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ODDÍL A – ÚVOD 

 

A.1. SHRNUTÍ 

 

Veřejný zadavatel Evropská policejní akademie (dále jen „CEPOL“). 

Účel Účelem tohoto nabídkového řízení je uzavření rámcové smlouvy 

o poskytování služeb v oblasti multimediální podpory 

komunikačních činností akademie CEPOL nejvýše na čtyři roky 

mezi akademií CEPOL a úspěšným uchazečem či uchazeči. 

Části zakázky Toto zadávací řízení není rozděleno do částí. 

Objem (maximální) Maximální objem veřejné zakázky nepřekročí 180 000 EUR 

během maximálního možného trvání čtyř let. 

Druh zakázky Akademie CEPOL hodlá s úspěšným uchazečem nebo uchazeči 

uzavřít rámcovou smlouvu či smlouvy o poskytování služeb. 

Doba platnosti 

smlouvy 

Rámcová smlouva bude uzavřena na dobu určitou, která 

nepřekročí 12 měsíců. Rámcová smlouva může být obnovena až 

třikrát, vždy na 12 měsíců, maximální možné trvání smlouvy je 

proto 48 měsíců.  

Dodací adresa Sídlo akademie CEPOL v Budapešti. 

Varianty Varianty nejsou povoleny. 

Společné nabídky Povoleny. 

Zadávání 

subdodávek 

Povoleno. Jakýkoli záměr zadávat subdodávky však musí být 

jasně uveden v nabídce. 
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A.2. CO JE CEPOL? 

Evropská policejní akademie (CEPOL) je evropská agentura pověřená organizací vzdělávání 

vyšších policejních důstojníků v členských státech Evropské unie. Akademie CEPOL sdružuje 

vyšší policejní důstojníky v celé Evropě s cílem podporovat přeshraniční spolupráci v boji 

proti trestné činnosti a udržovat veřejnou bezpečnost a veřejný pořádek. 

Akademie CEPOL zahájila provoz jako agentura EU dne 1. ledna 2006 (rozhodnutí 

Rady 2005/681/SVV ze dne 17. září 2005). Akademie CEPOL má roční rozpočet přibližně ve 

výši 8,4 milionu EUR a je financována z rozpočtu Evropských společenství. Akademie 

CEPOL působí jako síť, jejíž činnosti (kurzy, semináře, konference a zasedání) jsou prováděny 

členskými státy a v členských státech hlavně prostřednictvím vnitrostátních institucí 

vzdělávání vyšších policejních důstojníků. 

V současné době je sídlo agentury v Budapešti (Maďarsko). 

Akademie CEPOL ročně pořádá 70–100 kurzů, seminářů a konferencí zaměřených na klíčová 

témata významná pro policejní síly v Evropě a realizuje také specializované projekty, jako je 

výměnný program akademie CEPOL pro vyšší policejní důstojníky. 

Akademie CEPOL se též soustředí na vytvoření společných plánů odborné přípravy s cílem 

harmonizovat programy odborné přípravy, bojovat proti přeshraniční trestné činnosti formou 

specializované odborné přípravy, šířit postupy správné praxe a zjištění výzkumu, zajišťovat 

odbornou přípravu školitelů, poskytovat odbornou přípravu policejním orgánům 

v kandidátských zemích a poskytovat moderní elektronickou síť pro sdílení poznatků 

a osvědčených postupů. 

 

A.3. CO SE ROZUMÍ ZADÁVÁNÍM VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK? 

Zadávání veřejných zakázek zahrnuje veřejné zakázky i zadávací řízení. Veřejnými 

zakázkami se rozumí nákup služeb, výrobků nebo prací subjektem veřejného sektoru. 

Zadávací řízení je strukturovaný postup, který vede k zadání veřejné zakázky. 

Účelem je: 

(i) zaručit co nejširší účast hospodářských subjektů; 

(ii) zajistit transparentnost operací a 

(iii) získat požadovanou kvalitu služeb, dodávek a prací za nejlepší možnou cenu. 

Hospodářské subjekty v rámci zadávacího řízení podávají tzv. „nabídky“. 

Hospodářský subjekt, který podal nabídku, se označuje jako „uchazeč“. 

Hospodářský subjekt, jemuž byla veřejná zakázka zadána, se označuje jako 

„zhotovitel/poskytovatel/dodavatel“. 
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Zadávací řízení akademie CEPOL se řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU, 

EURATOM) 2015/1929 ze dne 28. října 2015, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla 

pro souhrnný rozpočet Unie, a nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2462 ze 

dne 30. října 2015, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1268/2012 

o prováděcích pravidlech k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 

č. 966/2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie. 

 

A.4. DŮVĚRNÉ INFORMACE A PŘÍSTUP VEŘEJNOSTI K DOKUMENTŮM 

Při obecném provádění činností a zejména při realizaci nabídkových řízení se CEPOL řídí 

těmito předpisy: 

 směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 a nařízením 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně 

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi 

Společenství a o volném pohybu těchto údajů a 

 nařízením Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti 

k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise. 

 

A.5. ÚČAST V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ 

Tohoto zadávacího řízení se mohou účastnit fyzické či právnické osoby, které se chtějí ucházet 

o zadání veřejné zakázky a jsou usazené v členském státě Evropské unie, Norsku, 

Lichtenštejnsku nebo na Islandu. 

Zadávacího řízení se mohou účastnit také všechny fyzické a právnické osoby usazené 

v Bývalé jugoslávské republice Makedonii, Albánii, Černé Hoře a Srbsku, jimž byl udělen 

přístup k účasti v nabídkových řízeních pořádaných orgány a institucemi Unie. 

Kromě toho se uchazeči nesmí nacházet v žádné ze situací vedoucích k vyloučení v souladu 

s kritérii pro vyloučení (viz příslušná část oddílu B.6.1. zadávací dokumentace) a musí být 

oprávněni k plnění zakázky podle vnitrostátního práva v zemi, v níž mají sídlo nebo jsou 

zapsáni v obchodním rejstříku (viz příslušná část oddílu B.6.2.3. zadávací dokumentace). 

Upozorňujeme, že jakýkoli pokus uchazeče získat důvěrné informace, uzavírat nezákonné 

dohody s konkurencí nebo ovlivnit hodnoticí výbor nebo akademii CEPOL během zkoumání, 

vysvětlování, hodnocení a porovnávání nabídek povede k zamítnutí jeho nabídky a může 

vyústit i ve správní sankce. 
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A.6. MŮŽE NABÍDKU PODAT KONSORCIUM? JE POVOLENO ZADÁVÁNÍ 

SUBDODÁVEK? 

Konsorcia hospodářských subjektů jsou oprávněna podávat nabídky (společné nabídky) 

v souladu s podmínkami stanovenými v oddílu E.1. 

Uchazeč může zadávat úkoly specifikované v oddílu B.1 (Technické specifikace) jiným 

hospodářským subjektům v souladu s podmínkami pro zadávání subdodávek stanovenými 

v oddílu E.2. 

 

ODDÍL B – KONKRÉTNÍ INFORMACE O ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ 

 

B.1. TECHNICKÉ SPECIFIKACE 

 

B.1.1. ÚČEL  

Účelem této výzvy k podávání nabídek je uzavření rámcové smlouvy či smluv o poskytování 

služeb v oblasti multimediální podpory komunikačních činností akademie CEPOL nejvýše na 

čtyři roky mezi akademií CEPOL a úspěšným uchazečem či uchazeči. 

 

B.1.2. SOUVISLOSTI ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A ZÁKLADNÍ INFORMACE 

Rok 2015 byl pro akademii CEPOL náročným rokem, pokud jde o komunikační činnosti. Díky 

přestěhování do Budapešti se agentura více zviditelnila, což se odrazilo na dramatickém 

nárůstu komunikačních činností. 

Přestěhováním do Budapešti akademie CEPOL získala zcela nové sídlo a nyní může pořádat 

kurzy přímo ve svých prostorách. Pořádání uvedených kurzů má přímý dopad na 

komunikační činnosti: audiovizuální pokrytí, pořádání rozhovorů atd. Tento rozměr 

organizace akcí je pro agenturu nový, a proto v současné době ještě neexistuje žádná 

koordinace nebo strategie, která by tyto nové potřeby řešila. 

 

B.1.3. POPIS POŽADOVANÝCH SLUŽEB 

Účelem veřejné zakázky je poskytnout akademii CEPOL služby v oblasti multimediální 

podpory komunikačních činností agentury, aby mohla poskytovat účastníkům svých akcí 

a aktivit v oblasti odborné přípravy, návštěvníkům, cílovým skupinám a široké veřejnosti 



 

strana 9 z 40 
 

informace o své činnosti a pomohla zvyšovat povědomí o akademii CEPOL a posilovat její 

image. 

Shrnutí požadovaných služeb 

Název služby Multimediální služby 

Předpokládané datum zahájení 05/2016 

Předpokládané datum ukončení 05/2020 

Maximální dostupný rozpočet na čtyři roky 180 000 EUR 

Poskytovatel může být žádán o poskytování služeb spadajících do těchto skupin úkolů: 

B.1.3.d.1. Návrh a ilustrace 

 Návrh a grafická úprava: vypracování a produkce návrhů a grafické úpravy brožur, 

letáků, plakátů, informační grafiky nebo jiných tištěných produktů; návrhy a grafická 

úprava prezentací (např. Prezi, PowerPoint, flashové animace); návrhy a grafická 

úprava materiálů určených ke zveřejnění na internetu, včetně mobilních aplikací, 

zpravodajů a elektronických knih; návrhy a grafická úprava internetových stránek. 

 Ostatní propagační materiály: navrhování a tvorba propagačních materiálů, 

předmětů, stojanů, reklamních panelů, bannerů a dalších reklamních a propagačních 

materiálů (např. určených ke zveřejnění v tisku nebo k prezentaci na konferenci). 

 Fotografie, ilustrace, autorské právo: vytváření a vyhledávání fotografií, ilustrací 

a informační grafiky pro všechny typy informačních materiálů; tvorba fotoreportáží 

a pořizování fotografií pro publikace a internetové stránky; nákup fotografií a ilustrací 

z bank fotografií a obrázků pro opakované použití v různých kontextech/médiích, to 

zahrnuje redakční průzkum a řízení záležitostí týkajících se autorských práv. 

