identifikaþní þíslo, bylo-li 
pĜidČleno, pokud jde o fyzickou osobu. 

10.6 Dokumenty prokazující splnČní kvalifikace se podávají spolu s žádostí o úþast 
v jednacím Ĝízení s uveĜejnČním písemnČ v uzavĜené obálce opatĜené na uzavĜeních 
razítkem þi podpisem zájemce, je-li fyzickou osobou, statutárního orgánu zájemce (nebo 
jiné oprávnČné osoby), je-li právnickou osobou, oznaþené názvem veĜejné zakázky a 
adresou zájemce. 

10.7 Žádosti o úþast musejí být podány na adresu osoby zastupující zadavatele pĜi výkonu 
práv a povinností souvisejících s tímto zadávacím Ĝízením - BRODEC & PARTNERS 
s.r.o., advokátní kanceláĜ, se sídlem Praha - Vinohrady, Balbínova 223/5, PSý 120 00, Iý: 
243 03 321. LhĤta pro podání žádostí o úþast konþí 26.4.2013 v 15:00 hod. Žádost o úþast 
lze na uvedené adrese podávat osobnČ v pracovních dnech od 10:00 – 15:00 hodin. 

10.8 Zadavatel doporuþuje Ĝazení žádosti o úþast v níže uvedené struktuĜe: 
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10.8.1 Krycí list žádosti o úþast obsahující identifikaþní údaje zájemce; 

10.8.2 Obsah žádosti o úþast; 

10.8.3 Doklady k prokázání kvalifikace dle þl. 4 této ZD; 

10.8.4 Originál nebo úĜednČ ovČĜená kopie smlouvy o solidární odpovČdnosti podle 
§ 51 odst. 6 ZVZ, pokud pĜedkládá žádost o úþast více zájemcĤ spoleþnČ, 
anebo smlouvy uzavĜené se subdodavatelem podle § 51 odst. 4 ZVZ, pokud 
zájemce prokazuje kvalifikaci prostĜednictvím subdodavatele; 

10.8.5 Prohlášení dodavatele o celkovém poþtu všech listĤ v žádosti o úþast. 

11. Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky  

Nabídky se podávají písemnČ v listinné podobČ.  

Nabídka v listinné podobČ bude podána v uzavĜené obálce opatĜené na uzavĜeních razítkem 
þi podpisem uchazeþe, je-li fyzickou osobou, nebo statutárního orgánu uchazeþe (nebo jiné 
oprávnČné osoby), je-li uchazeþ právnickou osobou, a oznaþené názvem veĜejné zakázky 
s uvedením výzvy „Neotevírat“, na které musí být uvedena adresa, na niž je možné dle § 71 
odst. 6 ZVZ vyrozumČt uchazeþe o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhĤty. 
Nabídka musí obsahovat v souladu s § 68 ZVZ návrh smlouvy podepsaný osobou oprávnČnou 
jednat jménem þi za uchazeþe.  

Nabídku v listinné podobČ pĜedloží uchazeþ ve dvou výtiscích, z nichž jeden bude oznaþen 
na krycím listČ názvem „Originál“ a jeden „Kopie“, pĜiþemž jak originál, tak i kopie musí být 
v jedné obálce. Pro vylouþení jakýchkoliv pochybností zadavatel uvádí, že výtisk s oznaþením 
„Kopie“ bude obsahovat prosté kopie dokumentĤ, obsažených ve výtisku s oznaþením 
„Originál“. Všechny listy nabídky budou navzájem pevnČ spojeny þi sešity tak, aby byly 
dostateþnČ zabezpeþeny pĜed jejich vyjmutím z nabídky. Všechny výtisky budou ĜádnČ 
þitelné, bez škrtĤ a pĜepisĤ. Krycí list musí obsahovat, vedle þísla výtisku a oznaþení, zda jde 
o originál þi kopii, též identifikaþní údaje uchazeþe. Všechny stránky nabídky, resp. 
jednotlivých výtiskĤ, budou oþíslovány vzestupnou kontinuální Ĝadou; není tĜeba þíslovat 
originály þi úĜednČ ovČĜené kopie požadovaných dokumentĤ. Uvedené jednotlivé souþásti 
nabídky uchazeþ ve své nabídce zĜetelnČ oddČlí barevnými pĜedČlovými listy. 

