ZADAVATEL:
Sídlem:
IČO:

Národní knihovna České republiky,
státní příspěvková organizace zřízená MK ČR
Klementinum 190, 110 00, Praha 1
00023221

Náš dopis / značka
NK-2563/OVZ/20

Vyřizuje / kontakt
Mgr. Šárka Pazderová / 221 663 105

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace (dále jen „ZD“)
Národní knihovna ČR, podle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování
v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, příslušná hospodařit se svěřeným majetkem státu,
Vás tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku na služby s názvem „Pravidelný odvoz a
zneškodňování odpadů v Klementinu a CDH“ zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení podle
§ 53 a násl. zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“ nebo „zákon“).

1. Informace o zadavateli
Národní knihovna České republiky
státní příspěvková organizace zřízená MK ČR,
sídlem: Klementinum 190, 110 00, Praha 1,
IČO: 00023221
zastoupená: Ing. Ivo Gottwaldem, náměstek sekce Ekonomika a provoz NK ČR
kontaktní osoba v záležitostech zadávacího řízení:
Mgr. Šárka Pazderová
telefon:
+420 221 663 105
e-mail:
sarka.pazderova@nkp.cz
profil zadavatele:
https://nen.nipez.cz/profil/NKCR

2. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky a technické podmínky
2.1. Předmět plnění veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající v pravidelném odvozu a zneškodňování odpadu
prováděném pro zadavatele od objektu nebo prostor, které zadavatel vlastní nebo spravuje nebo má
v nájmu, a to speciálním zařízením dodavatele.
Podrobná specifikace předmětu plnění, obchodní a platební podmínky, jsou uvedeny v návrhu
rámcové dohody (dále jen „návrh smlouvy“) – příloha č. 2 ZD.

Klasifikace předmětu veřejné zakázky (CPV)
Kód předmětu veřejné zakázky dle číselníku Common Procurement Vocabulary (CPV) je:
90500000-2 Služby související s likvidací odpadu a odpady

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 2.600.000,- Kč bez DPH a zároveň je maximální nabídkovou
cenou. V případě, že nabídková cena dodavatele bude převyšovat výše uvedený finanční limit, bude
nabídka dodavatele ze zadávacího řízení vyřazena a dodavatel bude vyloučen pro nesplnění podmínek
zadavatele.

3. Zadávací dokumentace
Informace a údaje uvedené v této ZD a v přílohách ZD vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění
veřejné zakázky. Tyto požadavky je dodavatel povinen plně a bezvýjimečně respektovat při zpracování
své nabídky a ve své nabídce je akceptovat. Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v této
zadávací dokumentaci a v přílohách zadávací dokumentace bude považováno za nesplnění zadávacích
podmínek. Zadávací dokumentace vč. všech příloh je uveřejněna v souladu s § 53 ZZVZ na profilu
zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/NKCR
Na stejné adrese budou zveřejňovány i vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace
v souladu s § 98 a 99 ZZVZ.

4. Doba plnění veřejné zakázky
4 roky ode dne nabytí účinnosti smlouvy nebo do vyčerpání celkového limitu této veřejné zakázky, tj.
částky ve výši 2.600.000,- Kč bez DPH

5. Místo plnění veřejné zakázky
1) Klementinum 190, Praha 1, 110 00
2) Centrální depozitář Hostivař, Sodomkova 1146/2, Praha 10 – Hostivař, 102 00

6. Obchodní podmínky
Zadavatel vymezil v návrhu smlouvy, která je součástí zadávacích podmínek jako příloha č. 2 ZD:
-

platební podmínky;
dodací podmínky;
sankční podmínky;
další obchodní podmínky Zadavatele.

Návrh smlouvy je závazným vzorem, který nesmí být jakkoliv měněn, upravován ani doplňován.
Dodavatel v návrhu smlouvy pouze vyplní vyznačená místa.

7. Kvalifikace dodavatelů
7.1. Způsobilost a kvalifikace
a) dodavatel prokáže základní způsobilost dle § 74 zákona způsobem dle § 75 zákona
b) prokáže profesní způsobilost dle § 77 odst. 1 zákona a odst. 2 písm. a) zákona
Ad. a)
Způsobilým podle § 74 odst. 1 zákona není dodavatel, který
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 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 §74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat tato
právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu
dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat:
a)

tato právnická osoba,

b)

každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a

c)

osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu:
a)
zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat
tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
b)
české právnické osoby, musí podmínku podle odstavce § 74 odst. 1 písm. a) zákona
splňovat osoby uvedené v § 74 odst. 2 zákona a vedoucí pobočky závodu.

