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“)

„NÁKUP VOZIDLA: Dvouosé nákladní vozidlo 4x4 s
hákovým nosičem kontejnerů, hydraulickým jeřábem,
kontejnerem, sypací nástavbou a čelní radlicí pro zimní
údržbu komunikací“

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK -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

Zadavatel (zastupující zadavatel) komunikuje s dodavatelem zásadně písemně v souladu s § 211 zákona.
Písemná komunikace mezi zadavatelem (zastupujícím zadavatelem) a dodavatelem musí probíhat
elektronicky (s výjimkou případů ve smyslu § 211 odst. 3 zákona), a to primárně prostřednictvím
certifikovaného
elektronického
nástroje
dostupného
na
https://zakazky.ckrumlov.cz/profile_display_159.html (dále jen „elektronický nástroj" nebo „PVU“).
Dalšími komunikačními elektronickými prostředky, které může zadavatel (zastupující zadavatel) používat
budou zejména elektronická pošta prostřednictvím datových schránek či e-mailová komunikace.
„NÁKUP VOZIDLA: Dvouosé nákladní vozidlo 4x4 s hákovým
nosičem kontejnerů, hydraulickým jeřábem, kontejnerem, sypací
Název veřejné zakázky:
nástavbou a čelní radlicí pro zimní údržbu komunikací“
Základní identifikační údaje zadavatele
Zadavatel:
Služby města Český Krumlov s.r.o.
Sídlo:
Domoradice 1, Český Krumlov, 381 01
IČ: / 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
Dodavatel je oprávněn v souladu s § 98 zákona po zadavateli písemně požadovat vysvětlení zadávací
dokumentace, a to elektronicky na e-mailový kontakt zastupujícího zadavatele – Pavel Pechač, e-mail:
p.pechac@seznam.cz Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace musí dodavatelé zasílat v písemné
formě v elektronické podobě na uvedený e-mail. (dále jen „zadavatel“)

I.

Předmět plnění veřejné zakázky
I.1

Předmět plnění veřejné zakázky a jeho specifikace
Záměrem zadavatele je uzavření Kupní smlouvy, na základě které vybraný účastník na svou
odpovědnost a náklady dodá zadavateli po jejím uzavření předmět plnění této zakázky (zboží),
kterým je dvouosé nákladní vozidlo 4x4 s hákovým nosičem kontejnerů, hydraulickým jeřábem,
kontejnerem, sypací nástavbou a čelní radlicí pro zimní údržbu komunikací. Svou konstrukcí a
možností použití se jedná o moderní a efektivní technologii. Závazný návrh Kupní smlouvy na
plnění této zakázky je přiložen jako příloha č. 4 této zadávací dokumentace. (dále jen
„Smlouva“)

I.2

Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky
Vybraný uchazeč dodá na základě uzavřené Smlouvy 1 ks nového dvouosého nákladního
vozidla 4x4 s hákovým nosičem kontejnerů, hydraulickým jeřábem, kontejnerem, sypací
nástavbou a čelní radlicí pro zimní údržbu komunikací. Popis technických parametrů a
vymezení parametrů předmětu plnění veřejné zakázky je uveden v Příloze č. 5 - Technická
specifikace této zadávací dokumentace.

I.3

I.4

II.

Klasifikace předmětu veřejné zakázky
Název kódu CPV:

Kód CPV

Vozidla pro svoz odpadků a odpadních vod

34144500-3

Vozidla pro sběr odpadků

34144511-3

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

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 sídlo zadavatele na adrese: Domoradice 1, Český Krumlov,
PSČ 381 01 kam bude zboží vybraným uchazečem dodáno.

III.