 Úprava materiálů pro digitální použití: tvorba odpovídajících digitálních souborů 

(Adobe InDesign, soubory PDF optimalizované pro tisk a pro web atd.) návrhů 

a ilustrací; tvorba a duplikování off-line multimediálních produktů (DVD atd.). 

 Tisk: poskytovatel může být požádán o vytištění a dodání propagačních materiálů. 

B.1.3.d.2. Tvorba audiovizuálního a multimediálního obsahu 

 Poradní úloha: poskytovat poradenství a provádět průzkum subjektů pro 

audiovizuální materiály, které by byly vhodné pro použití v televizi/rozhlase nebo 

k distribuci on-line. 

 Tvorba audiovizuálních materiálů: tvorba návrhů, scénářů, filmů, střih a produkce 

videoklipů, upoutávek, animovaných filmů, animované grafiky, reportáží, 

dokumentárních filmů, VNR (Video News Release), video kompilace pro akce, 

televizní a rozhlasové reklamy a koprodukce, znělky, další audiovizuální materiály 

o politikách, programech a projektech EU splňující nejvyšší standardy profesionální 

úrovně. 

 Úprava materiálů pro digitální použití: kódování, střih, konvertování, 

komprimování a optimalizace audiovizuálních materiálů do formátů vhodných pro 



 

strana 10 z 40 
 

distribuci on-line (stahování nebo streamování); převádění nebo reprodukování 

produktů do všech vhodných formátů (MPEG1, MPEG2, MP3, MP4, formáty pro 

streamování on-line atd.) pro zajištění efektivního šíření. 

 Produkce rozhovorů: produkce rozhovorů, které mají být součástí audiovizuálních 

produktů. 

 Streamování: poskytování služeb živého streamování akcí na internetu, aby všechny 

zainteresované strany mohly sledovat živé vysílání video relací na internetu. 

 Šíření: plánování a provádění šíření prostřednictvím rozhlasu a televize i například 

prostřednictvím satelitní televizní stanice EU, Europe by Satellite (EbS), a kanálu 

Evropské komise na YouTube, EUTube (http://www.youtube.com/user/eutube); 

optimalizace audiovizuálních materiálů pro zveřejnění na internetu a sociálních sítích 

a vyvíjení multimediálních a interaktivních funkcí a aplikací mimo jiné určených i pro 

mobilní zařízení (např. chytré telefony, tablety); příprava audiovizuálních materiálů 

pro šíření a dodávání na DVD. 

 Správa autorských práv: koordinace s třetími stranami – vydavatelstvími, 

organizacemi kolektivní správy, jinými majiteli práv duševního vlastnictví – nákup 

komerčních licencí a hrazení příslušných nákladů za užívání a zveřejňování videí, 

hudby a fotografií chráněných licencí. 

Veškeré vizuální materiály musí být připravené také k použití na YouTube. 

Produkce audiovizuálních materiálů může zahrnovat cesty a natáčení v terénu. Poskytovatel 

bude odpovědný za organizaci cest v souladu s požadavky rámcové smlouvy. 

Uchazeči musí být schopni poskytnout všechny výše uvedené služby. 

B.1.3.e. Postup při objednávání 

CEPOL bude objednávat služby multimediální podpory podle potřeby prostřednictvím 

objednávek zasílaných poskytovateli. 

Objednávky budou obsahovat popis položky, množství, jednotkovou cenu, datum či data 

dodání a adresu, případně adresy a další specifické požadavky. Vzorový formulář 

objednávky naleznete na poslední straně přílohy I – Vzorová rámcová smlouva. 

CEPOL zašle poskytovateli dva originály podepsané objednávky poštou nebo kurýrem 

a naskenovanou kopii e-mailem na e-mailovou adresu kontaktní osoby, kterou poskytovatel 

určil, nebo na funkční e-mailovou adresu poskytovatele. Poskytovatel zašle jeden podepsaný 

a datovaný originál objednávky zpět akademii CEPOL, a to nejpozději společně s fakturou. 

Upozorňujeme, že dodací lhůta se počítá od následujícího pracovního dne po datu odeslání 

naskenované kopie objednávky (podepsané akademií CEPOL) poskytovateli e-mailem. 

CEPOL bude objednávat služby multimediální podpory zejména jedním z těchto způsobů: 

a) Čtvrtletní nebo roční objednávky u naplánovaných služeb 

V tomto případě CEPOL zašle objednávku na služby multimediální podpory pro akce 

a činnosti v oblasti odborné přípravy akademie CEPOL konané během kalendářního 
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čtvrtletí nebo roku. CEPOL například zašle v září 2016 objednávku na služby 

multimediální podpory, které poskytovatel bude muset poskytnout v různých 

členských státech Evropské unie od října do prosince 2016. Po realizaci všech dodávek 

v daném kalendářním čtvrtletí poskytovatel zašle akademii CEPOL jednu fakturu za 

celé čtvrtletí k proplacení. CEPOL nemůže fakturu zaplatit dříve, než budou 

dokončeny všechny dodávky v dotčeném čtvrtletí. 

V rámci minimálních požadavků je vyžadován souhlas uchazečů s čtvrtletními 

objednávkami. Souhlas s ročními objednávkami bude při hodnocení uchazečů 

považován za výhodu (viz oddíl B.7.1 Technické hodnocení níže). 

b) Objednávky ad hoc 

V tomto případě CEPOL podle potřeby zašle poskytovateli objednávku, obvykle 

s dodáním na jednu adresu (zpravidla sídlo CEPOL v Budapešti, v Maďarsku). Po 

uskutečnění dodávky může poskytovatel akademii CEPOL vystavit na danou 

objednávku fakturu a zaslat ji k proplacení. 

Další informace o platebních podmínkách naleznete v článku I.6 vzorové rámcové smlouvy 

v příloze I. 

B.1.3.f. Řízení projektů a plnění požadavků 

Poskytovatel jmenuje jednoho projektového manažera, který bude plnit úlohu jednotného 

kontaktního místa pro všechny potřeby akademie CEPOL v souvislosti s touto rámcovou 

smlouvou o dodávkách. 

Jmenovaný projektový manažer musí být schopen plynule komunikovat v anglickém jazyce. 

Jelikož se jedná o minimální požadavek, nebude-li uchazeč schopen jej splnit, bude jeho nabídka 

odmítnuta. Uchazeči musí ve své technické nabídce uvést, zda jsou schopni výše uvedený 

požadavek splnit. 

Po podpisu rámcové smlouvy poskytovatel akademii CEPOL sdělí e-mailovou adresu, na 

kterou mají být objednávky zasílány. 

Kvalita produktů a spolehlivost služeb musí zůstat po celou dobu platnosti smlouvy 

konzistentní. 

Poskytovatel by se měl zavázat k uskutečnění jedné úvodní schůzky bezprostředně po 

podpisu smlouvy a poté ke čtvrtletním přezkumným schůzkám ohledně veřejné zakázky 

v sídle akademie CEPOL v Budapešti. Účelem čtvrtletních přezkumných schůzek bude 

posoudit výkonnost, zhodnotit produkty, znovu posoudit potřeby a zlepšit spolupráci. 

Veškeré náklady na dopravu, ubytování a diety zaměstnanců poskytovatele podílejících se na 

realizaci služeb včetně úvodní schůzky a přezkumných schůzek hradí poskytovatel. Pro účely 

výpočtu těchto nákladů bude poskytovatel počítat s těmito akcemi za rok: 

 fotoreportáž, editace a tisk pro 30 dvoudenních akcí, 

 natáčení a střih videa ze 30 dvoudenních akcí. 
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Akce se obvykle konají v sídle akademie CEPOL v Budapešti. 

B.1.3.g. Fakturační požadavky 

Faktura musí obsahovat minimálně tyto doplňující informace (kromě jména/názvu 

dodavatele, čísla faktury a data vystavení faktury): 

- referenční číslo rámcové smlouvy, 

- referenční číslo objednávky, 

- číslo CPL (poskytne CEPOL na objednávce), 

- seznam položek, 

- jednotková cena každé položky, 

- cena celkem bez DPH, 

- v případě účtování DPH musí být částka uvedena zvlášť. 

K faktuře musí být přiložena kopie potvrzení o dodání. 

Faktura musí být vystavena v měně smlouvy, tj. v eurech. 

Platby budou prováděny v souladu s článkem I.6 vzorové rámcové smlouvy (viz příloha I). 

 

B.1.4. VARIANTY 

Variantami se rozumí alternativy k technickým či finančním aspektům nebo jakýmkoli 

smluvním podmínkám uvedeným ve výzvě k podávání nabídek. 

V této výzvě k podávání nabídek nejsou varianty povoleny. 

Akademie CEPOL nebude brát na zřetel žádné varianty uvedené v nabídce a vyhrazuje si 

právo takové nabídky odmítnout bez dalšího posouzení, jelikož nejsou v souladu se zadávací 

dokumentací. 

B.1.5. ROZDĚLENÍ DO ČÁSTÍ 

Toto zadávací řízení není rozděleno do částí. Uchazeč musí být schopen poskytnout všechny 

požadované služby. 
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B.2. SMLOUVA 

 

B.2.1. TYP SMLOUVY  

Akademie CEPOL hodlá uzavřít rámcovou smlouvu o poskytování služeb s jedním 

hospodářským subjektem na dodávku služeb specifikovaných v oddílu B.1.3 zadávací 

dokumentace. 

Rámcová smlouva je právní dohoda mezi dvěma stranami, v tomto případě mezi akademií 

CEPOL a poskytovatelem. Představuje základ pro možný budoucí nákup služeb akademií 

CEPOL. Rámcová smlouva mezi jiným obsahuje popis rozsahu služeb, které může CEPOL 

nakupovat, metodiku, harmonogram a ceny, jimiž se poskytovatel musí řídit. Jedná se 

o smlouvu na dobu určitou, která však pevně nestanoví hodnotu, pouze maximální celkovou 

hodnotu veřejné zakázky. Rámcová smlouva sama o sobě není objednávkou služeb nebo 

dodávek a nepředstavuje finanční závazek. 

Podpisem rámcové smlouvy o poskytování služeb akademii CEPOL nevzniká žádná 

povinnost na nákup minimálního objemu dodávek. Pro CEPOL je závazné plnění rámcové 

smlouvy pouze prostřednictvím objednávek. Postup vystavování objednávek je popsán 

v oddílu B.1.3.e. Postup při objednávání této zadávací dokumentace. 