Ad. b)
Dodavatel prokáže splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 a 2 zákona v souladu
s § 86 odst. 5 zákona předložením prostých kopií:
- výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do
takové evidence vyžaduje,
- dokladu o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, tj. obor
živnosti „Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)“.
Doklady k prokázání splnění profesní způsobilosti dodavatel nemusí předložit, pokud právní předpisy v
zemi jeho sídla obdobnou profesní způsobilost nevyžadují.
Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 zákona a profesní způsobilost podle §77 odst. 1
zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců
přede dnem podání nabídky.
V souladu s § 53 odst. 4 ZZVZ doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích a
mohou je nahradit čestným prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné
zakázky podle § 87 ZZVZ.

Kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů
V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle § 77
odst. 1 ZZVZ každý dodavatel samostatně.

Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob
Dodavatel může ve smyslu ust. § 83 ZZVZ prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní
způsobilosti s výjimkou kritéria podle ust. § 77 odst. 1 ZZVZ prostřednictvím jiných osob. Dodavatel
je v takovém případě povinen zadavateli předložit:
a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle ust. § 77 odst. 1 ZZVZ jinou osobou,
b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
c) doklady o splnění základní způsobilosti podle ust. § 74 ZZVZ jinou osobou a
d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo
k poskytnutí věcí 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.
Má se za to, že požadavek podle písmene d) 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 doklady podle ust. § 79
odst. 2 písm. a), b) nebo d) ZZVZ vztahující se k takové osobě, musí dokument podle odstavce d)

obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat služby, ke kterým se prokazované kritérium
kvalifikace vztahuje.

Kvalifikace získaná v zahraničí
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. Výpis z evidence Rejstříku
trestů v ČR vydává Rejstřík trestů. Potvrzení pro daňové nedoplatky zahraničních dodavatelů v ČR
vydává Finanční úřad pro Prahu 1 a potvrzení pro nedoplatky zahraničních dodavatelů v ČR
na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti vydává
Pražská správa sociálního zabezpečení.

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
Předložení dokladu o zapsání dodavatele do seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného
Ministerstvem pro místní rozvoj dle ust. § 226 až § 232 ZZVZ nahrazuje v souladu s ust. § 228 ZZVZ
doklad prokazující profesní způsobilost podle ust. § 77 ZZVZ v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze
seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti a základní
způsobilost podle ust. § 74 ZZVZ v plném rozsahu. Výpis ze seznamu nesmí být k poslednímu dni,
ke kterému má být prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost, starší než tři měsíce.

Předložení certifikátu
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

8. Variantní řešení
Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.

9. Způsob hodnocení nabídek
V rámci hodnocení nabídek dle § 119 zákona budou použity informace a údaje (které jsou předmětem
hodnocení) uvedené v příloze č. 3 návrhu smlouvy.
Hodnocení nabídek bude provedeno v souladu s ustanovením § 114 zákona podle jejich ekonomické
výhodnosti.
Základním kritériem pro určení ekonomické výhodnosti je nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH,
přičemž účastník vyplní přílohu č. 1 rámcové dohody – specifikace a cenová kalkulace.

Pro hodnocení nabídek jsou níže uvedena jednotlivá dílčí cenová subkritéria s přidělenými
jednotlivými váhami v %:

Hodnotící
kritérium

Nabídková
cena v Kč
bez DPH

Váha
hodnotícího
kritéria

100 %

Subkritérium

Váha
subkritéria

1 odvoz 1 ks sběrné nádoby na neseparovaný odpad
(1.100 l)

20 %

1 odvoz 1 ks sběrné nádoby na papír (1.100 l)

20 %

1 odvoz 1 ks sběrné nádoby na umělou hmotu (1.100 l)

20 %

1 odvoz 1 ks sběrné nádoby na sklo (120 l)

20 %

1 odvoz 1 ks sběrné nádoby na umělou hmotu (120 l)

