VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY
Druh zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení dle ustanovení § 52
písm. a) a § 53 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále
jenom „zákon“ nebo „ZZVZ“)

„Modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů rozšíření a úpravy stávající linky na třídění separovaného
materiálu“
Zadávací dokumentace je zpracována jako podklad pro podání nabídek dodavatelů v rámci
zjednodušeného podlimitního řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek (dále jen „zákon o ZZVZ“), na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky. Součástí
zadávací dokumentace je také oznámení o zahájení zadávacího řízení uveřejněné v Úředním
věstníku Evropské unie a Věstníku veřejných zakázek (dále také jen „oznámení“), obchodní
podmínky, krycí list, slepý rozpočet a technická specifikace. Všechny součásti zadávací
dokumentace kromě oznámení jsou uveřejněny na profilu zadavatele. Práva, povinnosti či
podmínky v této zadávací dokumentaci neuvedené se řídí zákonem o ZZVZ.
Podáním nabídky v zadávacím řízení přijímá dodavatel plně a bez výhrad zadávací podmínky
obsažené v zadávací dokumentaci, vč. jejích případných změn provedených v souladu se
zákonem o ZZVZ. Předpokládá se, že dodavatel před podáním nabídky pečlivě prostuduje
všechny pokyny, podmínky, termíny a specifikace obsažené v zadávací dokumentaci a bude
se jimi řídit. Pokud dodavatel neposkytne včas všechny požadované informace a doklady
nebo pokud jeho nabídka nebude v každém ohledu odpovídat zadávacím podmínkám, může to
mít za důsledek vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení. Zadavatel nemůže vzít v úvahu
žádnou výhradu dodavatele k zadávacím podmínkám obsaženou v jeho nabídce.

VÝZVA -ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Veřejný zadavatel:
Služby města Český Krumlov s.r.o., Domoradice 1, Český Krumlov, 381 01
Profil Zadavatele:
https://zakazky.ckrumlov.cz/profile_display_159.html
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„Modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů - rozšíření a
Název veřejné zakázky:
úpravy stávající linky na třídění separovaného materiálu“
Základní identifikační údaje zadavatele
Zadavatel:
Služby města Český Krumlov s.r.o.
Sídlo:
Domoradice 1, Český Krumlov, 381 01
IČ: / DIČ:
DIČ: 25151321 / CZ25151321
Zástupce:
Pavel Turnhöfer – jednatel společnosti
Tel: / Fax:
Tel: 380 711 285 / Fax: 380 726 342
Administrátor zakázky
Pavel Pechač
Kontaktní osoba:
Pavel Pechač
Tel: / E- mail:
603 259 132 / p.pechac@seznam.cz
(dále jen „zadavatel“)

I.

Předmět plnění veřejné zakázky
I.1

Předmět plnění veřejné zakázky a jeho specifikace
Zadavatel je investorem projektu spolufinancovaného z prostředků strukturálních fondů EU,
Operačního programu Životní prostředí (dále jen „OPŽP“).
Projekt: CZ.05.3.29/0.0/0.0/18_104/0009189
Záměrem zadavatele je uzavření smlouvy o dílo, na základě které vybraný uchazeč na svou
odpovědnost a náklady dodá zadavateli po jejím uzavření předmět plnění této zakázky,
kterým je modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů - rozšíření a úpravy stávající
linky na třídění separovaného materiálu. Závazný návrh smlouvy o dílo na plnění této zakázky
je přiložen jako příloha č. 3 této zadávací dokumentace
(dále jen „Smlouva“).

I.2

Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky
Vybraný uchazeč dodá na základě uzavřené Smlouvy vyspecifikované dodávky a práce přímo
související s modernizací zařízení pro materiálové využití odpadů - rozšíření a úpravy stávající
linky na třídění separovaného materiálu. Popis technických parametrů a vymezení
parametrů předmětu plnění veřejné zakázky je uveden v příloze č. 5 této zadávací
dokumentace - Technická specifikace.

