VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK
(včetně ZADÁVACÍ DOKUMENTACE)
dle § 53 odst. 1 zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
(dále také jako „zákon či ZZVZ“), ke zjednodušenému podlimitnímu řízení dle § 53
zákona na dodávky s názvem:

Drtící linka
v rámci projektu:

Modernizace (doplnění) technického a technologického vybavení provozu
Bezděkov, společnosti PLAST komplet s.r.o.

1. Zadavatel a identifikace dalších osob
1.1. Zadavatel
Zadavatelem veřejné zakázky ve smyslu zákona je:
Informace o zadavateli:
Název zadavatele: Plast komplet s.r.o.
IČ/DIČ zadavatele: 27503097/CZ27503097
Sídlo zadavatele:
Jiráskova 1270, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
Zapsána:
C 22845 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Zastoupena:
Pavlem Raušem, jednatelem
(dále jen „zadavatel“ nebo „Plast komplet s.r.o.“)
Kontaktní údaje:
Osoba:
Telefon:
Email:

Pavel Rauš
775577612
plastkomplat@seznam.cz

Zadávací dokumentace (dále také jako „ZD“) dle § 28, písm. b) zákona vymezuje předmět veřejné
zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky. Obsahuje doplňující informace
k výzvě k podání nabídek a zadávací podmínky, které bude zadavatel posuzovat a jejichž
nesplnění vede k vyřazení nabídek z hodnocení. Zadavatel vylučuje ustanovení § 43 Zákona
134/2016 Sb. o zadávaní veřejných zakázek, čímž veškerou odpovědnost přebírá zadavatel.
Zadávací dokumentace je pro dodavatele o veřejnou zakázku závazná.

1.2. Další odlišné osoby od zadavatele
Zadavatel označuje osoby odlišné od zadavatele včetně níže uvedené identifikace, které se
podílely na vypracování některé z částí zadávací dokumentace a tyto nejsou advokátem nebo
daňovým poradcem - není relevantní.
Zadávací dokumentace neobsahuje informace, které jsou výsledkem předběžné tržní konzultace.
Identifikace osob, které se na předběžné tržní konzultaci podílely - není relevantní.

2. Úvodní ustanovení
Tato zadávací dokumentace v souladu s § 36 odst. 3 ZZVZ vymezuje předmět veřejné zakázky
v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky a účast dodavatele v zadávacím řízení,
Zadávací dokumentace je pro účastníky zadávacího řízení závazná.
Součástí zadávací dokumentace jsou všechny její přílohy ve struktuře popsané níže v článku 20
zadávací dokumentace.
Zadávací dokumentace včetně příloh této veřejné zakázky je k dispozici na profilu zadavatele
formou
neomezeného
dálkového
přístupu
na
adrese:
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/plast-komplet-s-r-o
Dle ustanovení § 211, čl. 3 ZZVZ musí komunikace mezi zadavatelem a dodavateli probíhat
elektronicky. Za tímto účelem bude probíhat veškerá komunikace v certifikovaném elektronickém
nástroji1 dostupný na https://www.vhodne-uverejneni.cz/
Práva, povinnosti či podmínky v této zadávací dokumentaci neuvedené se řídí ZZVZ a dalšími
obecně závaznými právními předpisy.
Podáním nabídky do tohoto zadávacího řízení účastník zadávacího řízení přijímá a akceptuje
plně a bez výhrad zadávací podmínky včetně případného následného vysvětlení zadávací
dokumentace či změn a doplnění zadávací dokumentace učiněných v souladu se ZZVZ.
Zadavatel předpokládá, že účastník zadávacího řízení před podáním nabídky pečlivě prostuduje
všechny pokyny, specifikace a termíny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi řídit.
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Certifikovaný ele. nástroj podporující všech 7 skupin funkcionality dle vyhlášky č. 260/2016 Sb.

2.1. Vymezení některých pojmů
Pro účely této zadávací dokumentace se rozumí:
-

-

-

-

dodavatelem fyzická nebo právnická osoba, která dodává zboží, a/nebo poskytuje
služby, pokud má sídlo, místo podnikání či místo trvalého pobytu na území České
republiky, nebo zahraniční dodavatel,
způsobilost dodavatele způsobilost dodavatele pro plnění veřejné zakázky,
poddodavatelem osoba, pomocí které má dodavatel plnit určitou část veřejné zakázky
nebo která má poskytnout dodavateli k plnění veřejné zakázky určité věci či práva,
zhotovitelem vybraný účastník (dodavatel),
objednatelem zadavatel,
profilem zadavatele elektronický nástroj, prostřednictvím kterého zadavatel podle ZZVZ
uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který
umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, a jehož internetová adresa je uveřejněna
ve Věstníku veřejných zakázek,
Věstníkem veřejných zakázek část informačního systému o veřejných zakázkách.
Elektronický nástroj (dále jen VHODNÉ UVEŘEJNĚNÝ), jako nástroj pro elektronický
příjem nabídek a elektronickou komunikaci. Elektr. adresa: https://www.vhodneuverejneni.cz/profil/plast-komplet-s-r-o