 

B.2.2. VZOROVÁ SMLOUVA A PŘIJETÍ PODMÍNEK 

Vzorová rámcová smlouva a formulář objednávky jsou připojeny k této zadávací 

dokumentaci jako příloha I. 

Vzorová smlouva konkrétně stanoví způsob platby poskytovateli a platební podmínky. 

Výsledná smlouva s úspěšným uchazečem bude založena na této vzorové smlouvě. 

Podáním nabídky uchazeč přijímá všechny podmínky uvedené v této výzvě k podávání 

nabídek a ve vzorové smlouvě a případně se zříká vlastních obecných či zvláštních podmínek. 

Podání nabídky je po dobu trvání smlouvy pro uchazeče, kterému byla zakázka zadána, 

závazné. 

Akademie CEPOL si vyhrazuje právo bez dalšího vysvětlení odmítnout každou nabídku, 

která neakceptuje její vzorovou smlouvu. 

B.2.3. SMLUVNÍ CENY A ÚPRAVA CEN 

Ceny za dodávku výrobků a poskytování služeb stanoví finanční nabídka uchazeče. 
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Úprava cen 

Ceny uvedené ve finanční nabídce musí být pevné a nesmí podléhat úpravě během prvního 

roku plnění rámcové smlouvy. 

Poté mohou být ceny upraveny, a to zcela v souladu s ČLÁNKEM I.5.2. – CENY vzorové 

rámcové smlouvy (příloha I). 

B.2.4. DOBA PLATNOSTI SMLOUVY 

Rámcová smlouva bude uzavřena na počáteční fixní období nejvýše 12 měsíců. Smlouva 

může být obnovena až třikrát, vždy na období poskytování služeb v délce 12 měsíců. 

Maximální doba platnosti smlouvy nesmí překročit 48 měsíců. 

Provádění rámcové smlouvy může být zahájeno až po datu, kdy smlouva vstoupí v platnost. 

Zvláštní smlouvy nebo objednávky musí být podepsány před vypršením platnosti rámcové 

smlouvy. 

Rámcová smlouva se na zvláštní smlouvy a objednávky vztahuje i poté, co skončí její platnost, 

nejdéle však po dobu šesti měsíců. 

B.2.5. OBJEM VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Maximální hodnota veřejné zakázky za nejdelší možné trvání smlouvy v délce 48 měsíců 

nepřekročí 180 000 EUR. 

B.2.6. PLATBA 

Platební podmínky jsou popsány v článku I.6 připojené vzorové smlouvy (viz příloha I).  

B.2.7. HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY 

Akademie počítá s tím, že smlouva bude podepsána v dubnu 2016. 

B.3. OBSAH TECHNICKÉ NABÍDKY 

Technická nabídka musí být v souladu s technickými specifikacemi (viz oddíl B.1). Při 

sestavování technické nabídky by uchazeči měli mít na paměti kritéria pro zadání veřejné 

zakázky, podle nichž bude hodnocena (viz oddíl B.7). 

Při sestavování technické nabídky musí uchazeči použít formulář technické nabídky (viz 

příloha II). 

Technická nabídka se stane nedílnou součástí smlouvy, která bude uzavřena po zadání 

veřejné zakázky. 
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Každá strana technické nabídky musí být podepsaná oprávněným zástupcem uchazeče. 

B.4. OBSAH FINANČNÍ NABÍDKY 

Při sestavování finanční nabídky musí uchazeči použít formulář finanční nabídky (viz 

příloha III). 

Každá strana finanční nabídky musí být podepsaná oprávněným zástupcem uchazeče. 

POZNÁMKY K FINANČNÍ NABÍDCE 

 Uchazeči musí specifikovat ceny všech položek uvedených na formuláři finanční nabídky. 

Pokud tak neučiní, bude nabídka zamítnuta. 

 Všechny ceny musí být uvedené v eurech (EUR). 

 Všechny ceny musí být uvedené bez cla, daní a dalších poplatků (včetně DPH), jelikož 

akademie CEPOL je obecně osvobozena od všech daní a cel a má za určitých okolností 

právo na refundaci vzniklé nepřímé daně, jako je například daň z přidané hodnoty (DPH), 

podle ustanovení článků 3 a 4 Protokolu o výsadách a imunitách Evropské unie.  Uchazeči 

proto musí uvádět ceny bez daní a cel. Výše DPH musí být případně uvedena zvlášť. 

 

CENOVÁ SIMULACE 

Aby byla zajištěna srovnatelnost nabídek, budou finanční nabídky posuzovány 

a porovnávány na základě této cenové simulace: 

Cenová simulace 

Ref. Položka  Jednotka 

Množství 

(za jeden rok) 

(A) 

Jednotková 

cena 

(B) 

Cena celkem 

(A) X (B) 

1 
Brožura – 50 stran, A4, B5 

(návrh a grafická úprava) 

Cena za 

produkt 

2  
 

2 
Leták – 10 stran, A5, B5 

(návrh a grafická úprava) 

Cena za 

produkt 

12  
 

3 
Plakát – A3, A2 (návrh 

a grafická úprava) 

Cena za 

produkt 

12  
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4 

5minutové videorozhovory 

(natáčení, střih, 

postprodukce) 

Cena za 

produkt 

60  

 

5 

3minutová propagační videa 

(příprava scénáře, natáčení, 

střih, tvorba animace, 

postprodukce) 

Cena za 

produkt 

12  

 

6 

10minutové videorozhovory 

(natáčení, střih, 

postprodukce) 

Cena za 

produkt 

4  

 

7 Grafik osoba/hod. 100    

8 Fotograf osoba/hod. 100    

9 Kameraman osoba/hod. 190    

10 Střihač osoba/hod. 190    

 

Další informace naleznete v oddílu B.7.2 Finanční hodnocení. Cenová simulace nebude 

součástí rámcové smlouvy, nebude pro akademii CEPOL závazná a bude použita výlučně pro 

účely hodnocení finančních nabídek. 

Pozn.: Finanční nabídka musí být zcela jednoznačná. Nabídka bude diskvalifikována, 

pokud bude obsahovat jakékoli výroky, které znemožňují přesné a úplné porovnání 

nabídek (například „k jednání“, „pod podmínkou“, „v závislosti na X“ atd.) 

 

B.5. POSOUZENÍ UCHAZEČŮ A NABÍDEK 

Posouzení uchazečů a nabídek bude provedeno v souladu s postupem popsaným v oddílu D. 

Na společné nabídky a nabídky, které předpokládají zadávání subdodávek, se použije 

oddíl E. 
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B.6. POSOUZENÍ UCHAZEČŮ: ZPŮSOBILOST A KAPACITA 

 

B.6.1. ZPŮSOBILOST UCHAZEČE: KRITÉRIA PRO VYLOUČENÍ 

Z účasti na zadávacím řízení bude vyloučen každý uchazeč, který: 

a) je v úpadku, předmětem insolvenčního řízení či se nachází v likvidaci, pokud jeho 

majetek spravuje likvidátor nebo soud, pokud má se svými věřiteli dohodu 

o vyrovnání, pokud je jeho obchodní činnost pozastavena nebo pokud je ve 

srovnatelné situaci vyplývající z podobných řízení podle vnitrostátních právních 

a správních předpisů; 

b) v pravomocném rozsudku nebo konečném správním rozhodnutí bylo stanoveno, že 

subjekt porušuje své povinnosti týkající se placení daní nebo příspěvků na sociální 

zabezpečení podle práva země, ve které má tento subjekt sídlo, nebo země, v níž má 

sídlo zadavatel, či země plnění veřejné zakázky; 

c) v pravomocném rozsudku nebo konečném správním rozhodnutí bylo stanoveno, že 

subjekt se dopustil vážného profesního pochybení tím, že porušuje příslušné právní 

a správní předpisy nebo etické normy platné v oboru, v němž subjekt působí, či 

případného pochybení, jež má dopad na jeho profesní důvěryhodnost, pokud takové 

pochybení vykazuje známky úmyslu nebo hrubé nedbalosti, mimo jiné zejména těchto 

pochybení: 

(i) z podvodných pohnutek nebo z nedbalosti zkreslování informací, které jsou 

požadovány pro ověření neexistence důvodů pro vyloučení a splnění kritérií 

pro výběr nebo jsou požadovány v rámci plnění veřejné zakázky; 

(ii) uzavírání dohod s jinými subjekty s cílem narušit hospodářskou soutěž; 

(iii) porušování práv duševního vlastnictví; 

(iv) pokus o ovlivňování rozhodovacího procesu veřejného zadavatele v průběhu 

zadávacího řízení; 

(v) pokus o získání důvěrných informací, díky nimž může subjekt získat 

neoprávněnou výhodu v rámci zadávacího řízení; 

d) v pravomocném rozsudku bylo stanoveno, že subjekt je vinen kterýmkoli z níže 

uvedených skutků: 

(i) podvod ve smyslu článku 1 Úmluvy o ochraně finančních zájmů Evropských 

společenství, vypracované aktem Rady ze dne 26. července 1995; 

(ii) korupce ve smyslu článku 3 Úmluvy o boji proti korupci úředníků Evropských 

společenství nebo členských států EU, vypracované právním aktem Rady ze 

dne 26. května 1997 a čl. 2 odst. 1 rámcového rozhodnutí Rady 2003/568/SVV, 

jakož i korupce, jak je vymezena ve vnitrostátním právu země, v níž sídlí 

veřejný zadavatel, nebo země, v níž má sídlo subjekt, nebo země plnění 

zakázky; 

(iii) účast na zločinném spolčení ve smyslu článku 2 rámcového rozhodnutí 

Rady 2008/841/SVV; 
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(iv) praní peněz nebo financování terorismu ve smyslu článku 1 směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES; 

(v) teroristické trestné činy ve smyslu článku 1 rámcového rozhodnutí 

Rady 2002/475/SVV, nebo trestné činy spojené s teroristickými činnostmi ve 

smyslu článku 3 uvedeného rámcového rozhodnutí, nebo návod či pomoc při 

jejich spáchání nebo pokus o spáchání takových trestných činů ve smyslu 

článku 4 uvedeného rozhodnutí; 