I.3

Klasifikace předmětu veřejné zakázky
Název kódu CPV:

Kód CPV

Lisy

42636000-3

Dopravníky

42417200-4
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I.4

Základní práce pro technická zařízení

45111290-7

Elektroinstalační práce

45310000-3

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je stanovena ve výši 5 750 000,- Kč bez DPH.

II.

Doba a místo plnění předmětu veřejné zakázky
II.1

Doba plnění veřejné zakázky
Zadavatel předpokládá zahájení plnění po uzavření Smlouvy s vybraným uchazečem, a to ve
lhůtě ve Smlouvě sjednané.

II.2

Místo plnění veřejné zakázky
Místem plnění veřejné zakázky je:
Parcelní číslo: st. 3103
Obec: Český Krumlov [545392]
Katastrální území:
Číslo LV:

Český Krumlov [622931]

10001

Výměra [m2]: 757
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí
Druh pozemku:

zastavěná plocha a nádvoří

Součástí je stavba
Budova bez čísla popisného nebo evidenčního:

jiná stavba,

kam bude předmět plnění vybraným uchazečem dodán.

III.

Požadavky zadavatele na kvalifikaci
III.1

Základní způsobilost

Zadavatel požaduje prokázání základní způsobilosti.
Způsobilým není dodavatel, který:
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a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení
pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu o ZVZ nebo
obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným
odsouzením se nepřihlíží,
b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný
daňový nedoplatek,
c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo
na penále na veřejné zdravotní pojištění,
d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo
na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla
nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle
právního řádu země sídla dodavatele.
Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle písm. a) splňovat tato právnická
osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele
právnická osoba, musí podmínku podle písm. a) splňovat
- tato právnická osoba,
- každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
- osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.
Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu
- zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle písm. a) splňovat tato právnická
osoba a vedoucí pobočky závodu,
- české právnické osoby, musí podmínku podle písm. a) splňovat


tato právnická osoba,



každý člen statutárního orgánu této právnické osoby,



osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele a



vedoucí pobočky závodu

Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice
předložením
a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k písm. a),
b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k písm. b),
c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k písm. b),
d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k písm. c),
e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k písm. d),
f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v
případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k písm. e).
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III.2

Profesní způsobilost

Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice
předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní
předpis zápis do takové evidence vyžaduje. Tyto doklady nemusí předložit, pokud právní
předpisy v zemi jeho sídla obdobnou profesní způsobilost nevyžadují.
III.3

Technická kvalifikace

Zadavatel požaduje prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů uchazeče v
rozsahu ustanovení § 79 odst. 2 zákona, kdy technické kvalifikační předpoklady splňuje
dodavatel, který předloží:
a) Referenční list, kde bude uveden seznam významných dodávek s plněním
odpovídajícím charakteru a předmětu této veřejné zakázky, tj. spočívající v dodávce
automatického lisu, dopravníků, boxů s technickými parametry obdobnými jako
je předmět této veřejné zakázky.
Pro splnění tohoto kvalifikačního předpokladu je vyžadováno, aby uchazeč předložil
referenční list obsahující:
min. 1 referenci o dodávce automatického lisu s dopravníky a boxy poskytnutých
dodavatelem za poslední 3 roky v hodnotě min. ve výši 5.000.000,- Kč bez DPH
min. 2 reference o dodávce dopravníků a boxů poskytnutých dodavatelem za
poslední 3 roky v hodnotě min. ve výši 5.000.000,- Kč bez DPH
a zároveň
c) popis technického vybavení a opatření používaných dodavatelem k zajištění
jakosti
a to především:
1. Platné certifikáty ISO 9001 : 2016 a ISO 14001 : 2016
Zadavatel požaduje dodržení prokázání jakosti z těchto důvodů:


pro zadavatele je řízení jakosti a zabezpečování jakosti důkaz, že finální produkt
bude ve shodě se specifikovanými požadavky, přičemž řízení jakosti představuje sled
kontrolních činností v průběhu vývoje, výroby, instalace a servisu výrobků
prováděných techniky, kontrolory, operátory atd. Zabezpečování jakosti má za úkol
poskytnout zadavateli důvěru, že každá organizační jednotka výrobce je způsobilá
dostát požadavkům zadavatele
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certifikace na výše uvedené normy dává zadavateli jistotu, že dodavatel je nezávisle
posouzen procesem odborníků z vnějšího prostředí. Díky tomu má větší záruku
kvality dodávky a služeb poskytovaných dodavatelem



požadované certifikáty mají v každém případě souvislost s kvalitou projektu – návrhu,
konstrukce, provedením, použitými komponenty, atd.

a zároveň
d) vzorky, popisy nebo fotografie zboží určeného k dodání, a to nejméně v rozsahu:
1.
2.
III.4

dispozice zařízení a technologické schéma dodávaného zařízení,
fotografie referenčních technologií s popisem.
Technická kvalifikace

Forma dokladů k prokázání kvalifikace
Pokud není jinde v zadávacích podmínkách stanoveno jinak, předkládá dodavatel kopie
dokladů k prokázání kvalifikace. Je-li zadavatelem vyžadováno čestné prohlášení, musí být
podepsáno dodavatelem, je-li fyzickou osobou, nebo osobou oprávněnou jednat za
dodavatele, v případě podpisu čestného prohlášení osobou oprávněnou jednat za
dodavatele musí být zmocnění této osoby nebo jiný takový doklad (výpis z OR) součástí
nabídky.
Zadavatel ve smyslu ust. § 86 odst. 2 ZZVZ stanoví, že dodavatel nemůže v nabídce
nahradit doklady čestným prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro
veřejné zakázky podle § 87.
Doklady prokazující základní způsobilost a profesní způsobilost musí prokazovat splnění
požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení
zadávacího řízení. Před uzavřením smlouvy si zadavatel od vybraného dodavatele vyžádá
předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím
řízení předloženy.

IV.

Obchodní podmínky včetně platebních podmínek
Obchodní podmínky pro plnění veřejné zakázky včetně platebních podmínek jsou
obsaženy v dokumentu obchodní podmínky-smlouva o dílo a jsou pro dodavatele závazné.
Obsah obchodních podmínek může dodavatel při zpracování návrhu smlouvy doplnit pouze v
těch částech, kde to vyplývá z textu obchodních podmínek nebo jiné části zadávací
dokumentace (vyplnění červeně podbarvených polí), jiné změny nejsou přípustné. Dále je
dodavatel povinen vyplnit dokumenty krycí list, slepý rozpočet a technická specifikace (kde
uvede „ANO“, pokud jím nabízené plnění splňuje daný parametr, „NE“, pokud jej nesplňuje
nebo uvede konkrétní hodnotu parametru nabízeného plnění), které jsou přílohami návrhu
smlouvy.
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Zadavatel bude vybranému dodavateli platit dílčí faktury. Podmínky poskytnutí dílčích
plateb a další platební podmínky jsou blíže specifikovány v obchodních podmínkách, které
jsou součástí této zadávací dokumentace.

V.

Prohlídka místa plnění
Zástavbové rozměry dodaného zařízení s vymezením místa, jsou dány parametry stávající
technologické linky a budovy, jejichž zjištění je možné pouze prohlídkou místa. Prohlídka
místa dodávaného zařízení je určena na den 28. 11. 2019 v 10:00 hodin, separační hala,
Český Krumlov, Kaplická ulice

VI.

