MRAMORIT a. s.
č. p. 72, 503 66 Káranice * IČO: 25268406

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
ve výběrovém řízení realizovaném podle Pravidel pro výběr dodavatelů
v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (dále jen "OP PIK")
č. j. MPO 499465/20/61010/61000, účinných od 10. 12. 2020, zakázky s názvem

„Realizace opatření na úsporu energie
MRAMORIT a. s.“

1. Identifikační údaje zadavatele
Zadavatel:
Obchodní firma:
Sídlo:
Právní forma:
IČ:

MRAMORIT a. s.
č. p. 72, 503 66 Káranice
akciová společnost
04033736

Osoba pověřená realizací výběrového řízení:
Obchodní firma:
Tendr CZ s. r. o.
Sídlo:
Masarykova 68, 257 22 Čerčany
IČ:
24796018
Kontaktní osoba zadavatele:
kontaktní osoba:
Mgr. Veronika Hübnerová
tel. / email:
606 971 149 / tendrcz@gmail.com
Profil zadavatele: https://www.tenderarena.cz/profily/mramorit

1

2. Základní informace o zakázce
Název zakázky: „Realizace opatření na úsporu energie MRAMORIT a. s.“
Druh zakázky: zakázka na dodávky
Dílčí plnění: zakázka je rozdělena na 2 části (tj. zadavatel umožňuje dílčí plnění)
Druh výběrového řízení: zakázka ve smyslu bodu 9) Pravidel pro výběr dodavatelů v OP PIK
Předpokládaná hodnota zakázky: 4 543 862,- Kč bez DPH
Předpokládaná hodnota jednotlivých částí veřejné zakázky bez DPH je:
- část č. 1 – Vytápění – 2 630 900,- Kč,
- část č. 2 – Osvětlení –1 912 962,- Kč.
Zakázka bude částečně hrazena z Operačního programu Podnikání a inovace pro
konkurenceschopnost, název projektu „Realizace opatření na úsporu energie MRAMORIT
a. s.“, číslo projektu CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0016518.
3. Předmět zakázky
Předmětem plnění zakázky je realizace projektu „Realizace opatření na úsporu energie
MRAMORIT a. s.“.
Zakázka je rozdělena na 2 části:
- část č. 1 – Vytápění,
- část č. 2 – Osvětlení.
Dodavatel je oprávněn podat nabídku na jakoukoli část zakázky popř. na obě části zakázky.
Každá část zakázky bude hodnocena samostatně a na každou část zakázky bude uzavřena
samostatná smlouva.
Část č. 1 - Vytápění
Předmětem plnění části č. 1 zakázky je nahrazení stávajícího parního vytápění novými
moderními zdroji tepla na zemní plyn.
Předmět plnění této části zakázky a její rozsah je detailně vymezen v technické dokumentaci
akce „Plynofikace části areálu fa MRAMORIT a. s. Káranice, stp. č. 11/1, 223/5 k. ú. Káranice“
zpracované projektantem Jiří Zahradníček, Dr. Vojtěcha 1955, 504 01 Nový Bydžov, včetně
soupisu dodávek a prací, která je přílohou č. 1 zadávací dokumentace (dále jen „ZD“).
Část č. 2 - Osvětlení
Předmětem plnění části č. 2 zakázky je výměna stávajících zastaralých a neefektivních
výbojkových zdrojů osvětlení za nová LED svítidla v prostorách výrobní haly č. 1 včetně
přístavby haly.
Předmět plnění této části zakázky a její rozsah je detailně vymezen v technické dokumentaci
akce „Rekonstrukce osvětlovací soustavy“ zpracované projektantem 4 Lighting s. r. o.,
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Opletalova 922/8, 110 00 Praha 1, IČO: 03458911, včetně soupisu dodávek a prací, která je