Kvalifikace uchazečů
III.1

Rozsah požadavků na kvalifikaci
Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže splnění:
a)
Prokáže základní způsobilost podle § 74 zákona
b)
Prokáže profesní způsobilost podle § 77 zákona
c)
Splní technickou kvalifikaci podle § 79 zákona.
Ve zjednodušeném podlimitním řízení může dodavatel prokázat svoji kvalifikaci formou
originálu čestného prohlášení, které je uvedeno v příloze č. 2 – Čestné prohlášení této
zadávací dokumentace. Účastník, s nímž má být uzavřená smlouva, pak musí zadavateli doložit
požadovanou kvalifikaci v plném rozsahu ve formě originálů či ověřených kopií požadovaných
listin.

III.2

Prokazované splnění způsobilosti a kvalifikace
Prokázání splnění způsobilosti a kvalifikace podle požadavků zadavatele je předpokladem pro
posouzení a hodnocení nabídky účastníka zadávacího řízení.
Dodavatel může v souladu s § 83 zákona prokázat prostřednictvím jiných osob určitou část
ekonomické kvalifikace, technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou předložení
výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do
takové evidence vyžaduje.
Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:
a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti předložením výpisu z obchodního rejstříku
nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje
jinou osobou,

b) doklady prokazující splnění chybějící částí kvalifikace prostřednictvím jine osoby,
c) doklady o splnění základní způsobilosti jinou osobou a
d) písemný závazek jine osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k
poskytnutí věci nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné
zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.
Tento požadavek je splněn, pokud obsahem písemného závazku jiné osoby je společná a
nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně s dodavatelem.
Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá-li doklady k
technické způsobilosti:
a) seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího
řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnuti a dokončení nejvýznamnějších z
těchto prací;
b) osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným dodávkám nebo
službám, a to jak ve vztahu k fyzickým osobám, které mohou dodávky nebo služby
poskytovat, tak ve vztahu k jejich vedoucím pracovníkům vztahujícím se k takové osobě, musí
dokument obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat stavební práce, ke kterým se
prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.
Zadavatel požaduje, aby dodavatel a jiná osoba, jejímž prostřednictvím dodavatel prokazuje
ekonomickou kvalifikaci, nesli společnou a nerozdílnou odpovědnost za plnění veřejné
zakázky.
V případě společné účasti dodavatelů v souladu s § 82 zákona prokazuje základní a profesní
způsobilost každý dodavatel samostatně. V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí,
prokazuje se doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v
rozsahu požadovaném zadavatelem.
III.3

Základní způsobilost dle § 74 a § 75 zákona
Splnění základní způsobilosti prokáže dodavatel čestným prohlášením podepsaným
oprávněnou osobou účastníka zadávacího řízení v souladu se způsobem jednání právnické či
fyzické osoby podle občanského zákoníku dle Přílohy č. 2 – Čestné prohlášení této
zadávací dokumentace. Vítězný dodavatel prokáže základní způsobilost v plném rozsahu
postupem dle § 75 zákona.

III.4

Profesní způsobilost dle § 77 zákona
Splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice prokáže dodavatel, který předloží
následující doklady: V souladu s § 77 zákona požaduje zadavatel k prokázání profesní
způsobilosti dodavatele předložení:
a) výpisu z obchodního rejstříku,
b) oprávnění k podnikání rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, zejména doklad
prokazující příslušné Živnostenské oprávnění či licenci v oborech nákup a prodej.
Prokazování splnění způsobilosti a kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných
dodavatelů
Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, tento výpis
nahrazuje doklad prokazující:
a) profesní způsobilost v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných
dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti, a
b) základní způsobilost.
Zadavatel je povinen přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, pokud k
poslednímu dni, ke kterému má být prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost,

není výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů starší než 3 měsíce. Zadavatel nemusí
přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, na kterém je vyznačeno zahájení
řízení o změně údajů. Stejně jako výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů může
dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má
dodavatel sídlo, a které je obdobou výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.
Prokazování splnění způsobilosti a kvalifikace výpisem ze seznamu certifikovaných
dodavatelů
Platným certifikátem vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů lze
prokázat kvalifikaci v zadávacím řízení. Má se za to, že dodavatel je kvalifikovaný v rozsahu
uvedeném na certifikátu. Zadavatel bez zvláštních důvodů nezpochybňuje údaje uvedené v
certifikátu. Stejně jako certifikátem může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které
pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou certifikátu
vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů.
III.5