(vi) dětská práce nebo jiné formy obchodování s lidmi ve smyslu článku 2 směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2011/36/EU; 

e) subjekt se v rámci plnění veřejné zakázky financované z rozpočtu Unie dopustil 

závažných pochybení, jež vedla k předčasnému ukončení této veřejné zakázky, 

vymáhání náhrady škod nebo jiným smluvním sankcím, nebo která byla zjištěna při 

kontrolách, auditech či šetřeních provedených pověřenou schvalující osobou, 

Evropským úřadem pro boj proti podvodům nebo Účetním dvorem; 

f) v pravomocném rozsudku nebo konečném správním rozhodnutí bylo stanoveno, že 

se hospodářský subjekt dopustil nesrovnalostí ve smyslu čl. 1 odst. 2 nařízení Rady 

(ES, Euratom) č. 2988/95. Veřejná zakázka nebude dále zadána uchazečům, kteří 

během zadávacího řízení pro danou veřejnou zakázku: 

g) v případě vážného profesního pochybení, podvodu, korupce, jiných trestných činů, 

závažných nedostatků při plnění veřejné zakázky nebo v případě nesrovnalostí se na 

žadatele vztahují tyto situace: 

(i) fakta zjištěná při auditech nebo vyšetřování Účetního dvora, Evropského 

úřadu pro boj proti podvodům nebo útvaru interního auditu nebo při jakékoli 

jiné prověrce, auditu či kontrole prováděných na pokyn schvalující osoby 

instituce EU, úřadu EU nebo agentury či orgánu EU; 

(ii) správní rozhodnutí, jež nejsou konečná, která mohou zahrnovat disciplinární 

opatření přijatá příslušným orgánem dohledu odpovědným za ověřování 

uplatňování norem profesní etiky; 

(iii) rozhodnutí ECB, EIB, Evropského investičního fondu nebo mezinárodních 

organizací; 

(iv) rozhodnutí Komise týkající se porušení právních předpisů Unie v oblasti 

hospodářské soutěže nebo rozhodnutí příslušného vnitrostátního orgánu 

týkající se porušení právních předpisů v oblasti hospodářské soutěže na 

úrovni Unie nebo členského státu nebo 

(v) rozhodnutí o vyloučení přijatá schvalující osobou instituce EU, úřadu EU nebo 

agentury či orgánu EU. 

Jakýkoli pokus uchazeče získat důvěrné informace, uzavírat nezákonné dohody s konkurencí 

nebo ovlivnit hodnoticí výbor nebo akademii CEPOL během zkoumání, vysvětlování, 

hodnocení a porovnávání nabídek povede k zamítnutí jeho nabídky a může vyústit i ve 

správní sankce. 

Doklady, jež je třeba poskytnout: 

Uchazeči předloží originál čestného prohlášení vystaveného v souladu se vzorem 

v příloze IV, opatřeného datem a řádně podepsaného zákonným zástupcem uchazeče. 
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B.6.2. ZPŮSOBILOST UCHAZEČE: KRITÉRIA VÝBĚRU 

Uchazeč musí být celkově způsobilý k plnění veřejné zakázky (z technického/odborného, 

hospodářského/finančního a právního hlediska). Pokud uchazeč nesplní některé z níže 

uvedených kritérií výběru, může být z dalšího hodnocení vyloučen. 

Jako doklad své způsobilosti může uchazeč předložit kopie originálních 

osvědčení/dokumentů vydaných úřadem v zemi původu nebo provenience, vyjma případů, 

kdy se požadují originály dokumentů. 

B.6.2.1. HOSPODÁŘSKÁ A FINANČNÍ ZPŮSOBILOST 

Kritéria výběru: 

Uchazeč musí doložit, že jeho finanční situace je stabilní a že je finančně způsobilý poskytovat 

požadované služby. Dále, průměrný roční obrat uchazeče za každý z posledních tří 

uzavřených rozpočtových roků by měl činit nejméně 45 000 EUR ročně. 

Uchazeči předloží originál prohlášení, že splňují kritéria výběru týkající se hospodářské 

a finanční způsobilosti, vystaveného podle vzoru v příloze IV, opatřeného datem a řádně 

podepsaného zákonným zástupcem uchazeče. 

Pouze úspěšný uchazeč předloží tyto doklady: 

 kopie auditovaných1 účetních závěrek (rozvah a výkazů zisků a ztrát) za poslední tři 

uzavřené rozpočtové roky nebo ekvivalentní dokumenty (např. pokud právo společností 

v zemi, v níž je uchazeč usazen, nevyžaduje zveřejňování rozvahy), 

 uchazeč může, je-li to vhodné, využít pro zakázky služeb jiných subjektů, bez ohledu na 

právní povahu vztahů mezi ním a těmito subjekty. V tom případě musí akademii CEPOL 

prokázat, že bude disponovat prostředky nezbytnými pro splnění zakázky, například tím, 

že předloží závazek těchto subjektů, že mu dají tyto prostředky k dispozici. CEPOL může 

požadovat, aby uchazeč a výše uvedené subjekty nesli za plnění veřejné zakázky 

společnou odpovědnost, 

 pokud z jakéhokoli oprávněného důvodu nemůže uchazeč poskytnout doklady, které 

zadavatel požaduje, může svou hospodářskou a finanční způsobilost prokázat jiným 

způsobem, který zadavatel považuje za vhodný. 

 

                                                           
1 Pokud uchazeč nemusí mít své účetní závěrky auditované, musí být předložené účetní závěrky osvědčené 
podpisem účetního tohoto uchazeče. 
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B.6.2.2. TECHNICKÁ A ODBORNÁ ZPŮSOBILOST 

Kritéria výběru: 

a) Uchazeč musí mít nejméně tříletou praxi v oblasti poskytování služeb uvedených 

v zadávací dokumentaci a příslušnou odbornou způsobilost s ohledem na požadované 

služby. 

Uchazeči předloží originál prohlášení, že splňují kritéria výběru týkající se technické 

a odborné způsobilosti, vystaveného v souladu se vzorem v příloze IV, datovaného a řádně 

podepsaného zákonným zástupcem uchazeče. 

Pouze úspěšný uchazeč předloží tyto doklady: 

 stručnou historii hospodářského subjektu, včetně délky činnosti, celkového 

rozsahu a popisu činností subjektu týkajících se typu služeb požadovaných v této 

výzvě k podávání nabídek, 

 nejméně pět úspěšně realizovaných zakázek během posledních tří let zahrnujících 

podobný typ produktů, který vyžaduje tato výzva k podávání nabídek. Celková 

hodnota zakázek by měla činit nejméně 5 000 EUR ročně. U každé zakázky 

uchazeč uvede tyto informace: 

jméno a adresu zákazníka, 

jméno a telefonní číslo kontaktní osoby, 

reference zakázky a stručný popis poskytnutých dodávek nebo služeb, 

hodnotu zakázky (celkem a za rok), 

jméno nebo jména subdodavatelů nebo členů konsorcia a jejich úloha.  

Pozn.: CEPOL může jakoukoli z výše uvedených společností kontaktovat a požádat o reference.  

Akademie bude mít za to, že s tím souhlasíte, pokud nevznesete nějaké námitky. 

b) Uchazeč musí mít pro činnosti zahrnuté ve veřejné zakázce k dispozici vhodnou 

organizační a zaměstnaneckou strukturu (včetně všech členů konsorcia nebo 

navrhovaných subdodavatelů). 

i. Uchazeč musí mít nejméně jednoho projektového manažera, který má minimálně 

sedm let praxe, je schopen pracovat a fungovat na evropské a mezinárodní úrovni 

a má prokazatelné vynikající komunikační dovednosti v anglickém jazyce na 

úrovni odpovídající úrovni C1 podle společného evropského referenčního rámce 

pro jazyky. 

ii. Uchazeči musí mít alespoň jednoho uměleckého ředitele / grafického 

koordinátora, který má nejméně tříletou praxi v oblasti grafického designu. 

iii. Uchazeči musí mít alespoň tři grafiky, kteří mají nejméně tříletou praxi v oblasti 

grafického designu. 

iv. Uchazeči musí mít alespoň jednoho fotografa, který má nejméně tříletou praxi. 
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v. Uchazeči musí mít alespoň jednoho kameramana, který má nejméně tříletou praxi. 

vi. Uchazeči musí mít alespoň jednoho střihače, který má nejméně tříletou praxi. 

vii. Uchazeči musí mít prokazatelnou praxi v audiovizuální oblasti: koncipování, 

filmování, produkování, propagování a distribuování audiovizuálních děl alespoň 

ve dvou různých zemích za poslední tři roky. Zkušenosti s marketingem 

audiovizuálních děl prostřednictvím sociálních sítí pro sdílení videí. 

Každé z výše uvedených kritérií musí splňovat alespoň jeden člen týmu. 

Pouze úspěšný uchazeč předloží tyto doklady: 

 kritéria týkající se týmů: podrobný životopis každého člena týmu v maximálním 

rozsahu dvou stran A4, který obsahuje příslušné vzdělání a odbornou kvalifikaci 

a praxi. V životopisech musí být uvedeny: 

• u projektového manažera úroveň jazykových dovedností v písemném 

a mluveném projevu s odkazem na společný evropský referenční rámec, 

 představení struktury organizace (včetně všech členů konsorcia nebo jakýchkoli 

subdodavatelů a počtu zapojených zaměstnanců, vysvětlení vhodnosti organizace 

a zaměstnanců uchazeče přímo zapojených do plnění zakázky), 

 seznam příslušných služeb poskytovaných v minulých třech letech obsahující 

součty, data a příjemce, ve veřejném či soukromém sektoru. Nejdůležitější služby 

musí být doloženy osvědčeními o úspěšné realizaci uvádějícími, že služby byly 

poskytnuty profesionálním způsobem a byly zcela dokončeny. 

Přehled techniků nebo technických útvarů, i když nejsou přímo součástí podniku, zvláště 

těch, kteří odpovídají za řízení kvality. 

 

B.6.2.3. OPRÁVNĚNÍ K PROVEDENÍ ZAKÁZKY PODLE VNITROSTÁTNÍHO PRÁVA 

Kritéria výběru: 

Uchazeč musí prokázat, že je oprávněn k provedení zakázky podle vnitrostátního práva. 