20 %

V každém z uvedených subkritérií komise vyhodnotí výši celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH
stanovené v souladu s podmínkami zadávací dokumentace, a to směrem od nejnižší hodnoty k nejvyšší
hodnotě. Každá hodnocená nabídka získá bodovou hodnotu, která bude určena na základě níže
uvedeného vzorce:
Nejnižší předložená nabídková cena
Počet bodů kritéria = 100 x ---------------------------------------------------------- vynásobeno příslušnou vahou
Nabídková cena hodnocené nabídky
Nabídka s nejnižší absolutní hodnotou získá ohodnocení 100 bodů, ostatní nabídky získají bodové
ohodnocení dle vzorce Bc=100*Cmin/C, přičemž C je hodnocená nabídková cena, Cmin je nejnižší
podaná nabídková cena uvedená v nabídkách účastníků a Bc je dosažený počet bodů pro hodnocenou
nabídku. Dosažený počet bodů bude následně vynásoben vahou daného dílčího kritéria. Výsledná
hodnota bude zaokrouhlena dle aritmetických pravidel s přesností na dvě desetinná místa.
Nabídková cena je cenou nejvýše přípustnou a obsahuje veškeré náklady spojené s poskytovanou
službou.
Na základě součtu výsledných bodových hodnot pro jednotlivá subkritéria u jednotlivých nabídek
stanoví hodnotící komise pořadí úspěšnosti nabídek tak, že jako ekonomicky nejvýhodnější bude
označena ta nabídka, která dosáhla nejvyšší bodové hodnoty. Ostatní nabídky budou za touto nabídkou
seřazeny dle celkového počtu bodů sestupně.
V případě shody ve výsledcích bodového hodnocení bude za výhodnější nabídku označena ta, která
dosáhne vyšší bodové hodnoty u dílčího subkritéria „1 odvoz 1 ks sběrné nádoby na neseparovaný
odpad (1.100 l)“.

Hodnocení nabídek bude provedeno členy hodnotící komise jmenované zadavatelem v souladu se
zákonem.
Pokud účastník ocení kteroukoliv část nabídkové ceny mimořádně nízkou nabídkovou cenou, bude
požádán o písemné zdůvodnění způsobu stanovení nabídkové ceny v souladu s § 113 zákona.

10. Způsob zpracování nabídkové ceny
Účastník zpracuje nabídkovou cenu za předmět plnění veřejné zakázky v české měně (Kč) a v členění:
cena bez DPH, DPH, cena s DPH.
Nabídková cena bude zpracována jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná, platná po celou dobu
plnění této veřejné zakázky a zahrnující veškeré náklady a rizika dodavatele včetně všech poplatků,
(např. dopravy do místa plnění, instalace, daní atd.). Dodavatel zahrne do nabídkové ceny též
předpokládaný vývoj inflace až do konce platnosti a účinnosti kupní smlouvy.

11. Objektivní podmínky, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny
Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny vyjma změny sazeb DPH, a to na základě písemného
dodatku ke kupní smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami.

12. Způsob a lhůta pro podání nabídky
Nabídky budou podány v souladu s ustanovením § 107 zákona.
Vzhledem k povinnosti Zadavatele využívat při zadávání veřejných zakázek Národní elektronický
nástroj v plném rozsahu, uveřejní Zadavatel lhůtu pro podání nabídek v Národním elektronickém
nástroji.

13. Požadavky na podání nabídky v elektronické podobě prostřednictvím
elektronického nástroje
Nabídky se podávají písemně v elektronické podobě prostřednictvím Národního elektronického
nástroje (dále jen „NEN“) dostupného na URL adrese: https://nen.nipez.cz/.
Zadavatel si vyhrazuje podání nabídek v elektronické podobě. Nabídka musí být zpracována
prostřednictvím akceptovatelných formátů souborů, tj. Microsoft Office (Word, Excel), Open Office,
PDF, JPEG, GIF, ZIP nebo PNG3. Zadavatel preferuje předložení nabídky v PDF formátu. Účastník musí
být připojen k síti Internet.

Účastník prostřednictvím NEN předloží zadavateli v českém jazyce údaje a dokumenty specifikované
touto zadávací dokumentací, případně zákonem.
Podrobné informace o elektronickém nástroji NEN naleznete v dokumentech dostupných na
internetové adrese https://nen.nipez.cz/, zejména v sekci „Informace pro uživatele“ v podsekcích
„Provozní řád“ a „Uživatelské příručky“.
Dodavatel je povinen šifrovat nabídku výlučně certifikátem veřejného klíče, který poskytuje
dodavatelům zadavatel jako přílohu č. 4 ZD – šifrovací certifikát (certifikát sloužící k šifrování
nabídek).
Zadavatel upozorňuje dodavatele, že podání nabídky ve lhůtě pro podání nabídek je jeho
odpovědností. Zadavatel v této souvislosti upozorňuje, že elektronický nástroj (NEN) může postihnout
výpadek funkčnosti, za který zadavatel neodpovídá. Zadavatel proto doporučuje dodavatelům, kteří
hodlají podat nabídku, aby ji podali v dostatečném časovém předstihu (např. několik hodin).
Zadavatel dále upozorňuje, že pro podání nabídky je nezbytná registrace dodavatele. Registrace není
okamžitá a podléhá schválení provozovatelem systému, který má 2 pracovní dny na akceptaci, nebo
zamítnutí registrace, pokud žádost o registraci nebude obsahovat veškeré požadované náležitosti.