přílohou č. 2 ZD.
Projektová dokumentace je zpracovaná pro rekonstrukci kompletního osvětlení společnosti
MRAMORIT a. s. (tj. ve všech třech halách), ale předmětem této zakázky je pouze
rekonstrukce osvětlení v rozsahu stanoveném v soupisu dodávek a prací v příloze č. 2 ZD.
4. Doba a místo plnění
Část č. 1 - Vytápění
Doba plnění:
- zahájení realizace předmětu plnění části č. 1 zakázky (díla) převzetím pracoviště
v závislosti na klimatických podmínkách v termínu dle dohody smluvních stran v době od
uzavření smlouvy o dílo nejpozději do 31. 5. 2021,
- dokončení kompletního předmětu plnění veřejné zakázky (díla) vč. předání a převzetí
díla do 80 kalendářních dnů ode dne převzetí pracoviště.
Místem plnění jsou výrobní haly č. 1, 2 a 3 na adrese sídla zadavatele tj. č. p. 72, 503 66
Káranice.
Část č. 2 - Osvětlení
Doba plnění:
- zahájení realizace předmětu plnění části č. 2 zakázky (díla) převzetím pracoviště
v srpnu nebo září roku 2021 v závislosti na provozních možnostech zadavatele a dle
dokončení části 1 zakázky (tj. části 1 a 2 zakázky nelze realizovat souběžně) v termínu dle
dohody smluvních stran,
- dokončení kompletního předmětu plnění veřejné zakázky (díla) vč. předání a převzetí
díla do 80 kalendářních dnů ode dne převzetí pracoviště.
Místem plnění je výrobní hala č. 1 na adrese sídla zadavatele tj. č. p. 72, 503 66 Káranice.
5. Prokázání splnění kvalifikace
Požadavky na prokázání splnění kvalifikace shodné pro obě zakázky
1) Zadavatel požaduje prokázání základní způsobilosti předložením čestného prohlášení
dodavatele o tom, že dodavatel:
a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení
pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla
dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný
daňový nedoplatek,
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c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo
na penále na veřejné zdravotní pojištění,
d) nemá 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) není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu
nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo není v obdobné situaci
podle právního řádu země sídla dodavatele.
Je-li dodavatelem právnická osoba, výše uvedenou podmínku podle písm. a) splňuje tato
právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu
dodavatele právnická osoba, výše uvedenou podmínku podle písm. a) splňuje
- tato právnická osoba,
- každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
- osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.
Účastní-li se výběrového řízení pobočka závodu české právnické osoby, splňují výše
uvedenou podmínku podle písm. a) osoby uvedené v odstavci výše a vedoucí pobočky
závodu. Účastní-li se výběrového řízení pobočka závodu zahraniční právnické osoby,
splňuje výše uvedenou podmínku podle písm. a) tato právnická osoba a vedoucí pobočky
závodu.
Vzor prohlášení o splnění základní způsobilosti je přílohou č. 3 zadávací dokumentace.
2)