V nabídce musejí být na krycím listu uvedeny identifikaþní údaje uchazeþe v rozsahu 
uvedeném v § 17 písm. d) ZVZ. Nabídka musí být zpracována ve všech þástech v þeském 
jazyce (výjimku tvoĜí odborné názvy a údaje) a podepsána (na krycím listu) oprávnČnou 
osobou. 

Uchazeþ je povinen uþinit souþástí své nabídky dále: 

x seznam statutárních orgánĤ nebo þlenĤ statutárních orgánĤ, kteĜí v posledních 3 
letech od konce lhĤty pro podání nabídek byli v pracovnČprávním, funkþním þi 
obdobném pomČru u zadavatele; 



Zadávací a kvalifikaþní dokumentace – Forenzní audit 

 

Strana 18 (celkem 29) 

 

 

x má-li dodavatel formu akciové spoleþnosti, seznam vlastníkĤ akcií, jejichž 
souhrnná jmenovitá hodnota pĜesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve 
lhĤtČ pro podání nabídek; 

x prohlášení uchazeþe o tom, že neuzavĜel a neuzavĜe zakázanou dohodu podle 
zvláštního právního pĜedpisu v souvislosti se zadávanou veĜejnou zakázkou. 

 Zadávací lhĤta þiní 120 dnĤ a zaþíná bČžet v souladu s § 43 ZVZ okamžikem skonþení 
lhĤty pro podání nabídek. Ustanovením § 43 ZVZ se rovnČž Ĝídí stavČní zadávací lhĤty. 

Uchazeþ v nabídce výslovnČ uvede jednu kontaktní adresu pro písemný styk mezi 
uchazeþem a zadavatelem. 

Uchazeþ pĜedloží nabídku vedle listinné formy též v elektronické podobČ na CD; tato 
povinnost se netýká dokladĤ prokazujících splnČní kvalifikace uchazeþe. Informace na CD 
mají pouze informativní povahu. Každý uchazeþ je povinen pĜedložit návrh smlouvy 
v elektronické podobČ ve formátu Word (.doc) nebo PDF.  

x Nabídka bude pĜedložena v následující struktuĜe: 

x Krycí list; 

x Obsah nabídky s uvedením þísel stran kapitol nabídky, vþetnČ seznamu pĜíloh; 

x Smlouva o sdružení ve smyslu § 51 odst. 6 ZVZ (pokud bude uchazeþem sdružení); 

x Nabídková cena (v požadovaném þlenČní; 

x Doklad o složení jistoty; 

x Návrh smlouvy na plnČní veĜejné zakázky. 

Požadavky na þlenČní nabídky uvedené výše v této ZD mají doporuþující charakter.  

12. Místo a lhĤta pro podání nabídky, otevírání obálek s nabídkami 

Nabídky budou uchazeþi podávat zpĤsobem a ve lhĤtČ stanovené ve výzvČ k podání 
nabídek, a to s ohledem na prĤbČh zadávacího Ĝízení.  

Termín a místo otevírání obálek budou stanoveny v rámci výzvy k podání nabídek, a to 
s ohledem na prĤbČh zadávacího Ĝízení. 

Otevírání obálek budou oprávnČni se úþastnit uchazeþi, kteĜí podají nabídku ve lhĤtČ pro 
podání nabídek. 

Otevírání obálek jsou oprávnČni se úþastnit všichni uchazeþi (maximálnČ jedna osoba za 
uchazeþe, která se prokáže plnou mocí, nejde-li o statutární orgán uchazeþe nebo jeho þlena), 
kteĜí podali nabídku ve lhĤtČ pro podání nabídek. 

13. Poskytování dodateþných informací 

Dodavatelé jsou oprávnČni písemnČ požádat kontaktní osobu zastupující zadavatele 
uvedenou v odst. 1.2 této ZD o dodateþné informace, vztahující se k zadávacím podmínkám; 
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zadavatel je vyĜídí v souladu s ustanovením § 49 ZVZ. 