Pouze úspěšný uchazeč předloží tyto doklady: 

osvědčení o zápisu do příslušného obchodního nebo profesního rejstříku v zemi sídla/zápisu. 

Pokud uchazeč není povinen či oprávněn se v takovém rejstříku zapsat z důvodu jeho statutu 

nebo právního postavení, přijme akademie CEPOL jako uspokojivý doklad místopřísežné 

prohlášení nebo osvědčení, členství ve zvláštní organizaci, výslovné povolení nebo zápis do 

rejstříku plátců DPH. 
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B.7. POSOUZENÍ UCHAZEČŮ: HODNOCENÍ KRITÉRIÍ PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ 

ZAKÁZKY 

Jakmile uchazeč prokáže způsobilost a dostatečnou kapacitu k realizaci zakázky na základě 

kritérií pro výběr a vyloučení, bude nabídka posouzena na základě kritérií pro zadání veřejné 

zakázky. 

B.7.1. TECHNICKÉ HODNOCENÍ 

Nejprve bude posuzováno, zda nabídky splňují všechny minimální (povinné) požadavky 

uvedené v oddílu B.1. (viz část 1 formuláře technické nabídky). Pouze nabídky, které splní 

všechny minimální požadavky, postoupí do fáze technického hodnocení podle specifických 

kritérií. 

V rámci technického hodnocení bude určeno celkové technické bodové hodnocení každé 

nabídky, které zohlední jednotlivé body získané za tato specifická kritéria: 

Kritérium Max. počet bodů 

1. Kvalita poskytování multimediálních služeb 

1.1. Kvalita navrhovaného přístupu (tj. jednotlivé kroky, popis návrhu – 

obsah, struktura atd.) (5 bodů) 

1.2. Popis navrhované organizace/harmonogramu (včetně času na 

jednotlivé úkoly, tj. grafický design brožury, natáčení a střih videa, 

úpravy fotografií atd.) (5 bodů) 

1.3. Popis způsobu měření úspěšné realizace produktů (5 bodů) 

15 

2. Scénář 1: Tvorba prezentace v programu Prezi 

Popis případové studie pro scénář 1 navrhovaný v příloze X. Toto 

kritérium bude hodnoceno na základě těchto otázek: 

2.1. Zahrnuje případová studie všechny požadované úkoly a práce? 

(7,5 bodu) 

2.2. Je navrhovaný přístup relevantní pro splnění požadovaných cílů? 

(7,5 bodu) 

2.3. Splňuje popis organizace práce (tj. složení projektového týmu, úlohy 

a odpovědnosti členů týmu, zajištění dostupnosti klíčových 

pracovníků, kteří budou provádět plánované činnosti + pracovníků 

v záloze, harmonogram – včetně času na jednotlivé úkoly a milníků, 

nástroje pro spolupráci s akademií CEPOL – e-maily, intranet atd. – 

a dohlížení na pokrok/provádění úkolů – sledování pokroku atd.) 

potřeby akademie CEPOL? (7,5 bodu) 

30 
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2.4. Zahrnuje návrh posouzení hlavních problémů, omezení a rizik zadání 

i zmírňující opatření? (7,5 bodu) 

3. Scénář 2: Tvorba animovaného videa pro propagaci činnosti 

akademie CEPOL 

Popis případové studie pro scénář 2 navrhovaný v příloze X. Toto 

kritérium bude hodnoceno na základě těchto otázek: 

3.1. Zahrnuje případová studie všechny požadované úkoly a práce? 

(10 bodů) 

3.2. Je navrhovaný přístup relevantní pro splnění požadovaných cílů? 

(10 bodů) 

3.3. Splňuje popis organizace práce (tj. složení projektového týmu, úlohy 

a odpovědnosti členů týmu, zajištění dostupnosti klíčových 

pracovníků, kteří budou provádět plánované činnosti + pracovníků 

v záloze, harmonogram – včetně času na jednotlivé úkoly a milníků, 

nástroje pro spolupráci s akademií CEPOL – e-maily, intranet atd. – 

a dohlížení na pokrok/provádění úkolů – sledování pokroku atd.) 

potřeby akademie CEPOL? (10 bodů) 

3.4. Zahrnuje návrh posouzení hlavních problémů, omezení a rizik zadání 

i zmírňující opatření? (10 bodů) 

40 

4. Dodací lhůta 

Popis způsobu, jak uchazeč hodlá plnit lhůty a maximální dodací lhůtu pro 

všechny úkoly. 

5 

5. Přispění k posílení inovativnosti akademie CEPOL 

Popis jakýchkoli inovativních řešení, která by uchazeč mohl poskytnout 

v souvislosti s plněním zakázky s cílem přispět k posílení inovací 

v agentuře CEPOL. 

10 

CELKEM 100 
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Body budou přidělovány podle tohoto systému (kromě kritéria 4: Dodací lhůta): 

Přidělené body2 Definice 

0 % 

Žádné doklady / naprosté nesplnění požadavků: Uchazeč zcela 

nevyhověl zkoumanému kritériu nebo nemůže být hodnocen 

v důsledku chybějících dokladů. 

20 % 
Velmi špatné: Zkoumané kritérium je splněno neúplně a neuspokojivě; 

závažné problémy. 

40 % 
Špatné: Zkoumané kritérium je částečně splněno, avšak s několika 

závažnými nedostatky nebo problémy. 

60 % 
Uspokojivé: Zkoumané kritérium je obecně splněno pouze s několika 

drobnými problémy (nanejvýš tři drobné problémy). 

70 % 

Dostatečné: Zkoumané kritérium je plně splněno a nabídka splňuje 

všechny požadavky akademie CEPOL, žádné problémy nebyly 

zjištěny. 

80 % 
Dobré: Zkoumané kritérium je plně splněno, nabídka splňuje všechny 

požadavky akademie CEPOL a nabízí určitou přidanou hodnotu. 

90 % 

Velmi dobré: Zkoumané kritérium je plně splněno, nabídka splňuje 

všechny požadavky akademie CEPOL a nabízí vysokou přidanou 

hodnotu. 

100 % 
Výborné: Zkoumané kritérium bylo zcela splněno a nabídka nabízí 

velmi vysokou přidanou hodnotu. 

Celkové technické bodové hodnocení 

Celkové technické bodové hodnocení každé nabídky bude vypočteno jako součet jednotlivých 

bodových hodnocení specifických kritérií. Maximálně lze získat 100 bodů. 

Prahové hodnoty 

Nabídky, které v technickém hodnocení nezískají minimálně 60 % z celkového počtu bodů, 

budou z dalšího hodnocení vyřazeny (tj. minimálně 60 bodů z celkového počtu 100 bodů), 

aby byla zaručena minimální úroveň kvality. 

Nabídky, které nezískají minimálně 50 % bodů u každého kritéria technického hodnocení 

(kromě kritéria 4: Dodací lhůta), budou rovněž považovány za nabídky nedostatečné kvality 

a z dalšího hodnocení budou vyřazeny. 

                                                           
2 100 % je maximální počet bodů, které lze u otázky získat.   
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B.7.2. FINANČNÍ HODNOCENÍ 

Finanční hodnocení bude provedeno na základě předem stanovené cenové simulace 

odrážející odhadovaný objem dodávek, který akademie CEPOL může během platnosti 

rámcové smlouvy případně nakoupit. Na základě této simulace CEPOL vypočítá celkovou 

odhadovanou cenu. 

Cenová simulace nebude součástí rámcové smlouvy, nebude pro akademii CEPOL závazná 

a bude použita výlučně pro účely hodnocení finančních nabídek. Součástí smlouvy se stanou 

pouze ceny, které uchazeč uvede ve své finanční nabídce (příloha III). 

Cenovou simulaci naleznete v oddílu B.4 „OBSAH FINANČNÍ NABÍDKY“. 

Nabídka s nejnižší celkovou cenou obdrží finanční hodnocení ve výši xxx bodů. 

Finanční hodnocení ostatních nabídek se vypočítá podle tohoto vzorce: 

Finanční hodnocení = nejnižší celková cena ze všech nabídek / celková cena hodnocené 

nabídky x 1 500. 

B.7.3. ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Veřejná zakázka bude zadána hospodářsky nejvýhodnější nabídce, která bude určena 

s přihlédnutím k technické kvalitě a ceně v poměru 65/35. 

Celkový počet bodů se vypočítá pomocí tohoto vzorce: 

Celkový počet bodů = technické hodnocení x 65 % + finanční hodnocení x 35 % 

Za hospodářsky nejvýhodnější bude považována nabídka, která obdrží nejvyšší celkový počet 

bodů. 
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B.8. ČASOVÝ HARMONOGRAM 

 

Milník Lhůta (*) Poznámky 

Lhůta pro zasílání 

požadavků o doplňující 

vysvětlení 

8. dubna 2016 Informace o zasílání 

požadavků o doplňující 

vysvětlení naleznete 

v oddílu C.5. 

Lhůta pro odeslání nabídek 18. dubna 2016 Informace o vypracování 

a odeslání nabídek naleznete 

v oddílech C.1, C.2, C.3 a C.4. 

Lhůta pro registraci k účasti 

na veřejném otevírání 

nabídek 

21. dubna 2016 Informace o účasti a registraci 

k účasti na veřejném otevírání 

nabídek naleznete 

v oddílu D.1. 

Veřejné otevírání nabídek 25. dubna 2016, 10.00 

(budapešťského času) 

Veřejné otevírání nabídek se 

uskuteční v prostorách 

akademie CEPOL 

v Budapešti. 

První zasedání hodnoticího 

výboru 

Do 1 týdne po veřejném 

otevírání nabídek 

Odhad 

Oznámení výsledku 

zadávacího řízení 

úspěšným a neúspěšným 

uchazečům 

Do 1 týdne po podepsání 

rozhodnutí o zadání veřejné 

zakázky 

 

Podpis smlouvy  Do konce května 2015 Odhad 
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ODDÍL C – POKYNY K PODÁNÍ NABÍDKY 

 

C.1. OBSAH NABÍDKY 

Nabídky se musí skládat z těchto tří částí: 

Obálka A: administrativní dokumentace 

1. Průvodní dopis, k němuž je přiložena nabídka, na oficiálním hlavičkovém papíře 

uchazeče podepsaný oprávněným zástupcem uchazeče. Průvodní dopis musí obsahovat: 

- jméno a jmenování osoby oprávněné k podpisu smlouvy jménem uchazeče, 

- písemné prohlášení uchazeče o tom, že bez výhrad přijímá vzorovou smlouvu 

akademie CEPOL, 

- potvrzení, že doba platnosti nabídky je v souladu s požadavkem v oddílu C.1.1. 