3. Vymezení předmětu veřejné zakázky
3.1. Vymezení předmětu veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je dodávka technologické linky pro drcení odpadů, přičemž
výstupem z procesu bude materiál určený pro další zpracování. Technologie drcení bude složena
z dílčích komponentů. Poptáváno je zařízení, které nebylo nikdy zavedeno v majetku, nebylo
účetně odepisováno a jedná se o nové, nepoužité zařízení.
Vstupní informace:
Vstupní materiál
Popis: různé druhy plastů (07 02 13,12 01 05, 15 01 02, 19 12 04, 20 01 39, 30 03 07)
Provozní podmínky:
Místo instalace
Teplota okolí
Frenkvence
Denní provozní doba

hala (Bezděkov)
+5°C do +40°C
50 Hz , tolerance +-1%
8h

Minimální požadavky na technicko–technologické parametry:
 Nutná programovatelná (dle druhu drceného mat.) hydraulika přítlaku materiálu v drtící komoře

pro maximální účinnost a rychlost drcení. Požadujeme min. 3 programy pro nastavení přítlaku.
 Pro maximální životnost a odolnost ložisek rotoru požadujeme osazení sférickými ložisky.
 Pro maximální ochranu převodovky požadujeme uložení na elastomerových tlumičích.
 Výkon hlavního motoru 40-50 kW (rozmezí od - do).
 Otáčky rotoru 90 -100 ot/min. (rozmezí od - do).
 Průměr rotoru 300 - 400 mm (rozmezí od - do).
 Délka rotoru 900 - 1100 mm (rozmezí od - do).
 Výkon motoru přítlaku materiálu 1-2 kW (rozmezí od - do).
 Požadujeme profilovaný tvar rotoru.
 Velikost (průměr) ok síta 20 - 40 mm
 Požadujeme vyprazdňování nadrceného materiálu dopravníkem (šnekovým nebo pásovým)

umístěným pod celou plochou síta pro snadnou integraci stroje do mlecí linky. Dopravník musí
být vybaven ochranou proti přeplnění.
 Při detekci nedrtitelných předmětů požadujeme okamžitý stop stav rotoru pro jeho maximální

ochranu včetně nožů.
 Požadujeme vybavení automatickou zpětnou funkci (revers) rotoru při pádu nedrtitelného

předmětu pro maximální ochranu rotoru a nožů stroje.
 Požadujeme automatické vypnutí stroje, pokud dojde k volnoběhu stroje a jeho nezatížení v

rámci úspory provozních nákladů.
 Požadujeme snadné a jednoduché ovládání s perfektně zpracovaným manuálem pro obsluhu

a údržbu stroje a kompletní elektrodokumentace.
 Požadujeme kompletní zakrytování stroje pro ochranu jednotlivých dílů včetně integrované

hydraulické jednotky spolu s pístnicemi přítlaku. Maximální důraz na ochranu stroje a dodržení
pravidel BOZP.
 Geometrie rotorových nožů v nabídce výrobce min. ve dvou provedeních pro možnost změny

a osazení dle drceného mat. Požadujeme délku břitu jednoho nože 30-40 mm, dva aktivní břity
při provozu stroje a možnost 1x nože otáčet (celkem 4 břity/nůž). Pro upevnění na rotoru
požadujeme šroubované držáky nožů pro rychlou výměnu.
 Statorové nože požadujeme pro max. mlecí výkon ve zvýšeném počtu - dvě řady klasicky

uložené proti rotorům nebo jedna řada klasicky a další statorové nože na bocích mlecí komory.
 Pro rychlý průchod materiálu a max. výkon požadujeme plochu síta min 300-400 mm2. Pro

rychlou demontáž síta požadujeme uložení v hydraulicky ovládané konstrukci.

3.2. Ostatní
Nabídky se podávají na celek.
Varianty nabídek se nepřipouští.

3.3. Předpokládaná a maximální hodnota veřejné zakázky
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky ve smyslu § 16 zákona činí 2.405.000,-Kč bez DPH.
Maximální cena zakázky 2.500.000,-Kč bez DPH.
3.4. Klasifikace předmětu veřejné zakázky - CPV
39713300-6 drtiče odpadků

3.5 Financování veřejné zakázky
Tato veřejná zakázka je spolufinancována z prostředků, které budou poskytnuty zadavateli
formou finanční podpory na základě právního aktu o poskytnutí/převodu podpory z Operačního
programu Životní prostředí, MŽP_114. výzva, PO 3, SC 3.2, Název projektu: Modernizace
(doplnění) technického a technologického vybavení provozu Bezděkov, společnosti PLAST
komplet s.r.o., registrační číslo projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/18_114/0012732.