Technická kvalifikace dle § 79 zákona
Dodavatel prokáže technickou kvalifikaci předložením:
a)
seznamu významných dodávek poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením
zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnuti a identifikace objednatele.
Doba „posledních 3 let před zahájením zadávacího řízení“ se nepovažuje za splněnou, pokud
dodávka uvedená v příslušném seznamu nebyla v průběhu této doby dokončena.
Dodavatel splňuje technický kvalifikační předpoklad, pokud v posledních třech letech provedl:
minimálně 3 významné dodávky poskytnuté (realizované) za poslední 3 roky před
zahájením zadávacího řízení, každou v minimálním rozsahu 4 000 000,- Kč bez DPH
včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele.
Za významnou dodávku zadavatel považuje dodávku obdobnou (svozové vozidlo s vážícím
systémem) předmětu plnění této veřejné zakázky.

III.6

Doklady o způsobilosti dle § 86 odst. 2 - 5 zákona
Zadavatel požaduje předložení kopií výše uvedených dokladů pro prokázání profesní
způsobilosti již v nabídce nebo prokáže splnění kvalifikace čestným prohlášením. Dodavatel
může vždy nahradit požadované doklady jednotným evropským osvědčením pro veřejné
zakázky.
Před uzavřením smlouvy předloží vybraný dodavatel originály nebo ověřené kopie
dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy.
Dodavatel není povinen předložit zadavateli doklady osvědčující skutečnosti obsažené v
jednotném evropském osvědčení pro veřejné zakázky, pokud zadavateli sdělí, že mu je již
předložil v předchozím zadávacím řízení.
Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 a profesní způsobilost podle § 77
odst. 1 musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3
měsíce přede dnem zahájení zadávacího řízení.

IV.

Údaje pro podání nabídky dle § 103 zákona a § 107 zákona
IV.1

Podání nabídky
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.
Nabídka v elektronické podobě musí být podána prostřednictvím elektronického nástroje PVU
(www.profilzadavatele.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:
Krycí list
Doklady k prokázání splnění kvalifikace (může být nahrazeno komplexním ČP)
Seznam poddodavatelů (je-li relevantní)
Podepsaný návrh Kupní smlouvy (včetně technické specifikace předmětu dodávky)
Další doklady dle uvážení dodavatele – např. fotodokumentace, informace o typu vozidla,
apod. (nepovinné)

IV.2

Zadávací lhůta dle § 40 zákona
Zadávací lhůtou, se rozumí lhůta, po kterou účastníci zadávacího řízení nesmí ze zadávacího
řízení odstoupit. Počátkem zadávací lhůty je konec lhůty pro podání nabídek. Zadávací lhůta je
stanovena na 60 kalendářních dní.
Zadávací lhůta neběží po dobu, ve které zadavatel nesmí uzavřít smlouvu podle § 246 zákona.

IV.3

Poskytnutí jistoty
Zadavatel nepožaduje, aby účastník k zajištění svých povinností vyplývajících z účasti v
zadávacím řízení poskytl jistotu ve smyslu ustanovení § 41 zákona.

IV.4

Lhůta a místo pro podání nabídek dle § 54 odst. 1 zákona
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 11 pracovních dnů.
Lhůta pro podání nabídky končí dnem 5. 8. 2021 v 10:00 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.

V.

Podmínky otevírání nabídek dle § 108 a § 109 zákona

V.1

Datum a místo otevírání nabídek
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.

V.2

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.

VI.

Posouzení a hodnocení nabídek
VI.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.

VI.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

65 %
35 %

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 65
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 35
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.
VI.3

Celková výhodnost
Celková výhodnost je součtem počtu bodů dosažených ve všech dílčích hodnotících kritériích.
Jako nejvýhodnější bude vyhodnocen účastník s nejvyšším součtem všech bodů
výhodnosti dle dílčích kritérií.