2. Vyplněný formulář identifikace uchazeče (viz příloha V) 

3. Vyplněný formulář právního subjektu (viz příloha VII) 

4. Vyplněný formulář finanční identifikace (viz příloha VIII) 

5. Informace a dokumentace o způsobilosti uchazeče zahrnující: 

 originál čestného prohlášení týkajícího se kritérií pro vyloučení a výběr (viz 

příloha IV), jak stanoví oddíl B.6.1 a B.6.2. 

 řádně vyplněný a podepsaný formulář nabídky (viz příloha VI) 

6. Případně informace a dokumentaci o členech konsorcia a subdodavatelích, jak stanoví 

oddíl E. 

7. Kontrolní seznam dokumentů, které uchazeči musí předložit (viz příloha IX) 

Obálka B: technická nabídka 

Technická nabídka řádně podepsaná oprávněným zástupcem uchazeče na první straně 

a parafovaná na každé další straně, a sice jeden podepsaný originál, jasně označený jako 

„ORIGINAL“ a jedna elektronická kopie na CD, DVD nebo USB. Použijte formulář technické 

nabídky (viz příloha II). Podrobnější informace o obsahu technické nabídky naleznete 

v oddílu B.3. „OBSAH TECHNICKÉ NABÍDKY“ zadávací dokumentace. V případě 

nesrovnalostí mezi různými předloženými kopiemi bude mít přednost tištěná a podepsaná 

verze označená slovem „ORIGINAL“. 

Obálka C: finanční nabídka 

Finanční nabídka řádně vyplněná a podepsaná oprávněným zástupcem uchazeče, a sice jeden 

podepsaný originál a jedna kopie v elektronické podobě na CD, DVD nebo USB.  Použijte 

formulář finanční nabídky (viz příloha III).  Podrobnější informace o obsahu finanční 

nabídky naleznete v oddílu B.4. „OBSAH FINANČNÍ NABÍDKY“ zadávací dokumentace. 
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V případě nesrovnalostí mezi různými předloženými kopiemi bude mít přednost tištěná 

a podepsaná verze označená slovem „ORIGINAL“. 

C.1.1. UPOZORNĚNÍ: 

 Nabídky musí být podány přísně v souladu s podmínkami stanovenými v této 

zadávací dokumentaci (a jejích přílohách). Pokud uchazeč ke své nabídce přiloží jiné 

podmínky nebo na ně bude v nabídce odkazovat, měl by uvést, že takové podmínky 

se zcela vylučují. 

 Doba, po kterou zůstává nabídka v platnosti a po kterou uchazeč nesmí v žádném 

ohledu měnit podmínky své nabídky, je nejméně šest měsíců od lhůty pro zaslání 

nabídek. 

 Akademie CEPOL si vyhrazuje právo bez dalšího vysvětlení odmítnout každou 

nabídku, která neakceptuje její vzorovou smlouvu. 

C.2. JAZYK NABÍDKY 

Nabídky mohou být podávány v kterémkoli z úředních jazyků Evropské unie. 

Vzhledem k tomu, že pracovním jazykem akademie CEPOL je anglický jazyk, akademie 

velmi uvítá, pokud budou nabídky v anglickém jazyce. Není to však kritériem pro výběr nebo 

zadání veřejné zakázky a k této skutečnosti nebude pro účely posuzování nabídek přihlíženo. 

C.3. JAK NABÍDKU ZABALIT? 

Nabídky musí být podány ve dvojité obálce – tj. jedna vnější a jedna vnitřní obálka – aby byla 

zaručena důvěrnost informací a integrita údajů. 

Na vnější i vnitřní obálce musí být uvedeny tyto informace: 

Tender Ref. No. CEPOL/PR/OP/2016/001 

Tender Title: Multimedia support services to CEPOL communications activities 

TENDER – NOT TO BE OPENED BY CEPOL RECEPTION 

Name of the Tenderer:            ------------------------------------------------------------ 

Address of the Tenderer:        ------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------ 

Jsou-li použity samolepicí obálky, musí být přelepeny lepicí páskou, přes niž se odesílatel 

podepíše. 

Vnitřní obálka musí obsahovat tři obálky řádně označené takto: 

 obálka A obsahující administrativní dokumentaci, 
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 obálka B obsahující jeden podepsaný originál a jednu kopii technické nabídky 

a jednu elektronickou kopii na CD, DVD nebo USB, 

 obálka C obsahující jeden podepsaný originál finanční nabídky a jednu 

elektronickou kopii na CD, DVD nebo USB. 

 

C.4. JAK NABÍDKU ODESLAT? 

Uchazeč musí nabídku odeslat nejpozději do data a času uvedeného v oddílu B.8. 

Uchazeč může nabídku poslat doporučeným dopisem, kurýrem nebo doručit osobně na 

adresu: 

European Police College (CEPOL) 

Ó utca 27. 

Budapest 

H-1066 HUNGARY 

Nabídky zaslané jiným způsobem (např. e-mailem nebo faxem) nebo odeslané později než ve 

lhůtě uvedené v oddílu B.8 budou odmítnuty. 

Pozn.: Upozorňujeme uchazeče, že v případě nabídek zaslaných doporučeným dopisem nebo 

kurýrem budou nabídky přijaty, i když budou v důsledku neočekávaného zpoždění 

obdrženy po datu pro otevírání nabídek, pokud uchazeč akademii CEPOL předloží potvrzení 

o odeslání, jak vysvětluje oddíl C.4.1.a níže. 

Pokud uchazeč akademii CEPOL nepředloží potvrzení o odeslání a nabídka přijde po 

otevírání nabídek, bude nabídka odmítnuta. 

 

C.4.1. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: POTVRZENÍ O ODESLÁNÍ 

C.4.1.a. DOPORUČENÝ DOPIS A KURÝRNÍ SLUŽBA 

Uchazeč svoji nabídku zašle poštou nebo kurýrem nejpozději do dne uvedeného v oddílu B.8. 

Pošta nebo kurýrní služba musí na vnější obálce nabídky jasně uvést datum a čas odeslání 

jako doklad o odeslání. 

Uchazeč kromě toho obdrží potvrzení o přijetí, které vystaví pošta nebo kurýrní služba a které 

jasně uvádí datum a čas odeslání. Kopii tohoto potvrzení o přijetí musí uchazeč ve lhůtě 

uvedené v oddílu B.8 zaslat akademii CEPOL e-mailem (tenders@cepol.europa.eu) nebo 

faxem (+3618038032), přičemž uvede název a referenční číslo tohoto zadávacího řízení a své 

jméno, e-mailovou adresu a telefonní číslo. 

mailto:tenders@cepol.europa.eu
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C.4.1.b. OSOBNÍ DORUČENÍ 

Uchazeč svoji nabídku osobně předá úředníkovi akademie CEPOL, který přebírá zásilky, 

nejpozději ve lhůtě uvedené v oddílu B.8. 

Jako doklad o odeslání uchazeč obdrží potvrzení podepsané a datované úředníkem akademie 

CEPOL, který zásilku převzal, s jasným uvedením data a času, kdy úředník akademie CEPOL 

zásilku převzal. 

Důrazně doporučujeme uchazeči, aby zohlednil čas potřebný na bezpečnostní prohlídku při 

vstupu do prostor akademie CEPOL a na vlastní předání nabídky úředníkovi akademie 

CEPOL odpovědnému za přebírání zásilek, aby zajistil včasné osobní doručení. 

Akademie CEPOL nemůže odpovídat za zpoždění uchazeče v prostorách akademie CEPOL. 

Uchazeč sám odpovídá za zajištění toho, aby nabídka byla doručena včas. 

C.5. KONTAKT MEZI AKADEMIÍ CEPOL A UCHAZEČI 

Kontakt mezi akademií CEPOL a uchazečem může probíhat jen za výjimečných okolností, 

a to za těchto podmínek: 

C.5.1. PŘED LHŮTOU K ODESLÁNÍ NABÍDEK 

C.5.1.1. ŽÁDOST O VYSVĚTLENÍ 

V případě, že uchazeč v zadávací dokumentaci objeví nějaké nesrovnalosti nebo si nebude 

jistý významem, měl by informovat akademii CEPOL. 

Uchazeč může rovněž požádat o doplňující informace nebo o vysvětlení k zadávacímu řízení, 

zadávací dokumentaci nebo povaze veřejné zakázky. 

Takové žádosti musí být pouze písemné. Žádné telefonické dotazy nebudou přijímány. 

V žádosti je nutné uvést referenční číslo a název nabídkového řízení a zaslat je e-mailem, 

faxem nebo poštou na adresu: 

European Police College (CEPOL) 

Ó utca 27. 

Budapest 

H-1066 HUNGARY 

Fax: +3618038032 

E-mail: tenders@cepol.europa.eu 

Veškeré dotazy musí být zaslány akademii CEPOL nejpozději ve lhůtě uvedené v oddílu B.8. 

Upozorňujeme uchazeče, že akademie CEPOL není povinna odpovídat na žádosti 

mailto:tenders@cepol.europa.eu
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o doplňující vysvětlení podané méně než pět pracovních dnů před uplynutím lhůty pro 

odeslání nabídek. 

C.5.1.2. ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

Akademie CEPOL může kdykoli před lhůtou pro odeslání nabídek změnit zadávací 

dokumentaci formou dodatku. 

CEPOL může podle svého uvážení prodloužit lhůtu pro odeslání nabídek, aby uchazeči měli 

přiměřený čas na zohlednění změny při přípravě svých nabídek. 

Pozn.: Informace týkající se žádostí o vysvětlení nebo změn zadávací dokumentace budou 

zveřejňovány elektronicky na internetových stránkách akademie CEPOL 

(https://www.cepol.europa.eu/who-we-are/working-with-cepol/procurement), a to co 

nejdříve to bude možné, nejpozději však šest kalendářních dnů před lhůtou pro odeslání 

nabídek. 