13.1.

Struktura nabídky

Nabídku zadavatel doporučuje předložit v následující struktuře:
1) Krycí list nabídky (dle Přílohy č. 1 ZD)
2) Podepsaný návrh smlouvy
3) Doklady prokazující splnění kvalifikace
4) Ostatní (doklady, prohlášení)

14. Otevírání nabídek
Otevírání nabídek je z důvodu umožnění příjmu nabídek pouze v elektronické podobě neveřejné.
Otevírání nabídek proběhne v souladu s § 109 zákona.

15. Podmínky uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem
Vybraný dodavatel – účastník zadávacího řízení, který byl vybrán k uzavření smlouvy, je povinen
Zadavateli na písemnou výzvu:
1) doložit postupem dle ust. § 122 odst. 3 písm. a) zákona originály nebo ověřené kopie dokladů o jeho
kvalifikaci;
2) pokud je vybraný Dodavatel právnickou osobou, je povinen Zadavateli na základě písemné výzvy dále
předložit dokumenty, z nichž budou vyplývat následující skutečnosti:

a) identifikační údaje všech osob, které jsou skutečným majitelem vybraného Dodavatele podle
zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování
terorismu,
b) doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob podle bodu (i) tohoto písm. b) k Dodavateli; těmito
doklady jsou zejména:
i. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
ii. seznam akcionářů,
iii. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
iv. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

16. Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace
Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace je možno doručit písemně v elektronické podobě
prostřednictvím elektronického nástroje nejpozději 7 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání
nabídek.
Vysvětlení zadávací dokumentace k zadávacím podmínkám včetně přesného znění požadavku bude
uveřejněno nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení požadavku Dodavatele dle § 98 odst. 4
zákona.
Vysvětlení zadávací dokumentace Zadavatel uveřejní na profilu Zadavatele nejméně 4 pracovní dny
před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel může provést vysvětlení zadávací dokumentace i
bez předchozí žádosti Dodavatele.
Vysvětlení zadávací dokumentace včetně přesného znění požadavku bude uveřejněno stejným
způsobem, jakým Zadavatel uveřejnil textovou část zadávací dokumentace na profilu Zadavatele –
https://nen.nipez.cz/profil/NKCR

17. Důvěrnost informací
Všechny informace, které se dodavatel dozví v souvislosti s plněním veřejné zakázky, jsou důvěrné
povahy. Dodavatel se zavazuje zachovávat o důvěrných informacích mlčenlivost a důvěrné informace
používat pouze k poskytování služeb dle Smlouvy.
Povinnost zachovávat mlčenlivost znamená zejména povinnost zdržet se jakéhokoliv jednání, kterým
by důvěrné informace byly sděleny nebo zpřístupněny třetí osobě nebo by byly využity v rozporu s
jejich účelem pro vlastní potřeby nebo pro potřeby třetí osoby, případně by bylo umožněno třetí osobě
jakékoliv využití těchto důvěrných informací. Dodavatel je povinen přijmout opatření k ochraně
důvěrných informací. Povinnost zachovávat mlčenlivost trvá i po skončení smluvního vztahu.

17.1.
1)
2)

Zadavatel si vyhrazuje právo
Ověřit si informace uvedené účastníkem zadávacího řízení v nabídce.
Neposkytovat náhradu nákladů, které účastník zadávacího řízení vynaložil na účast
v zadávacím řízení.

3)
4)

Zadavatel je oprávněn jakékoliv informace či doklady poskytnuté účastníky použít, je-li to
nezbytné pro postup podle zákona, či pokud to vyplývá z účelu zákona.
Komunikovat po celou dobu zadávacího řízení pouze elektronicky v souladu s ustanovením
§ 211 zákona

18. Přílohy zadávací dokumentace





Příloha č. 1 – Krycí list nabídky
Příloha č. 2 – Návrh smlouvy
Příloha č. 3 – Čestné prohlášení o splnění některých podmínek základní způsobilosti
Příloha č. 4 – Šifrovací certifikát

V Praze dne

Digitálně podepsal

Šárka
Šárka Pazderová
2021.01.04
Pazderová Datum:
15:04:52 +01'00'

…………………………………………………..
Ing. Ivo Gottwald, v.r.
náměstek sekce Ekonomika a provoz NK ČR

Za správnost: Mgr. Šárka Pazderová, ředitelka odboru veřejných zakázek a projektů NK ČR