14. Jednání o nabídkách 

Po posouzení a pĜedbČžném hodnocení nabídek zadavatel uchazeþĤm, kteĜí nebyli ze 
zadávacího Ĝízení vylouþeni, oznámí pĜedbČžný výsledek hodnocení a pozve každého 
z uchazeþĤ k prvnímu jednání, které bude probíhat s každým uchazeþem oddČlenČ. Zadavatel 
nebude v jednotlivých fázích jednání s uchazeþi omezovat jejich poþet. PĜedmČtem jednání 
budou zejména obchodní a platební podmínky (vþetnČ nabídkové ceny za pĜedmČt plnČní) 
uvedené uchazeþi v jejich nabídkách.  

Jednání o nabídkách v jednacím Ĝízení s uveĜejnČním probČhne v souladu s podmínkami 
uvedenými v § 31 ZVZ.  

15. Další podmínky a práva vyhrazená zadavatelem 

Zájemce nemá nárok na náhradu nákladĤ spojených s úþastí v zadávacím Ĝízení. 

Žádosti o úþast a nabídky dodavatelĤ se stávají souþástí dokumentace o veĜejné zakázce a 
zadavatel je dodavatelĤm nevrací.  

Zadavatel si vyhrazuje právo ovČĜit informace poskytnuté dodavatelem v žádosti o úþast þi 
nabídce u tĜetích osob a dodavatel je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou 
potĜebnou souþinnost. 

Zadavatel si vyhrazuje právo v souladu se ZVZ dodateþnČ zmČnit þi doplnit zadávací 
podmínky.  

Zadavatel si vyhrazuje v souladu s ustanovením § 84 odst. 5 ZVZ právo zadávací Ĝízení až 
do uzavĜení smlouvy s vybraným uchazeþem zrušit, a to i bez udání dĤvodu. 

Zadavatel si v souladu s ustanovením § 29 odst. 2 ZVZ vyhrazuje právo omezit poþet 
zájemcĤ pro úþast v jednacím Ĝízení s uveĜejnČním, na poþet tĜi, tj. zadavatel vyzve 
k podání nabídek maximálnČ tĜi zájemce. Pokud se umístí na každém z prvních tĜí míst 
více uchazeþĤ, vyzve zadavatel všechny tyto uchazeþe. Budou-li sektorovému zadavateli 
podány ménČ než tĜi žádosti o úþast v jednacím Ĝízení s uveĜejnČním, vyzve k podání 
nabídky všechny zájemce, kteĜí podali žádost o úþast a prokázali splnČní kvalifikace v 
požadovaném rozsahu. 

Zadavatel v návaznosti na § 66 ZVZ provede výbČr ze zájemcĤ, kteĜí prokázali 
splnČní kvalifikace, a to dle následujících kritérií:  

x výbČr bude proveden dle míry naplnČní technických kvalifikaþních 
pĜedpokladĤ dle § 56 odst. 2 písm. a) ZVZ, a to tak, že zadavatel seþte finanþní 
rozsah zájemcem prokázaných významných služeb (jen tČch splĖujících 
požadavky na finanþní rozsah, tj. výši odmČny zájemce, minimálnČ 
10.000.000,- Kþ) a stanoví poĜadí zájemcĤ dle tohoto souþtu. Nejlépe tedy 
budou hodnoceni zájemci, kteĜí prokáží poskytnutí významných služeb 
splĖujících požadavky zadavatele na finanþní rozsah, jejichž celkový finanþní 
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rozsah (tj. výše odmČny zájemce) bude v souþtu nejvyšší. 

Zadavatel podle míry naplnČní výše uvedeného kvalifikaþního kritéria žádosti 
vyhodnotí a stanoví poĜadí zájemcĤ. NáslednČ budou osloveni k podání nabídky pouze ti 
zájemci, kteĜí se umístí na prvních tĜech místech. V pĜípadČ, že splnČní kvalifikace 
prokázali ménČ než tĜi zájemci, zadavatel vyzve všechny tyto zájemce.  