Požadavky na zpracování nabídkové ceny
VI.1
Celková nabídková cena
Účastník ocení předmět plnění veřejné zakázky specifikovaný v čl. I. odst. I..2 této zadávací
dokumentace jeho celkovou cenou v českých korunách bez DPH, jež bude předmětem hodnocení v
rámci dílčího hodnotícího kritéria - nabídková cena.
Cena uvedená v nabídce musí pokrývat všechny smluvní závazky, všechny záležitosti a věci nezbytné k
řádné realizaci dodávky zboží podle Smlouvy a tato nabídková cena bude uvedena jako maximální a
nepřekročitelná.
VI.2
Podmínky, za nichž je možné překročit výši nabídkové ceny
Změna (překročení) nabídkové ceny je možná pouze v případě, že v průběhu realizace předmětu plnění
veřejné zakázky dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude nabídková cena upravena podle
výše sazeb DPH platných v den zdanitelného plnění.
VI.3
Platební a obchodní podmínky
Obchodní podmínky jsou stanoveny formou návrhu kupní smlouvy. Obchodní podmínky stanovené
Zadavatelem pro toto zadávací řízení jsou pro účastníky řízení závazné a nemohou být žádným
způsobem měněny. Bližší specifikace platebních a obchodních podmínek jsou uvedeny v Příloze č. 3 –
Smlouva o dílo této zadávací dokumentace. Tento návrh kupní smlouvy je pro uchazeče závazný,
dodavatel pouze doplní své identifikační údaje, výši nabídkové ceny, termín plnění a obdobné
nevyplněné údaje.
K smlouvy o dílo uchazeč připojí Přílohu č. 5 - Technická specifikace dodávky této zadávací
dokumentace.
Smlouva bude podepsána oprávněnou osobou účastníka zadávacího řízení v souladu se způsobem
jednání právnické či fyzické osoby podle občanského zákoníku.
Nabídka, která bude obsahovat nevyplněnou a nepodepsanou smlouvu, bude ze soutěže vyloučena pro
nesplnění podmínek zadání.

VII.

Posouzení a hodnocení nabídek
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VII.1
Posouzení nabídek dle § 39 zákona
V průběhu zadávacího řízení zadavatel vybírá z účastníků zadávacího řízení vybraného dodavatele na
základě:
a)
Posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení
b)
Hodnocení nabídek
Zadavatel v souladu s § 39 odst. 4 zákona provede nejprve hodnocení a poté posouzení splnění
podmínek účasti v zadávacím řízení u vybraného dodavatele, případně u dalších dodavatelů dle
rozhodnutí příslušené komise.
VII.2
Hodnotící kritéria pro zadání zakázky dle § 114 zákona
Zadavatel stanovil, že nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti.
1.
2.

Kritérium: Celková výše nabídkové ceny bez DPH v CZK
Kritérium: Termín dodávky v počtu kalendářních dnů