Internetové stránky akademie CEPOL budou pravidelně aktualizovány. Uchazeč je 

povinen během zadávacího řízení sám zjišťovat, zda nedošlo k nějaké aktualizaci či změně. 

Vysvětlení nebo změny budou považovány za nedílnou součást zadávací dokumentace. 

 

C.5.2. PO LHŮTĚ K ODESLÁNÍ NABÍDEK 

Bude-li akademie CEPOL po lhůtě pro odeslání nabídek potřebovat vysvětlení nebo bude-li 

třeba opravit zjevné věcné chyby v nabídce, může uchazeče kontaktovat, ačkoli v rámci 

takového kontaktu nelze provádět žádné změny podmínek podané nabídky. 

 

ODDÍL D – JAK BUDOU NABÍDKY HODNOCENY? 

 

D.1. VEŘEJNÉ OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK 

Nabídky otevírá komise pro otevírání obálek s nabídkami, jejíž členy jmenuje akademie 

CEPOL individuálně se zaručením nestrannosti a důvěrnosti. 

D.1.1. FORMÁLNÍ POŽADAVKY NA OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK 

Hlavním účelem otevírání nabídek je zkontrolovat, zda obdržené nabídky splňují tyto 

formální požadavky: 

1. nabídka nebyla odeslána po lhůtě pro odeslání uvedené v oddílu B.8; 
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2. vnitřní obálka obsahující nabídku je zapečetěná, jak je stanoveno v oddílu C.3, aby byla 

zaručena důvěrnost a integrita údajů; 

3. nabídka obsahuje informace a dokumenty uvedené v oddílu C.1; 

4. technická a finanční nabídka jsou podepsané na přední straně a parafované na každé další 

straně, jak stanoví oddíl C.1; 

5. nabídka je podána v požadovaném počtu kopií v souladu s oddílem C.3. 

Pokud nabídky nesplní požadavky č. 1 a 2, budou odmítnuty. 

D.1.2. INFORMACE K ÚČASTI NA VEŘEJNÉM OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK 

Veřejné otevírání nabídek proběhne v prostorách akademie CEPOL v den a čas uvedený 

v oddílu B.8. 

Otevírání nabídek se může zúčastnit jeden zástupce za každého uchazeče jako pozorovatel. 

Bude-li se uchazeč chtít zúčastnit, musí akademii CEPOL e-mailem 

(tenders@cepol.europa.eu) nebo faxem (+3618038032) sdělit jméno svého zástupce, a to 

nejpozději do data a času uvedeného v oddílu B.8. 

Uchazeči, kteří se ve stanovené lhůtě nezaregistrují, se otevírání nabídek nebudou moci 

z bezpečnostních důvodů zúčastnit. 

D.2. VYHODNOCOVÁNÍ NABÍDEK 

Nabídky, které vyhoví formálním požadavkům ověřovaným při otevírání nabídek, bude ve 

čtyřech fázích hodnotit hodnoticí výbor, jehož členy jmenuje akademie CEPOL individuálně 

se zaručením nestrannosti a důvěrnosti. 

(i) Hodnoticí výbor nejprve prověří, zda je uchazeč způsobilý k účasti v zadávacím 

řízení, jak stanoví oddíl B.6.1. 

(ii) Poté hodnoticí výbor prověří, zda je uchazeč způsobilý k plnění veřejné zakázky podle 

kritérií výběru stanovených v oddílu B.6.2. Pokud uchazeč jedno z příslušných kritérií 

nesplní, může být jeho nabídka z dalšího hodnocení vyloučena. 

(iii) Hodnoticí výbor prověří, zda jsou splněny všechny minimální požadavky uvedené 

v oddílu B.1. Nabídky, které nesplní všechny minimální požadavky, budou 

odmítnuty. 

(iv) Poté hodnoticí výbor zhodnotí technickou a finanční nabídku podle kritérií pro zadání 

veřejné zakázky a určí hospodářsky nejvýhodnější nabídku, jak je vysvětleno 

v oddílu B.7. 

V případě společných nabídek podaných konsorcii a v případě zadávání subdodávek se 

kritéria pro vyloučení, výběr a zadání zakázky posuzují podle podmínek stanovených 

v oddílu E. 

mailto:tenders@cepol.europa.eu
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Pozn.: Průběh hodnocení je tajný. Jednání hodnoticího výboru je neveřejné a výbor přijímá 

společná doporučení. Členové hodnoticího výboru jsou vázáni povinností mlčenlivosti. 
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ODDÍL E – SPOLEČNÉ NABÍDKY PŘEDLOŽENÉ KONSORCII A ZADÁVÁNÍ 

SUBDODÁVEK: PODMÍNKY 

Podniky si mohou vybrat ze dvou způsobů spolupráce v nabídkovém řízení: buď jako 

společní partneři v nabídkovém řízení, nebo prostřednictvím zadávání subdodávek. Není-li 

ve výzvě k podávání nabídek nebo v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, mohou být 

v reakci na výzvu k podávání nabídek akademie CEPOL podávány společné nabídky 

i nabídky zahrnující zadávání subdodávek. V nabídkách lze dokonce kombinovat oba 

přístupy. 

Dokumentace musí v každém případě velice jasně specifikovat, zda jednotlivé hospodářské 

subjekty účastnící se nabídkového řízení jednají jako partner v rámci společné nabídky nebo 

jako subdodavatel (to platí i v případě, kdy několik účastnících se podniků patří do stejné 

skupiny, nebo kdy jeden je mateřským podnikem ostatních). Za tímto účelem vyplňte 

příslušné informace ve formuláři nabídky (viz příloha VI). 

Důsledky těchto dvou způsobů spolupráce jsou zcela odlišné, a proto je pro lepší 

srozumitelnost popisujeme níže. 

 

E.1. SPOLEČNÉ NABÍDKY PODANÉ KONSORCII 

 

E.1.1. ÚVOD 

Skupiny hospodářských subjektů (konsorcia) jsou oprávněny předkládat nabídky (společné 

nabídky). 

Členové konsorcia jmenují jednoho člena jako vedoucího člena konsorcia, který má plnou moc 

činit závazky jménem konsorcia a všech jeho členů (plná moc musí být přiložena k nabídce). 

Vedoucí člen konsorcia plní úlohu jednotného kontaktního místa pro akademii CEPOL 

v souvislosti s tímto zadávacím řízením. Každý právní subjekt přebírá společnou 

a nerozdílnou odpovědnost vůči veřejnému zadavateli za plnění podmínek smlouvy. 

Jakákoli změna složení konsorcia během zadávacího řízení může vést k odmítnutí příslušné 

nabídky. Jakákoli změna složení konsorcia po podpisu smlouvy může vést k ukončení 

smlouvy. 

CEPOL nemůže požadovat, aby konsorcia měla určitou právní formu, aby mohla podat 

nabídku. Vybrané konsorcium však může být požádáno o to, aby přijalo danou právní formu 

po zadání veřejné zakázky a před podpisem smlouvy, je-li tato změna nezbytná k řádnému 

plnění smlouvy. 
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E.1.2. POŽADOVANÉ DOKLADY/INFORMACE 

Každý člen konsorcia musí předložit tyto doklady: 

 dokumentaci týkající se způsobilosti uchazeče, jak stanoví oddíl B.6.1, 

 dokumentaci týkající se hospodářské a finanční způsobilosti uchazeče, jak stanoví 

oddíl B.6.2.1, 

 dokumentaci týkající se oprávnění k provedení zakázky podle vnitrostátního práva, jak 

stanoví oddíl B.6.2.3. 

Dokumentace k technické a odborné způsobilosti, jak stanoví oddíl B.6.2.2, se musí týkat 

celého konsorcia. 

E.1.3. HODNOCENÍ 

Společné nabídky předložené konsorcii budou posuzovány takto: 

 kritéria pro vyloučení (oddíl B.6.1) budou posuzována v souvislosti s každým členem 

konsorcia individuálně, 

 kritéria pro výběr týkající se hospodářské a finanční způsobilosti (oddíl B.6.2.1) budou 

posuzována takto: 

- u kritérií stanovených jako minimální možné normy pro finanční a hospodářské 

postavení (např. prostřednictvím příslušných bankovních výpisů nebo rozvah) 

bude provedeno individuální hodnocení, 

- u kritérií, která mají být dosažena nad určitou úroveň (např. celkový obrat nebo 

obrat s ohledem na toto konkrétní nabídkové řízení), se provede konsolidované 

posouzení všech členů konsorcia, 

 kritéria pro výběr s ohledem na technickou a odbornou způsobilost (oddíl B.6.2.2) budou 

posuzována v souvislosti se způsobilostí všech členů konsorcia dohromady, 

 oprávnění k provedení zakázky podle vnitrostátního práva bude posuzováno u každého 

právního subjektu zvlášť (oddíl B.6.2.3), 

 technické a finanční hodnocení nabídek (oddíl B.7) bude provedeno v souvislosti s celou 

nabídkou. 

Vzhledem k tomu, že všichni členové konsorcia odpovídají akademii CEPOL společně 

a nerozdílně za plnění smlouvy, výroky ve společné nabídce uvádějící například: 

- že každý člen konsorcia bude odpovídat jen za konkrétní část veřejné zakázky 

nebo 

- že s každým členem konsorcia by měla být uzavřena samostatná smlouva, bude-li 

společná nabídka přijata, 

nejsou v souladu se zásadou společné a nerozdílné odpovědnosti. 
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Akademie CEPOL nebude brát na žádné takové prohlášení uvedené ve společné nabídce 

zřetel a vyhrazuje si právo takové nabídky odmítnout bez dalšího posouzení, jelikož nejsou 

v souladu se zadávací dokumentací. 

Pozn.: Jestliže člen konsorcia nesplňuje jedno z kritérií pro vyloučení nebo výběr, které 

musí splňovat každý jednotlivý právní subjekt, může být vyloučeno celé konsorcium. 

 

E.1.4. PLNĚNÍ SMLOUVY 

Jakmile smlouva vstoupí v platnost, všichni členové konsorcia odpovídají akademii CEPOL 

společně a nerozdílně za plnění smlouvy, jsou povinni dodržovat podmínky smlouvy 

a zajistit řádné provádění své příslušné části služeb. 