16. PĜílohy ZD 

Nedílnou souþást této ZD tvoĜí následující pĜílohy:  

PĜíloha þ. 1 – Specifikace pĜedmČtu plnČní veĜejné zakázky 

PĜíloha þ. 2 – Seznam provČĜovaných zakázek 

PĜíloha þ. 3 – Závazné požadavky na obchodní a platební podmínky 

PĜíloha þ. 4 – ZpĤsob hodnocení – bodovací metoda 

 

V Praze dne 19.3.2013 

 

 

……………………………….. 

Ing. Milan KĜístek 

pĜedseda pĜedstavenstva  

 

 

……………………………….. 

Bc. Magdaléna ýešková 
místopĜedsedkynČ pĜedstavenstva 
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PĜíloha þ. 1 

Specifikace pĜedmČtu plnČní veĜejné zakázky 

Úþelem této veĜejné zakázky je zajištČní komplexního forenzního auditu a kontroly 
veĜejných zakázek a smluvních vztahĤ zadavatele z let 2009-2012 v rozsahu uvedeném níže a 
dle pĜílohy þ. 2 této zadávací dokumentace. 

PĜedmČtem forenzního auditu bude posouzení hospodaĜení a nakládání s majetkem 
zadavatele s ohledem na platné právní a interní pĜedpisy, zejména s ohledem na zákon 
þ. 137/2006 Sb., o zadávání veĜejných zakázek, v platném znČní, zákon þ. 40/2009 Sb., trestní 
zákoník, v platném znČní, zákon þ. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znČní, a další 
právní a interní pĜedpisy. 

PĜedmČtem forenzního auditu bude konkrétnČ: 

- provČĜení vybraných nadlimitních veĜejných zakázek realizovaných jednotkou 
zadavatele „Zásobování“ v období od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2012, které jsou uvedeny 
v pĜíloze þ. 2 této zadávací dokumentace; 

- provČĜení procesu zasmluvnČní investic – obchodních pĜípadĤ realizovaných 
zadavatelem v období od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2012; 

- provČĜení postupĤ pĜi správČ hmotného majetku zadavatele – nemovitostí v období od 
1. 1. 2009 do 31. 12. 2012. 

Forenzní audit bude spoþívat v následujících þinnostech, které dodavatel provede ve vztahu 
k výše vymezenému pĜedmČtu forenzního auditu: 

� zhodnocení úrovnČ a vývoje vnitĜního kontrolního systému ve spoleþnosti v daném 
období a analýza vynaložených nákladĤ s využitím forenzních metod pro indikaci 
nestandardních pĜípadĤ; 

� forenzní provČĜení zadávacích (výbČrových) Ĝízení zahrnující zejména kontrolu 
postupu zadavatele pĜi zadávání veĜejných zakázek, kontrolu postupu zadavatele 
v prĤbČhu plnČní smluv uzavĜených na základČ zadávacích (výbČrových) Ĝízení a 
kontrolu výstupĤ plnČní z tČchto smluv; 

� forenzní provČĜení dalších uzavĜených smluv vþetnČ kontroly postupu zadavatele 
pĜi uzavírání tČchto smluv, kontroly postupu zadavatele pĜi jejich plnČní a kontroly 
výstupĤ plnČní z tČchto smluv a úþetní dokumentace; 

� forenzní provČĜení smluvní a úþetní dokumentace vztahující se k nakládání se 
svČĜeným majetkem;  

� zjištČní obchodních a dalších informací o osobách, které se potenciálnČ podílely na 
nestandardních jednáních a transakcích a rozkrytí pĜípadných vztahĤ nebo vazeb na 
zamČstnance a þleny orgánĤ zadavatele; 

� zjištČní uskuteþnČných a potenciálních stĜetĤ zájmĤ; 
� forenzní analýzu dostupných dat s cílem odhalit transakce, které by ukazovaly na 

zneužívání majetku nebo práv zadavatele; a 
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� identifikaci nestandardních transakcí, jednání osob a jiných zjištČných skuteþností, 
které vyžadují detailní provČĜení a provedení tohoto provČĜení. 