Zadavatel požaduje k prokázání splnění profesní způsobilosti předložit výpis
z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, nebo jiné obdobné evidence,
pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace závislé na části zakázky, na kterou dodavatel
podává nabídku
3)

Zadavatel dále požaduje k prokázání splnění profesní způsobilosti předložit:
a) doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky a to
zejména doklad o oprávnění k podnikání dle § 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 455/1991
Sb., o živnostenském podnikání, tj. výpis ze živnostenského rejstříku v rozsahu
odpovídajícím předmětu zakázky resp. té části zakázky, na kterou dodavatel podává
nabídky tj.:
- část 1 – Vytápění – dodavatel doloží oprávnění k podnikání alespoň pro
„Vodoinstalatérství, topenářství“,
- část 2 – Osvětlení – dodavatel doloží oprávnění k podnikání alespoň pro „Montáž,
opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení”,
b) doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž
prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, která je pro plnění části č. 1
veřejné zakázky vyžadována jinými právními předpisy tj.:
- část 1 – Vytápění – dodavatel doloží oprávnění pro montáž středotlakých,
průmyslových plynových rozvodů dle vyhlášky č. 21/1979 Sb. a čestné prohlášení
o poměru této osoby k dodavateli (tj. zda se jedná o jeho zaměstnance nebo
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poddodavatele). V případě, že osoba, jejímž prostřednictvím dodavatel odbornou
způsobilost zabezpečuje, je v jiném pracovním poměru než zaměstnaneckém, pak se
k této osobě přistupuje jako k jiné osobě, jejímž prostřednictvím dodavatel prokazuje
část kvalifikace, tj. platí pro něj podmínky uvedené v čl. 5 odst. 7 ZD.
4) Zadavatel požaduje k prokázání splnění technické kvalifikace předložit seznam
významných dodávek poskytnutých dodavatelem za posledních 3 roky před zahájením
zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele.
Doba posledních 3 let se považuje za splněnou, pokud byla dodávka uvedená v seznamu
významných dodávek v průběhu této doby dokončena.
Zadavatel stanovuje minimální úroveň technické kvalifikace pro každou část zakázky
samostatně takto:
- část č. 1 - Vytápění - dodavatel doloží alespoň 2 dodávky vč. instalace vytápění zdroji
tepla na zemní plyn ve finančním objemu min. 1 mil. Kč bez DPH každá zakázka,
- část č. 2 - Osvětlení - dodavatel doloží alespoň 2 dodávky vč. instalace vnitřního LED
osvětlení v souhrnném finančním objemu min. 400 tis. Kč bez DPH.
Společná ustanovení k prokázání splnění kvalifikace
5) Doklady k prokázání splnění kvalifikace dodavatelé předkládají v nabídkách v kopiích a
mohou je nahradit čestným prohlášením. Zadavatel si může v průběhu výběrového řízení
vyžádat předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci. Doklady k
prokázání splnění základní způsobilosti dle čl. 5 odst. 1 ZD a doklad k prokázání splnění
profesní způsobilosti dle čl. 5 odst. 2 ZD (tj. výpis z obchodního rejstříku) musí
prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců
přede dnem zahájení výběrového řízení. Dodavatel může k prokázání splnění kvalifikace
předložit výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, přičemž pro prokázání splnění
kvalifikace bude přiměřeně použito ustanovení § 228 zákona.
6) Dodavatel prokazuje základní a profesní způsobilost dle čl. 5 odst. 2 ZD (tj. výpis
z obchodního rejstříku) bez ohledu na část zakázky, na kterou podává nabídku tj.
požadavky na prokázání splnění základní a profesní způsobilosti dle čl. 5 odst. 2 ZD (tj.
výpis z obchodního rejstříku) jsou shodné pro obě zakázky. Pokud dodavatel podává
nabídku na více částí zakázky, prokazuje základní a profesní způsobilost dle čl. 5 odst. 2
ZD (tj. výpis z obchodního rejstříku) pouze jednou tj. pro všechny části, na které podává
nabídku. Profesní způsobilosti dle čl. 5 odst. 3 ZD a technickou kvalifikaci dle čl. 5 odst. 4
ZD prokazuje dodavatel na každou část, na kterou podává nabídku, samostatně.
7) Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob - dodavatel může prokázat část
technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle čl. 5 odst. 2 ZD
(tj. výpis z obchodního rejstříku) prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém
případě povinen zadavateli předložit:
a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle čl. 5 odst. 2 ZD (tj. výpis z
obchodního rejstříku) jinou osobou;
b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby;
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c) čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti podle čl. 5 odst. 1 ZD;
d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění zakázky nebo k
poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění
zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za
dodavatele.
6. Technické podmínky
1) Technické podmínky vymezující předmět plnění zakázky resp. obou jejích částí a
stanovené v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky ve výběrovém řízení jsou
součástí zadávací dokumentace jako její přílohy č. 1 a 2 tj. v technické dokumentaci a
soupisu dodávek a prací pro jednotlivé části zakázky.
2) Dodavatel je povinen dodržet technické podmínky v rozsahu dle příloh č. 1 a 2
zadávací dokumentace. Pokud je v technických podmínkách uveden odkaz na určitého
dodavatele či výrobek, případně na patent, vynález, průmyslový vzor, ochrannou známku či
označení původu, zadavatel výslovně umožňuje použití i jiných kvalitativně a
technicky obdobných řešení.
3) Součástí nabídky musí být technické informace a údaje o nabízeném plnění vč. uvedení
obchodního názvu a výrobce. Z informací předložených dodavatelem musí být zřejmé
splnění zadavatelem požadovaných technických parametrů dle technické dokumentace dané
části zakázky. Zadavatel v závislosti na části zakázky, na kterou dodavatel podává nabídku,
požaduje, aby součástí nabídky na danou část zakázky bylo:
-