70 %
30 %

Účastníci zadávacího řízení předloží ve svých nabídkách ke kritériu následující údaje, zapsané do
krycího listu nabídky a návrhu kupní smlouvy, které budou sloužit zadavateli pro hodnocení nabídek
podle ekonomické výhodnosti nabídky.
Způsob hodnocení nabídek dle § 115 zákona
Účastník zadávacího řízení není oprávněn podmínit jim navrhovanou cenu další podmínkou. Celková
nabídková cena a termín plnění uvedený v počtu kalendářních dnů budou předmětem hodnocení.
Požadované hodnoty budou uvedeny v podepsaném návrhu kupní smlouvy – obchodních podmínkách.
1.
Kritérium:
Zadavatel bude hodnotit nabídkovou cenu v Kč bez DPH, a to podle její absolutní výše.
Zadavatel použije pro hodnocení bodovací metodu a bodové hodnocení vypočte podle vzorce:
Nejnižší cena v Kč bez DPH
Počet bodů = ------------------------------------ x 70
Hodnocená cena v Kč bez DPH
Takto vypočtené hodnocení bude stanoveno v bodech na 2 desetinná místa a bude dále
násobeno vahou 1. dílčího hodnotícího kritéria.
2.
Kritérium:
Zadavatel bude hodnotit uchazečem nabízený termín dodání v kalendářních dnech. Zadavatel
použije pro hodnocení bodovací metodu a bodové hodnocení vypočte podle vzorce:
Nejkratší termín dodání v kalendářních dnech
Počet bodů = ------------------------------------ x 30
Hodnocený termín dodání v kalendářních dnech
Takto vypočtené hodnocení bude stanoveno v bodech na 2 desetinná místa a bude dále
násobeno vahou 2. dílčího hodnotícího kritéria.
VII.3
Celková výhodnost
Celková výhodnost je součtem počtu bodů dosažených ve všech dílčích hodnotících kritériích.
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Jako nejvýhodnější bude vyhodnocen účastník s nejvyšším součtem všech bodů výhodnosti dle
dílčích kritérií.
VII.4
Výběr dodavatele dle § 122 zákona
Zadavatel je povinen vybrat k uzavření smlouvy účastníka zadávacího řízení, jehož nabídka byla
vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek.
Zadavatel odešle vybranému dodavateli výzvu k předložení:
Originálů nebo ověřených kopií dokladů o jeho kvalifikaci, pokud je již nemá k dispozici.
Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o výběru dodavatele na profilu zadavatele. V
takovém případě se oznámení považuje za doručená všem účastníkům zadávacího řízení
okamžikem jejich uveřejnění.
VII.5
Vyloučení účastníka zadávacího řízení dle § 48 zákona
Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení pouze z důvodů stanovených zákonem, a to kdykoliv v
průběhu zadávacího řízení.
Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, pokud údaje, doklady předložené účastníkem
zadávacího řízení:
a)
Nesplňují zadávací podmínky nebo je účastník zadávacího řízení ve stanovené lhůtě
nedoložil,
b)
Nebyly účastníkem zadávacího řízení objasněny nebo doplněna na základě žádosti
podle § 46, nebo
c)
Neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohou mít vliv na posouzení podmínek účasti
nebo na naplnění kritérií hodnocení.
Zadavatel vyloučí účastníka pouze z důvodů stanovených zákonem, a to kdykoliv v průběhu zadávacího
řízení.
Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení na
profilu zadavatele. V takovém případě se oznámení považuje za doručená všem účastníkům
zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění.
VII.6
Námitky dle § 241 – 246 zákona
Námitky může podat dodavatel, kterému postupem zadavatele souvisejících se zadáváním podlimitní
veřejné zakázky hrozí nebo vznikla újma.
Zadavatel prostřednictvím zastupujícího zadavatele umožní všem účastníkům zadávacího řízení na
jejich žádost nahlédnout do písemné zprávy o hodnocení nabídek a pořídit si z nich výpisy, kopie nebo
její opisy.
Námitky se podávají písemně, a to v elektronické podobě prostřednictvím zadavatelem
stanoveného elektronického nástroje PVU.

VIII.

Varianty nabídek
Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

IX.

Podmínky sestavení a podání nabídek
V souladu s § 107 odst. 1 a § 211 odst. 3 zákona se podávají nabídky písemně, a to v
elektronické podobě prostřednictvím zadavatelem stanoveného elektronického nástroje.
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Nabídka v elektronické podobě musí být podána prostřednictvím elektronického nástroje
PVU (https://zakazky.ckrumlov.cz)
Nabídka musí být předložena 1x v originále v elektronické podobě a musí obsahovat
všechny doklady, informace a přílohy stanovené podmínkami zadávacího řízení, a to v
pořadí, které vyplývá z požadované struktury nabídky. Nabídka jako celek musí být
podepsána platným elektronickým podpisem oprávněné osoby za účastníka zadávacího
řízení jednat a podepisovat podle výpisu z Obchodního rejstříku, popřípadě statutárním
orgánem zmocněnou osobou, jejíž plná moc musí být součástí nabídky.
Pod pojmem nabídka se rozumí předložení údajů, dokumentů, které potřebuje
zadavatel k hodnocení nabídek dle ekonomické výhodnosti nabídky a k posouzení splnění
podmínek účasti v zadávacím řízení. Nabídka a veškeré ostatní doklady a údaje budou
uvedeny v českém jazyce (listiny v jiném, než českém jazyce budou doplněny úředním
překladem do českého jazyka) v písemné formě.
Účastník zadávacího řízení podává nabídku ve lhůtě pro podání nabídek.
Dodavatel může podat pouze 1 nabídku. Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím
řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím
řízení prokazuje kvalifikaci. Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s
dalšími dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný
dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané
takovým dodavatelem vyřadí. Účastník zadávacího řízení ve své nabídce určí části veřejné
zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů a předloží jejich seznam, pokud
jsou účastníkovi zadávacího řízení tito poddodavatelé známi a uvede, kterou část veřejné
zakázky bude každý z poddodavatelů plnit. Poddodavatele, kteří nebudou identifikováni v
nabídce a kteří se následně zapojí do plnění veřejné zakázky, musí být identifikováni, a to
před zahájením plnění veřejné zakázky poddodavatelem.
Zadavatel požaduje, aby povinným obsahem nabídky bylo:


Vyplněný krycí list



Podepsaná smlouva o dílo



Vyplněný slepý rozpočet



Vyplněnou technickou specifikaci

 doklad o oprávněnosti osoby jednat za dodavatele (např. plná moc, výpis z
obchodního rejstříku), pokud právní nečiní fyzická osoba, která je sama dodavatelem;
 v případě společné nabídky dodavatelů zadavatel vyžaduje, aby odpovědnost nesli
všichni dodavatelé podávající společnou nabídku společně a nerozdílně. Tuto
skutečnost musí doložit v nabídce, zejména smlouvou, ze které bude tento jejich
závazek nepochybně vyplývat. Dále předloží doklad o tom, která osoba je zmocněna
k jednání za všechny dodavatele, podávající společnou nabídku;


doklady k prokázání způsobilosti a další kvalifikace;



další náležitosti, pokud to požaduje zadávací dokumentace.
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X.

Místo a doba pro podání nabídky

Zadavatel stanovil lhůtu potřebnou k průběhu zadávacího řízení. Délka lhůty je
stanovena tak, aby byla zajištěna přiměřená doba pro vyžadované úkony dodavatelů.
Lhůta pro podání nabídek je stanovena na 15 pracovních dnů.
Lhůta pro podání nabídky končí dnem 17. 12. 2019 v 9:00 hod.
Elektronické nabídky se podávají pouze prostřednictvím elektronického nástroje PVU.
Nabídka musí být podána nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek stanovené výše. Za
včasné doručení nabídky nese odpovědnost účastník zadávacího řízení.

XI.

Lhůta, po kterou jsou uchazeči vázáni nabídkami – zadávací
lhůta:
Dodavatelé nesmí ze zadávacího řízení odstoupit po dobu 3 měsíců; tato lhůta začne
běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. Pro běh zadávací lhůty platí ustanovení
zákona o ZZVZ. Součástí nabídky musí být prohlášení o její závaznosti a neodvolatelnosti po
stanovenou dobu.

XII.

Otevírání obálek s nabídkami
Otevírání nabídek proběhne bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Otevřením
nabídky v elektronické podobě se rozumí zpřístupnění jejího obsahu zadavateli, otevírání nabídek bude
neveřejné. Nabídky v elektronické podobě otevírá zadavatel po uplynutí lhůty pro podání nabídek.
Zadavatel bude kontrolovat při otevírání nabídek v elektronické podobě, zda nabídka byla doručena ve
stanovené lhůtě, zda je autentická a zda s datovou zprávou obsahující nabídku nebylo před jejím
otevřením manipulováno.
XII.1
Pověření k otvírání nabídek
Zadavatel v souladu s § 42 zákona ustanovil komisi a pověřil ji k provádění úkonů spojených s
otevíráním hodnocením a posouzením nabídek. Členové této komise podepíší čestné prohlášení o tom,
že nejsou ve střetu zájmu dle § 44 zákona.