Výsledkem forenzního auditu bude zpráva obsahující alespoĖ: 
� upozornČní na nestandardní transakce, 
� odhalení pĜípadných podvodných jednání, vþetnČ identifikace klíþového rizika, 

pokud jde o slabiny kontrolního mechanismu, 
� doporuþení nápravných opatĜení, 
� doporuþení smČĜující k zamezení vzniku (popĜípadČ navýšení) finanþních i 

materiálových škod, 
� odhalení slabin kontrolního systému, 
� návrh postupu pro management spoleþnosti pĜi vytvoĜení, resp. optimalizaci 

strategií DPP ve vČci pĜedcházení podvodného jednání. 
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PĜíloha þ. 2  

Seznam provČĜovaných zakázek 

Název (pĜedmČt) veĜejné zakázky 

Protipožár. OpatĜení v objektech metra depo Kaþerov, depo HostivaĜ, depo Zliþín  

Úklidy areálĤ ve správČ jednotky správy nemovitého majetku DPP 

Údržba a rozvoj informaþního systému SAP ERP 

Výroba kolejových konstrukcí a jejich souþástí 

zajištČní údržby a úklidu na sociálních zaĜízeních a dispeþerských stanovištích na 
území Prahy a stĜedoþeského kraje v síti MHD/PID 

Ultrazvukové mČĜení kolejnic 

Nákup autojeĜábu pro zvedání TRAM 14T a 15T 

ZajištČní þištČní a mazání výmČn a úklid v prostoru DP 

MalíĜské práce pro jednotku správa nemovitého majetku DPP 

Výkon inženýrských þinností 

Dodávky ocelových trakþních stožárĤ 

Stavební a  terch. údržba, opravy a montáže rámových konstrukcí a pĜíslušenství 
zastávkových oznaþníkĤ 

Zpracování projektové dokumentace  - výstavba  trasy metra „I.D“ 

Opravy hĜídelí toþivých strojĤ 

Dodávky barev lakĤ a pĜíslušenství 

Dodávka pražcĤ pro tramvajové tratČ 

Servis sklenáĜských a zámeþ. prací na zastávkách MHD/PID 
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Inženýrská þinnost pro trasu metra D  

Geodetické a konstrukþní práce pro jednotku dopravní cest metro a jednotka 
dopravní cesta tramvaje 

ZajištČní dlaždických a afaltérských prací vþ. plentování 

Opravy pĜedních náprav autobusĤ MHD 

servis a oprava tlakových uzávČrĤ dle harmonogramu plnČní 

dodávky hutního materiálu 

Dodávky kabelĤ a vodiþĤ 

Multifunkþní tiskové služby 

Outsourcing. údržby strojĤ a zaĜízení  

Monobloky a obruþe 

ProvádČní ekologického servisu 

Dodávky výkonových transformátorĤ 

PodúrovĖový soustruh pro obnovu jízdního profilu kola TRAM 

Dodávky olejových kapalin 

Dodávka midi BUS  

Dodávka autobusĤ s elektrickým pohonem 5 ks (délka 6m) 

Dodávky trakþního materiálu 

Dodavatel vnitropodnikové dopravy 

Údržba EOV 

Dodávky FAME 

Dodávka  starších midi BUS  

Dodávka autobusĤ s elektrickým pohonem II (délka nad 6 m) 

PodúrovĖový soustruh pro obnovu jízdního profilu kola TRAM 
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Úpravy kolejových konstrukcí 

Revize, údržba, kontrola a opravy elektrických zaĜízení (Servis a opravy 
elektroinstalací v budovách DP (UTZ,VTZ) 

PĜíprava, výroba a distribuce provozních informací o zmČnách v dopravČ 

PodúrovĖový soustruh pro obnovu jízdního profilu kola TRAM 

PĜíprava, výroba a distribuce interního firemního þasopisu „DP – kontakt“ 

Provozní údržba a opravy veĜejného osvČtlení v areálech DP 

Nákup midibusĤ do roku 2015 (45 ks, délka do 9 m) 