Vedoucí člen konsorcia, řádně zmocněný ostatními členy konsorcia (plná moc musí být 

přiložena k nabídce), bude oprávněn k podpisu veškerých smluvních dokumentů, bude plnit 

úlohu jednotného kontaktního místa pro akademii CEPOL v souvislosti se službami, které 

mají být v souladu se smlouvou poskytovány, bude koordinovat poskytování služeb 

akademii CEPOL členy konsorcia a zaručí řádnou správu smlouvy. 

Složení konsorcia a rozdělování úkolů mezi jeho členy nesmí být změněno bez předchozího 

písemného informování akademie CEPOL. 

E.2. ZADÁVÁNÍ SUBDODÁVEK 

 

E.2.1. ÚVOD 

Uchazeč může zadávat úkoly stanovené v oddílu B.1 (zadávací podmínky) jiným 

hospodářským subjektům, pokud jsou dodávky nebo služby poskytovány v souladu se 

zadávací dokumentací a neovlivní ceny navržené ve finanční nabídce uchazeče. 

E.2.2. POŽADOVANÉ DOKLADY/INFORMACE 

Uchazeč: 

(i) uvede, které úkoly hodlá zadávat subdodavatelům, a jasně uvede již identifikované 

subdodavatele, jejich úlohy, činnosti a odpovědnost; 

(ii) specifikuje objem nebo procento činností, které chce zadat subdodavatelům. 

Kromě toho pokud uchazeč hodlá zadat více než 20 % činností stanovených v oddílu B.1 

jednomu subdodavateli, musí ke každému subdodavateli provádějícímu více než 20 % 

veřejné zakázky předložit dokumentaci týkající se způsobilosti stanovenou v oddílu B.6.1: 

 dokumentaci týkající se způsobilosti subdodavatele(ů), jak stanoví oddíl B.6.1. 
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Jestliže uchazeč spoléhá na subdodavatele, pokud jde o splnění kritérií výběru, jak stanoví 

oddíl B.6.2, musí u každého subdodavatele, na jehož způsobilost spoléhá, předložit tuto 

dokumentaci: 

 dokumentaci týkající se hospodářské a finanční způsobilosti, jak stanoví oddíl B.6.2.1, 

 dokumentaci týkající se technické a odborné způsobilosti subdodavatele 

(dokumentaci je třeba předložit v rozsahu činností, které budou zadávány 

subdodavatelům), jak stanoví oddíl B.6.2.2, 

 dokumentaci týkající se oprávnění k provedení zakázky podle vnitrostátního práva, 

jak stanoví oddíl B.6.2.3. 

E.2.3. HODNOCENÍ 

V případě zadávání subdodávek bude nabídka posuzována takto: 

 (případná) kritéria pro vyloučení (oddíl B.6.1) budou posuzována v souvislosti s každým 

navrhovaným subdodavatelem individuálně, 

 (případná) kritéria pro výběr týkající se hospodářské a finanční způsobilosti (oddíl B.6.2.1) 

budou posuzována takto: 

- u kritérií stanovených jako minimální možné normy pro finanční a hospodářské 

postavení (např. prostřednictvím příslušných bankovních výpisů nebo rozvah) 

bude provedeno individuální hodnocení, 

- u kritérií, která mají být dosažena nad určitou úroveň (např. celkový obrat nebo 

obrat s ohledem na toto konkrétní nabídkové řízení), se provede konsolidované 

posouzení uchazeče a subdodavatele(ů) v rozsahu, v jakém subdodavatel(é) 

dává(dávají) uchazeči k dispozici své zdroje pro plnění smlouvy, 

 (případná) kritéria pro výběr s ohledem na technickou a odbornou způsobilost 

(oddíl B.6.2.2) budou posuzována v souvislosti se způsobilostí uchazeče 

a subdodavatele(ů) dohromady v rozsahu, v jakém subdodavatel(é) dává(dávají) 

uchazeči k dispozici své zdroje pro plnění smlouvy, 

 technické a finanční hodnocení nabídek (oddíl B.7) bude provedeno v souvislosti s celou 

nabídkou. 

E.2.4. PLNĚNÍ SMLOUVY 

Po vstoupení smlouvy v platnost si úspěšný uchazeč ponechá plnou odpovědnost vůči 

akademii CEPOL za plnění smlouvy jako celku. CEPOL nebude mít žádný přímý právní 

závazek vůči subdodavateli(ům). 

Bude-li poskytovatel v průběhu plnění smlouvy chtít jednoho subdodavatele nahradit jiným 

nebo zadat subdodavateli úkol, jehož plnění nebylo v původní nabídce plánováno 

prostřednictvím subdodávky, v souladu s ustanoveními o zadávání subdodávek, které 

smlouva předpokládá, musí k tomu získat výslovné povolení akademie CEPOL. 
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ODDÍL F – PODPIS SMLOUVY S ÚSPĚŠNÝM UCHAZEČEM: PŘEDLOŽENÍ 

DOKLADŮ 

Doložení způsobilosti (kritéria pro vyloučení) 

Úspěšný uchazeč, jemuž CEPOL hodlá zadat veřejnou zakázku, bude muset do 

10 kalendářních dnů a před podpisem smlouvy předložit konkrétní doklady, jimiž doloží, že 

se nenachází v situaci, která by byla důvodem pro vyloučení. 

Dokumenty dokládající četné prohlášení, jak uvádí čl. 146 odst. 3 prováděcích pravidel 

(nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2462 ze dne 30. října 2015, kterým se mění 

nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1268/2012 o prováděcích pravidlech k nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU, EURATOM) č. 966/2012, kterým se stanoví finanční 

pravidla o souhrnném rozpočtu Unie) jsou uvedeny níže a budou přijaty pouze jejich 

originály: 

1. k situacím uvedeným v písmeni a), c), d) nebo f) oddílu B.6.1 zadávací dokumentace 

akademie CEPOL přijme jako uspokojivý důkaz aktuální výpis z trestního rejstříku nebo není-

li k dispozici, aktuální ekvivalentní dokument vystavený soudním nebo správním orgánem 

v zemi, kde je subjekt usazen, z nějž je patrné, že uvedené požadavky jsou splněny (doklady 

způsobilosti 1); 

2. k situacím popsaným v písmeni a) a b) oddílu B.6.1 zadávací dokumentace akademie 

CEPOL jako uspokojivý důkaz přijme aktuální osvědčení vystavené příslušným orgánem 

v dotčeném státě (doklady způsobilosti 2). 

Pokud však doklady způsobilosti 1 a 2 nejsou v dotčené zemi vystavovány, přijme akademie 

CEPOL jako dostatečný důkaz u situací popsaných v písmeni a) až d) a f) oddílu B.6.1 

zadávací dokumentace místopřísežné případně čestné prohlášení, které úspěšný uchazeč 

učiní před soudním či správním orgánem, notářem nebo příslušnou profesní organizací země 

svého původu nebo provenience a v němž bude jasně uvedeno, že požadované doklady 

způsobilosti se v dotčené zemi nevystavují a že se úspěšný uchazeč nenachází v žádné z výše 

popsaných situací. 

V závislosti na vnitrostátních právních předpisech země, v níž je úspěšný uchazeč usazen, se 

tyto doklady musí týkat právnických nebo fyzických osob. Bude-li to akademie CEPOL 

považovat za nezbytné, může úspěšného uchazeče požádat o předložení dokladů týkajících 

se ředitelů podniku nebo jakékoli osoby oprávněné jednat či rozhodovat za podnik nebo řídit 

podnik úspěšného uchazeče. 

Akademie CEPOL se může rozhodnout úspěšného uchazeče zprostit povinnosti předkládat 

doklady, pokud jí tyto doklady již byly předloženy pro účely jiného zadávacího řízení, 

přičemž datum vydání těchto dokumentů není starší než jeden rok a dokumenty jsou stále 

platné. V tomto případě předloží úspěšný uchazeč čestné prohlášení, že doklady již byly 
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akademii CEPOL předloženy v předchozím zadávacím řízení, a potvrdí, že se jeho situace 

nezměnila. 

Pozn.: V případě společných nabídek podávaných konsorcii výše uvedené doklady 

předloží každý člen konsorcia. 

V případě zadávání subdodávek budou výše uvedené doklady předloženy na žádost 

akademie CEPOL. 

Úspěšný uchazeč bere na vědomí, že oznámení, které mu akademie CEPOL zašle, aby jej 

informovala o tom, že mu hodlá zadat veřejnou zakázku, nepředstavuje zadání veřejné 

zakázky. To bude dokončeno teprve podpisem smlouvy mezi úspěšným uchazečem 

a akademií CEPOL. 

Upozorňujeme, že popis smlouvy mezi akademií CEPOL a úspěšným uchazečem bude 

podmíněn předložením příslušných dokladů úspěšným uchazečem. 

Doložení způsobilosti (kritéria výběru) 

Úspěšný uchazeč na žádost akademie CEPOL předloží ve lhůtě stanovené akademií CEPOL 

a před podpisem smlouvy originály osvědčení/dokumentů, na základě nichž může CEPOL 

prověřit soulad se zadávací dokumentací před podpisem smlouvy. 

V takovém případě upozorňujeme, že popis smlouvy mezi akademií CEPOL a úspěšným 

uchazečem bude podmíněn předložením originálů certifikátů/dokumentů úspěšným 

uchazečem. 
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SEZNAM PŘÍLOH 

K zadávací dokumentaci jsou formou přílohy připojené tyto samostatné dokumenty: 

PŘÍLOHA I – VZOROVÁ SMLOUVA 

PŘÍLOHA II – FORMULÁŘ TECHNICKÉ NABÍDKY 

PŘÍLOHA III – FORMULÁŘ FINANČNÍ NABÍDKY 

PŘÍLOHA IV – PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE 

PŘÍLOHA V – IDENTIFIKACE UCHAZEČE 

PŘÍLOHA VI – FORMULÁŘ NABÍDKY 

PŘÍLOHA VII – FORMULÁŘ PRÁVNÍHO SUBJEKTU 

PŘÍLOHA VIII – FORMULÁŘ FINANČNÍ IDENTIFIKACE 

PŘÍLOHA IX – KONTROLNÍ SEZNAM DOKUMENTŮ, KTERÉ UCHAZEČI MUSÍ 

PŘEDLOŽIT 

PŘÍLOHA X – PŘÍPADOVÉ STUDIE 