část 1 – Vytápění – dodavatel doloží technický popis (technický či katalogový list)
nabízených plynových topných zářičů a plynového kotle,

-

část 2 – Osvětlení – dodavatel doloží:
a) technický popis (technický či katalogový list) nabízených LED svítidel,
b) potvrzený (podepsaný oprávněnou osobou) dokument „Technické parametry pro
rekonstrukci osvětlení“, který je součástí projektové dokumentace v příloze č. 2
zadávací dokumentace,
c) elumdatové soubory s fotometriemi svítidel nebo odkaz na stránky výrobce
svítidel, kde budou tyto soubory volně se stažení.

7. Obchodní podmínky
1) Smluvní (obchodní) podmínky zadavatele pro každou část zakázky jsou uvedeny v
příslušném závazném vzorovém návrhu smlouvy o dílo dané části zakázky (dále jen
„vzorová smlouva“) - viz přílohy č. 4 a 5 ZD. Vzorová smlouva je vyhotovena pro
každou část zakázky samostatně. Dodavatel musí pro zpracování nabídky použít
vzorovou smlouvu pro tu část zakázky, na kterou podává nabídku, přičemž je povinen
a oprávněn doplnit své identifikační údaje v záhlaví vzorové smlouvy a údaje k podpisu
smlouvy (datum, oprávněná osoba) a údaje, které budou předmětem hodnocení.
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2) Nabídka musí obsahovat návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jménem či za
dodavatele, který bude zpracován dle závazného vzoru v příloze č. 4 či 5 ZD pro tu část
zakázky, na kterou dodavatel podává nabídku. Pokud je návrh smlouvy podepsán
zmocněnou osobou, musí být součástí nabídky kopie plné moci.
8. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny
1) Nabídková cena musí být zpracována jako cena nejvýše přípustná za splnění
specifikovaného předmětu dané části zakázky v nabízeném termínu a kvalitě.
2) Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady na splnění dané části zakázky
v rozsahu stanoveném zadávacími podmínkami zakázky, dle příslušného závazného vzoru
smlouvy v příloze č. 4 resp. 5 ZD a dle technické specifikace předmětu dané části zakázky
tvořící přílohu č. 1 resp. 2 ZD, přičemž dodavatel odpovídá za úplnost ocenění dané části
zakázky.
3) Nabídková cena musí být zpracována po položkách soupisu dodávek a prací dané části
zakázky obsaženém v příloze č. 1 resp. 2 ZD. Úplně oceněný soupis dodávek a prací té
části zakázky, na kterou dodavatel podává nabídku (tj. nabídkový rozpočet účastníka
výběrového řízení), musí být součástí nabídky.
4) Dodavatel odpovídá za úplnost ocenění zakázky. Dodavatel nemá právo domáhat se
zvýšení sjednané ceny z důvodu chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou
tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu dodávek a prací.
3) Celková nabídková cena dané části zakázky bude uvedena v návrhu smlouvy na
příslušnou část zakázky v Kč v členění cena bez DPH, výše DPH a cena včetně DPH.
Dodavatel - neplátce DPH a zahraniční dodavatel uvedou pouze cenu bez DPH.
9. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky
1) Nabídka musí být zpracována písemně v listinné podobě v českém jazyce v jednom
vyhotovení. Dodavatel současně nepovinně předloží nabídku v elektronické podobě (tj.
úplně oskenovanou) na CD či jiném datovém nosiči.
2) K cizojazyčným dokumentům je dodavatel povinen přiložit alespoň prostý překlad do
českého jazyka, a to s výjimkou technických specifikací, kdy se jedná o standardně
používanou terminologii k určitým hodnotám, výpočtům či funkcím.
3) Zadavatel doporučuje nabídku svázat nebo jinak upravit nerozebíratelným způsobem a
rovněž doporučuje jednotlivé listy nabídky včetně všech dokladů očíslovat vzestupnou
nepřerušovanou číselnou řadou. Texty v nabídce nesmí obsahovat žádné vsuvky mezi
řádky, výmazy nebo přepisy. Bude-li takové úpravy nebo opravy nabídka obsahovat, musí
být tyto opatřeny datem provedení opravy a podepsány osobou, resp. osobami
podepisujícími nabídku.
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4) Obsah nabídky - součástí nabídky musí být alespoň:
a) identifikační údaje dodavatele (tj. u dodavatele – právnické osoby obchodní firma
nebo název, sídlo, právní forma, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, a u dodavatele –
fyzické osoby obchodní firma nebo jméno a příjmení, místo podnikání, identifikační
číslo, bylo-li přiděleno),
b) doklady a informace k prokázání splnění kvalifikace dle čl. 5 ZD, v závislosti na
tom, na jakou část zakázky dodavatel podává nabídku,
c) návrh smlouvy o dílo podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele a
zpracovaný v souladu s čl. 7 ZD, a to pro každou část či části zakázky, na kterou
dodavatel podává nabídku,
d) úplně oceněný soupis dodávek a prací tj. nabídkový rozpočet dodavatele zpracovaný v