XIII.

Uzavření smlouvy
Po uplynutí lhůty zákazu uzavřít smlouvu jsou zadavatel a vybraný dodavatel povinni bez
zbytečného odkladu uzavřít smlouvu. Vybraný dodavatel je povinen poskytnout zadavateli
řádnou součinnost. V případě, že vybraný dodavatel neposkytne zadavateli dostatečnou
součinnost a z tohoto důvodu nedojde k uzavření smlouvy o dílo, bude vybraný dodavatel
povinen uhradit zadavateli smluvní pokutu ve výši 15% z ceny bez DPH uvedené v jeho
nabídce.
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Vybraný dodavatel, který je právnickou osobou, jako podmínku pro uzavření smlouvy
předloží
a) identifikační údaje všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem podle
zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a
financování terorismu,
b) doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli;
těmito doklady jsou zejména
1. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
2. seznam akcionářů,
3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.
Vybraný dodavatel před podpisem smlouvy dále předloží originály nebo ověřené kopie
dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy a stanovený počet
úplných vyhotovení návrhu na uzavření smlouvy v souladu s touto zadávací dokumentací.
Výzva k poskytnutí součinnosti bude vybranému dodavateli zaslána po nebo zároveň s
oznámením rozhodnutí o výběru dodavatele. Vybraného dodavatele, který potřebnou
součinnost bez zbytečného odkladu neposkytne, může zadavatel ze zadávacího řízení
vyloučit. Pokud dojde k vyloučení vybraného dodavatele, může zadavatel vyzvat k uzavření
smlouvy dalšího účastníka zadávacího řízení, a to v pořadí, které vyplývá z výsledku
původního hodnocení nabídek nebo z výsledku nového hodnocení. Nové hodnocení
zadavatel musí provést, pokud by vyloučení vybraného dodavatele znamenalo podstatné
ovlivnění původního pořadí nabídek. Účastník zadávacího řízení vyzvaný k uzavření smlouvy
se považuje za vybraného dodavatele. Zadavatel může tento postup do uzavření smlouvy
použít opakovaně.

XIV.

Další podmínky zadávacího řízení
a) Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu lhůty pro podání nabídek měnit, doplnit
či upřesnit podmínky zadání zakázky v souladu s podmínkami ZZVZ.
b) Zadavatel si vyhrazuje právo provést posouzení splnění podmínek účasti
v zadávacím řízení před hodnocením nabídek nebo až po hodnocení nabídek, a
to podle své volby podle situace po podání nabídek – počet podaných nabídek
atd. U vybraného dodavatele proveden zadavatel posouzení splnění podmínek
účasti v zadávacím řízení a hodnocení jeho nabídky vždy.
c) Má-li být část veřejné zakázky realizována prostřednictvím poddodavatele, který
za dodavatele prokázal určitou část kvalifikace, musí se poddodavatel podílet na
plnění veřejné zakázky v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal ve smlouvě s
dodavatelem a v jakém prokázal kvalifikaci. Dodavatel je takového
poddodavatele oprávněn nahradit jiným poddodavatelem pouze za
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předpokladu, že nový poddodavatel prokáže část kvalifikace ve stejném rozsahu,
v jakém dodavatel prokázal část kvalifikace prostřednictvím původního
poddodavatele.
d) Náklady dodavatelů spojené s účastí v zadávacím řízení zadavatel nehradí, pokud
ZZVZ nestanoví jinak.

V Českém Krumlově 22. 11. 2019

Pavel Turnhöfer – jednatel společnosti
Seznam dokumentů, které tvoří zadávací dokumentaci:
1. Textová část zadávacích podmínek
2. Krycí list
3. Obchodní podmínky - smlouva o dílo
4. Slepý rozpočet
5. Technická specifikace
6. Splnění technické kvalifikace
7. Charakteristika zakázky - technický projekt
8. Projektová dokumentace – příloha žádosti o dotaci
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