VI.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.

VI.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.

VI.6

VII.

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.

Požadavky na zpracování nabídkové ceny
VII.1

Celková nabídková cena
Účastník ocení předmět plnění veřejné zakázky (zboží) specifikovaný v čl. 1 odst. 1.2 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.

VII.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.

VII.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. 4 – Kupní smlouva 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 Návrhu kupní smlouvy uchazeč připojí Přílohu č. 5 - Technická specifikace dodávky této
zadávací dokumentace.
Kupní 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.

VIII.

Využití poddodavatele
VIII.1

Seznam poddodavatelů
Účastník předloží seznam poddodavatelů, pokud jsou účastníkovi zadávacího řízení známi a
uvede, kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit.
Pokud zadavatel má v úmyslu plnit prostřednictvím poddodavatelů, předloží seznam
poddodavatelů dle Přílohy č. 6 – Seznam poddodavatelů této zadávací dokumentace.

VIII.2

Česné prohlášení
Účastník čestně prohlásí, že žádnou část veřejné zakázky v souladu předloženou nabídkou
nebude plnit pomocí poddodavatelů dle Přílohy č. 6 – Seznam poddodavatelů této zadávací
dokumentace.

IX.

Ostatní podmínky zadávací dokumentace
IX.1

Požadavky na varianty nabídek
Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

IX.2

Vysvětlení zadávacích podmínek
V žádosti na vysvětlení zadávací dokumentace musí být uvedeny identifikační a kontaktní údaje
dodavatele a informace o tom, ke které veřejné zakázce se žádost vztahuje.
Zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení doručena včas,
a to alespoň 4 dny pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek v souladu s § 54 odst.
5 zákona.
Pokud provede zadavatel spolu s vysvětlením zadávací dokumentace i změnu zadávacích
podmínek, bude postupovat podle § 99 zákona. Zadavatel může v souladu se Zákonem
poskytnout dodavatelům vysvětlení zadávacích podmínek i bez jejich předchozí žádosti, a to
pomocí profilu zadavatele.

IX.3

Zrušení zadávacího řízení
V případě zrušení zadávacího řízení zadavatel postupuje v souladu s ustanovením § 127
Zákona. Oznámení o zrušení zjednodušeného podlimitního řízení zadavatel uveřejní na profilu
zadavatele do 5 pracovních dnů od rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení.

IX.4

X.

Úhrada nákladů
Zadavatel nehradí náklady na účast v zadávacím řízení.

Vyhrazení práva zadavatele

X.1

Ověření údajů uvedených v nabídkách
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit a prověřit údaje uvedené jednotlivými účastníky v
nabídkách. Zadavatel vyloučí účastníka ze zadávacího řízení v případě, že účastník uvede ve
své nabídce nepravdivé údaje.

X.2

Změna podmínek
Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených zadávací
dokumentací, a to buď na základě žádostí uchazečů o vysvětlení zadávací dokumentace, nebo
zvláštního podnětu. Změnu obsahu zadávací dokumentace zadavatel oznámí na profilu
zadavatele.

X.3

Uveřejnění vysvětlení
Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit vysvětlení zadávací dokumentace, případně související
dokumenty, včetně přesného změní žádosti, na profilu zadavatele. V takovém případě je
vysvětlení zadávací dokumentace doručeno všem dodavatelům okamžikem jeho uveřejnění na
profilu zadavatele.

X.4

Uveřejnění na profilu zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení a
oznámení o výběru dodavatele na profilu zadavatele. V takovém případě se oznámení považují
za doručená všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění.

Přílohy:
Příloha č. 1 Příloha č. 2 Příloha č. 3 Příloha č. 4 Příloha č. 5 Příloha č. 6 -

Krycí list nabídky;
Čestné prohlášení (o splnění kvalifikačních předpokladů)
Seznam poddodavatelů
Kupní smlouva (návrh)
Technická specifikace
Seznam významných dodávek
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