souladu s čl. 8 ZD, a to pro každou část či části zakázky, na kterou dodavatel
podává nabídku,
e) technické informace a údaje o nabízeném plnění dle čl. 6 odst. 3 zadávací
dokumentace, a to pro každou část či části zakázky, na kterou dodavatel podává
nabídku,
f) seznam poddodavatelů - zadavatel v požaduje, aby dodavatel v nabídce předložil
seznam poddodavatelů, pokud jsou mu známi, a uvedl, kterou část veřejné zakázky
bude každý z poddodavatelů plnit, a to pro každou část či části zakázky, na kterou
dodavatel podává nabídku. Pokud dodavatel nemá v úmyslu zadat část plnění zakázky
poddodavateli resp. mu žádný poddodavatel není v době zpracování nabídky znám,
předloží v nabídce prohlášení, že nemá poddodavatele resp. že mu žádný poddodavatel
není v době zpracování nabídky znám. Vzor seznamu poddodavatelů je přílohou č. 6
zadávací dokumentace.
5) Varianty nabídek zadavatel nepřipouští.
10. Kritéria hodnocení a způsob hodnocení nabídek
Každá část zakázky bude hodnocena samostatně, přičemž kritéria hodnocení jsou pro obě
zakázky shodné.
Kritéria hodnocení
Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost
nabídky bude hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny.
Metoda vyhodnocení nabídek v daném kritériu
Hodnocena bude celková nabídková cena za předmět plnění dané části zakázky uvedená v
příslušném návrhu smlouvy v Kč bez DPH.
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Nabídky budou seřazeny podle výše nabídkové ceny vzestupně od nejnižší nabídkové ceny po
nejvyšší, přičemž ekonomicky nejvýhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou
v Kč bez DPH dané části zakázky.
Váha nebo jiný matematický vztah mezi kritérii
Kritérium nabídkové ceny v Kč bez DPH je jediným kritériem hodnocení.
11. Vysvětlení zadávacích podmínek, jejich změny nebo doplnění
1) Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně vysvětlení zadávacích podmínek.
Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím
lhůty pro podání nabídek. Vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez
předchozí žádosti.
2) Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty,
nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení žádosti. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení,
která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu dle předchozího
odstavce.
3) Pokud je žádost o vysvětlení zadávacích podmínek doručena včas a zadavatel neuveřejní
vysvětlení ve lhůtě dle předchozího odstavce, prodlouží lhůtu pro podání nabídek nejméně o
tolik pracovních dnů, o kolik přesáhla doba od doručení žádosti o vysvětlení zadávacích
podmínek do uveřejnění vysvětlení lhůtu dle předchozího odstavce.
4) Vysvětlení zadávacích podmínek, včetně přesného znění žádosti, zveřejní zadavatel na
profilu zadavatele a zároveň je neprodleně písemně oznámí všem dosud známým
dodavatelům.
5) Provede-li zadavatel změny zadávacích podmínek, přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání
nabídek podle povahy provedené úpravy. V případě takové změny zadávacích podmínek,
která může rozšířit okruh možných dodavatelů, prodlouží zadavatel lhůtu tak, aby od
okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání nabídek. Změnu lhůty pro
podání nabídek zadavatel zveřejní na profilu zadavatele a zároveň ji neprodleně písemně
oznámí všem dosud známým dodavatelům. Změna lhůty pro podání nabídek musí být
zveřejněna ještě před uplynutím původní lhůty pro podání nabídek. Zadavatel je oprávněn
prodloužit lhůtu pro podání nabídek i bez změny zadávacích podmínek.
6) Zadavatel pověřil vyřízením žádostí o písemné vysvětlení k zadávací dokumentaci osobu
zmocněnou k realizaci výběrového řízení. Písemné žádosti o vysvětlení zadávací
dokumentace tedy zasílejte kontaktní osobě uvedené v čl. 1 zadávací dokumentace tj.
emailem na tendrcz@gmail.com nebo poštou či jiným doručovatelem na Tendr CZ s. r. o.,
Mgr. Veronika Hübnerová, Masarykova 68, 257 22 Čerčany, případně datovou schránkou.
7) Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 5. 2. 2020 od 10:00 hod. Sraz účastníků prohlídky
v sídle zadavatele na adrese MRAMORIT a. s., č. p. 72, 503 66 Káranice, kontaktní osoba
Ing. Miloš Veselý, tel. 602 455 720. Prohlídka místa plnění slouží výhradně k seznámení
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dodavatelů se stávajícím místem budoucího plnění a s jeho technickými a provozními
parametry. Není určena k případnému vyjasňování obsahu ZD. Při požadavku vysvětlení
zadávací dokumentace je nutno postupovat podle výše uvedených ustanovení zadávací
dokumentace.
12. Lhůta, místo a způsob podání nabídek, otevírání obálek
1)