Úklid zastávek vþetnČ zimního 

MalíĜské a lakýrnické práce pro jednotku dopravní cesta metro 

Dodávky transformátorĤ 

Technické plyny 

Dodávky stejnokrojĤ pro hasiþe 

Dodávky ochranných pracovních pomĤcek 

Posypové soli 

Opravy kabelĤ 22 kV 

Dodávky kolejnic 

Opravy traĢové mechanizace pro Metro 

KanceláĜské potĜeby 

Dodávka elektrod a svaĜovacích drátĤ 

Opravy rozvodĤ vody v objektech  DPP 

Opravy trakþních kabelĤ ve stanicích metra 

ZajištČní dodávky a instalace pohyblivých schodĤ ve st. MS/A a NR 

Údržba zelenČ 

ZajištČní provizor.adefinit.dopr.znaþení pĜi opravách zaĜízení na území hl.m.Prahy 
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ZajištČní ostrahy v objektech DP 

Úklidy tramvajových vozĤ zadavatele 

Úklid areálĤ DPP 

Likvidace odpadĤ DPP 

ZajišĢování realizace autobusové dopravy dle potĜeby zadavatele 

Úklid vozĤ MHD 

Provozování pĜepravy osob na lince PID þ. 790, HN - RuzynČ 

Servisní služby na zaĜízeních a technologiích sloužících pro dálkové ovládání 
mČníren 

Obstaravatelská þinnost v oblasti polygrafie 

Rekonstrukce Ĝídícího systému dálkového ovládání mČníren a souvisejících 
technologických zaĜízení 

Komplexní služby provozování, servis a údržba ýOV 

Instalace invertoru ve stanici metra.Kobylisy 

Dodávky zobrazovacích panelĤ instalovaných v dopravních prostĜedcích 

Agregáty VOITH 

Agregáty ZF 

Dodávka  kanceláĜských potĜeb 2009 

Dodávka  kanceláĜských potĜeb 2011 

Údržba zelenČ 

Oprava 5 ks dieselmotorĤ ZTC3 

O+Ú kolejového svršku 

Kooperace pĜi opravách busĤ 

P+R parkovištČ 

Opravy elektrických zaĜízení v DPP 

ZajištČní veškerých marketingových výzkumĤ veĜejného mínČní  

Spolupráce pĜi pĜípravČ a pĜedložení žádosti o podporu projektu "Informaþní systém 
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MHD" z OPPK 

Dodávka tuhých maziv 

Dodávka autojeĜábu pro zvedání tramvají 14T a 15T 

ProvádČní vybraných þinností v rámci údržby halových komplexĤ DH, DZ, DK a 
OZM 

Drobné kolejivo 

Dodávka Svítidel 

ýalounČní a opravy sedadel 

Rámcová smlouva - grantové poradenství pro financování z fondĤ EU 

Rámcová smlouva - Ostraha majetku v objektech DP mimo metra 

Rámcová smlouva – dodávka nízkopodlažních autobusĤ 

Rámcová smlouva - Ostraha majetku v objektech Metra 
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PĜíloha þ. 3 

Závazné požadavky na obchodní a platební podmínky 

Uchazeþ v rámci nabídky pĜedloží návrh smlouvy na plnČní veĜejné zakázky, která bude 
splĖovat následující podmínky: 

OdmČna dodavatele bude splatná vždy mČsíþnČ na základČ daĖového dokladu (faktury), 
vystaveného dodatelem se 60 denní splatnosti faktury od jejího doruþení zadavateli. SpoleþnČ 
s fakturou pĜedloží dodavatel vždy také þasovou specifikaci a popis poskytnutých služeb.  

Dodavatel bude vázán mlþenlivostí vztahující se na všechny skuteþnosti, které se dozvČdČl 
pĜi poskytování plnČní pĜedmČtu veĜejné zakázky. Za každé jednotlivé porušení povinnosti 
mlþenlivosti uhradí dodavatel zadavateli smluvní pokutu ve výši 1.000.000,- Kþ. 

Dodavatel bude vázán dodržením navrhnutého postupu plnČní pĜedmČtu veĜejné zakázky a 
harmonogramu ve znČní dle výsledkĤ jednání o nabídkách. Návrh postupu plnČní pĜedmČtu 
veĜejné zakázky a harmonogramu bude tvoĜit pĜílohu smlouvy a bude její nedílnou souþástí. 
Za podstatné nedodržení navrženého postupu plnČní pĜedmČtu veĜejné zakázky uhradí 
dodavatel zadavateli smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kþ. Za každý den prodlení se splnČním 
pĜedmČtu veĜejné zakázky oproti navrhovanému harmonogramu uhradí dodavatel zadavateli 
smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kþ. 

ZmČna subdodavatele uvedeného v nabídce bude možná pouze se souhlasem zadavatele, a 
to i tehdy, pokud uchazeþ pomocí tohoto subdodavatele neprokazoval splnČní kvalifikace. 
Zadavatel se ve smlouvČ na plnČní veĜejné zakázky zaváže odmítnout zmČnu subdodavatele 
pouze z vážných dĤvodĤ. Uchazeþ nebude oprávnČn zadat realizaci tČchto þástí jinému 
subdodavateli než takovému, který byl uveden v nabídce, pĜípadnČ, který bude schválen 
zadavatelem. 

Smlouva bude dále obsahovat zejména: 

- odpovČdnost uchazeþe za škodu v plné výši - nebude pĜipuštČna jakákoliv limitace výše 
odpovČdnosti uchazeþe za vzniklou škodu; 

- povinnost uchazeþe být po celou dobu plnČní veĜejné zakázky pojištČn proti škodČ 
zpĤsobené uchazeþem pĜi výkonu jeho podnikatelské þinnosti, která je pĜedmČtem veĜejné 
zakázky, pĜiþemž nesplnČní této povinnosti bude zajištČno smluvní pokutou ve výši 
10.000.000,- Kþ; a 

- povinnost uchazeþe Ĝídit se pĜi plnČní veĜejné zakázky pokyny zadavatele. 
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PĜíloha þ. 4 

ZpĤsob hodnocení – bodovací metoda 

 

Hodnocení nabídek podle kritéria ekonomické výhodnosti se provádí bodovací metodou 
dle dílþích hodnotících kritérií uvedených v zadávací dokumentaci (dále jen „kritéria“).  

Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100. 
Každé jednotlivé nabídce je dle kritéria pĜidČlena bodová hodnota, která odráží úspČšnost 
pĜedmČtné nabídky v rámci kritéria.  

Pro þíselnČ vyjádĜitelná kritéria, pro která má nejvhodnČjší nabídka minimální hodnotu 
kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a pomČru 
hodnoty nejvhodnČjší nabídky k hodnocené nabídce.  

Pro þíselnČ vyjádĜitelná kritéria, pro která má nejvhodnČjší nabídka maximální hodnotu 
kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a pomČru 
hodnoty nabídky k hodnotČ nejvhodnČjší nabídky.  

Pro kritéria, která nelze vyjádĜit þíselnČ, sestaví hodnotící komise poĜadí nabídek od 
nejvhodnČjší k nejménČ vhodné a pĜiĜadí nejvhodnČjší nabídce 100 bodĤ a každé následující 
nabídce pĜiĜadí takové bodové ohodnocení, které vyjadĜuje míru splnČní dílþího kritéria ve 
vztahu k nejvhodnČjší nabídce. 

Považuje-li hodnotící komise hodnotu jiného þíselnČ vyjádĜitelného dílþího kritéria, než je 
cena, za zjevnČ nepĜimČĜenou, postup podle odstavce 3 nebo 4 nepoužije a nabídce v rámci 
tohoto kritéria pĜiĜadí 0 bodĤ. Tento postup hodnotící komise odĤvodní ve zprávČ o posouzení 
a hodnocení nabídek. 

Jednotlivým dílþím kritériím jsou zadavatelem stanoveny váhy v procentech uvedené 
v zadávací dokumentaci podle jejich dĤležitosti. 

Hodnocení podle bodovací metody provede hodnotící komise tak, že jednotlivá bodová 
ohodnocení nabídek dle kritérií vynásobí pĜíslušnou vahou daného kritéria. Na základČ souþtu 
výsledných hodnot u jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví poĜadí úspČšnosti 
jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspČšnČjší je stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší 
hodnoty. Pokud jsou u nČkterého kritéria stanovena subkritéria, provede komise hodnocení 
nabídek dle všech tČchto subkritérií komplexnČ. V pĜípadČ rovnosti bodĤ dvou a více nabídek 
rozhoduje o celkovém poĜadí nabídek poĜadí v kritériu výše nabídkové ceny. 

 