Lhůta pro podání nabídek končí dne 16. 2. 2021 v 10:00 hodin. Nabídky doručené po
uplynutí této lhůty nebudou zadavatelem do výběrového řízení přijaty.

2)

Místem pro podání nabídek je sídlo zadavatele na adrese MRAMORIT a. s., Káranice 72,
503 66 Káranice. Nabídku lze na tuto adresu zaslat poštou či jiným doručovatelem
(kurýrem) nebo nabídku na uvedené adrese předat osobně po telefonické dohodě s Ing.
Ivou Veselou, tel. 602 163 731.

3) Nabídka bude podána písemně v listinné podobě v uzavřené obálce označené názvem
zakázky, adresou dodavatele a nápisem "NEOTVÍRAT".
4) Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Pokud dodavatel podá v daném výběrovém
řízení více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, zadavatel všechny
takové nabídky vyřadí a dodavatele vyloučí z účasti ve výběrovém řízení.
5) Otevírání nabídek bude zahájeno dne 16. 2. 2021 v 10:00 hodin v kanceláři zadavatele na
adrese MRAMORIT a. s., Káranice 72, 503 66 Káranice. Zadavatel neumožňuje účast
zástupců účastníků řízení na otevírání obálek.
13. Ostatní podmínky
1) Zadavatel prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani
veřejným příslibem a nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek (dále jen "ZZVZ"). Zakázka je zadávána ve výběrovém řízení
realizovaném podle Pravidel pro výběr dodavatelů v OP PIK, která jsou veřejně dostupná
na webu OP PIK tj.: http://www.agentura-api.org/metodika/vyber-dodavatele/.
2) Nabídky podané ve lhůtě pro podání nabídek budou posouzeny hodnotící komisí z hlediska
splnění podmínek výběrového řízení. Jestliže je nabídka shledána jako nejasná nebo
neúplná, může být účastník vyzván za předpokladu dodržení zásad transparentnosti,
rovného zacházení a zákazu diskriminace k jejímu doplnění nebo objasnění předložených
údajů, dokladů, vzorků nebo modelů nebo doplnění dalších nebo chybějících údajů,
dokladů, vzorků nebo modelů, a to v přiměřené lhůtě. Doplněním nebo objasněním nabídek
nesmí být změněna nabídková cena. V případě, že vybraný účastník nabídku v dodatečné
lhůtě nedoplní nebo neobjasní, pokud zadavatel nepromine pozdní doplnění nebo
objasnění, musí být tato nabídka vyřazena a účastník vyloučen z účasti ve výběrovém
řízení. Za zjevné početní chyby se nabídka nevyřazuje.
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3) Zadavatel je oprávněn provést posouzení splnění podmínek výběrového řízení před
hodnocením nabídek nebo až po hodnocení nabídek. U vybraného dodavatel musí
zadavatel provést posouzení splnění podmínek výběrového řízení a hodnocení jeho nabídky
vždy. V případě, že dojde po hodnocení k vyloučení vybraného účastníka, musí vždy dojít k
novému hodnocení zbývajících nabídek.
4) Účastníka, jehož nabídka byla hodnotící komisí vyřazena, zadavatel vyloučí z účasti ve
výběrovém řízení. V případě vyloučení účastníka postupuje zadavatel dle Pravidel pro
výběr dodavatelů v OP PIK, resp. dle § 48 odst. 2, 3, 5 a 8 ZZVZ. Zadavatel odešle
bezodkladně účastníkovi oznámení o jeho vyloučení s odůvodněním.
5) Hodnocení nabídek provede hodnotící komise podle kritérií hodnocení uvedených v
zadávací dokumentaci. Zadavatel na základě provedeného hodnocení rozhodne o výběru
dodavatele.
6) O výsledku výběrového řízení budou informováni všichni účastníci, kteří podali nabídky v
řádném termínu pro podání nabídek. Oznámení o výsledku výběrového řízení bude
obsahovat min. následující informace: identifikační údaje dodavatelů, jejichž nabídka byla
hodnocena, výsledek hodnocení nabídek, z něhož je zřejmé pořadí nabídek. Tato informace
bude uveřejněna na profilu zadavatele po hodnocení nabídek a po rozhodnutí o výběru
dodavatele, a to bez zbytečného odkladu. Oznámení o výsledku výběrového řízení se
považuje za doručené všem dotčeným účastníkům okamžikem uveřejnění na profilu
zadavatele.
7) Zadavatel je oprávněn uzavřít smlouvu pouze s účastníkem, který podal vítěznou nabídku
(dále jen „vybraný účastník“). V případě, že tento vybraný účastník odmítne uzavřít
smlouvu se zadavatelem nebo mu neposkytne dostatečnou součinnost nebo nedoloží
doklady dle předchozího odstavce, musí být z výběrového řízení vyloučen a zadavatel
může vyzvat k uzavření smlouvy dalšího účastníka v pořadí. Smlouva musí být uzavřena ve
shodě s podmínkami výběrového řízení a vybranou nabídkou. Zadavatel nesmí umožnit
podstatnou změnu závazku ze smlouvy ve smyslu čl. 46) Pravidel pro výběr dodavatelů v
OP PIK, přičemž Pravidla pro výběr dodavatelů dále v čl. 47) až 51) stanoví, co se za
podstatnou změnu závazku nepovažuje.
8) Zadavatel je oprávněn v souladu s čl. 39) a 40) Pravidel pro výběr dodavatelů v OP PIK
výběrové řízení zrušit. O zrušení a důvodech zrušení výběrového řízení je zadavatel
povinen do 3 pracovních dnů písemně informovat všechny účastníky, kteří podali nabídku v
řádném termínu pro podání nabídek, a tato informace bude rovněž uveřejněna na profilu
zadavatele.
9) Zadavatel upozorňuje, že vybraný dodavatel je dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o
finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

11

14. Přílohy
Nedílnou součástí těchto zadávacích podmínek jsou tyto přílohy.
- příloha č. 1 – technická dokumentace a soupis dodávek a prací části č. 1 – Vytápění,
- příloha č. 2 – technická dokumentace a soupis dodávek a prací části č. 2 - Osvětlení,
- příloha č. 3 - čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti – vzor,
- příloha č. 4 - závazný vzor smlouvy o dílo – část č. 1 – Vytápění,
- příloha č. 5 - závazný vzor smlouvy o dílo – část č. 2 – Osvětlení.
- příloha č. 6 – vzor seznamu poddodavatelů.
Čerčany, dne

Digitálně podepsal
Mgr.
Mgr. Veronika
Veronika Hübnerová
Datum: 2021.01.27
Hübnerová 08:43:35 +01'00'

Mgr. Veronika Hübnerová
zplnomocněný zástupce zadavatele
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