3.6 Místo plnění
Místem plnění veřejné zakázky je areál společnosti PLAST komplet s.r.o., Bezděkov, k.ú:
Bezděkov, stavební parcela, St. 109/1.

3.7 Doba plnění
Smlouva bude uzavřena na dobu určitou (předpokládaný termín podpisu smlouvy 03/2021).
Zahájení plnění veřejné zakázky je do 120 dní od podpisu smlouvy.

4 Požadavky na kvalifikaci
Zadavatel v souladu s § 73 a násl. ZZVZ požaduje prokázání kvalifikace účastníka zadávacího
řízení v níže uvedeném rozsahu a formě. Při prokazování kvalifikace je dodavatel povinen řídit
se relevantními ustanoveními ZZVZ a požadavky zadavatele.

4.1 Kvalifikace dodavatele
Dodavatel je povinen prokázat svoji způsobilost ve lhůtě pro podání nabídek.
Způsobilý pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který:



splní podmínky základní způsobilosti podle § 74 zákona,
splnění profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 a 2. písm. a) zákona,

4.2 Prokazování kvalifikace prostřednictvím jiných osob
(1) Dodavatel může prokázat určitou část ekonomické kvalifikace, technické kvalifikace nebo
profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 požadované zadavatelem
prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit
a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 jinou osobou,
b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 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.
(2) Má se za to, že požadavek podle odstavce 1 písm. 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 § 79 odst. 2 písm. a), b) nebo d) vztahující se k takové osobě, musí
dokument podle odstavce 1 písm. d) obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat stavební
práce či služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.
Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti
(s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 ZZVZ) požadované zadavatelem prostřednictvím jiných
osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:
a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ (tj. výpis z
obchodního rejstříku) jinou osobou,
b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 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.

Požadavek na obsah písemného závazku jiné osoby podle písm. d) výše je splněn, pokud
obsahem takového písemného závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této
osoby za plnění veřejné zakázky společně s dodavatelem.
4.3 Společné prokazování kvalifikace
V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost
podle § 77 odst. 1 ZZVZ každý dodavatel samostatně. Profesní způsobilost podle § 77 odst. 2
ZZVZ a technickou kvalifikaci dle § 79 ZZVZ prokazují dodavatelé v případě společné účasti
společně.
4.3.1 Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem
podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění
základní způsobilosti podle § 74 zákona a splnění profesních způsobilosti dle § 77 zákona v
plném rozsahu samostatně.
4.3.2 V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn podle § 82 zákona společně několika
dodavateli, jsou veřejnému zadavateli povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění
kvalifikace smlouvu či prohlášení, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou
vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou
zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu
trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. Požadavek na závazek, aby dodavatelé
byli zavázáni společně a nerozdílně, platí, pokud zvláštní právní předpis nebo zadavatel
nestanoví jinak.
4.4 Prokazování kvalifikace u zahraničního dodavatele
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. Pokud se podle
příslušného právního řádu požadovaný doklad nevydává, může být nahrazen čestným
prohlášením.
4.5 Doklady o kvalifikaci
Zadavatel požaduje, aby dodavatelé ve své nabídce k prokázání splnění kritérií kvalifikace
předložili doklady uvedené níže v následujících článcích zadávací dokumentace. Zadavatel
umožňuje nahrazení požadovaných dokladů k prokázání splnění kritérií kvalifikace čestným
prohlášením.
Dodavatel předkládá kopie dokladů k prokázání splnění kritérií kvalifikace, a to v českém jazyce.
Pokud dodavatel předkládá doklad podle právního řádu státu, ve kterém se tento doklad vydává,
předloží dodavatel v nabídce tento doklad spolu s překladem do českého jazyka. Bude-li mít
zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, může si vyžádat předložení úředně ověřeného
překladu dokladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků2.
Doklady ve slovenském jazyce a doklady o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez
překladu.
Zákon č, 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška č. 37/7967 Sb., k provedení zákona o
znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů.
2

Povinnost předložit doklad může dodavatel splnit odkazem na odpovídající informace vedené v
informačním systému veřejné správy3 nebo v obdobném systému vedeném v jiném členském
státu, který umožňuje neomezený dálkový přístup. Takový odkaz musí obsahovat internetovou
adresu a údaje pro přihlášení a vyhledání požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné.
Dodavatel může nahradit požadované doklady jednotným evropským osvědčením pro veřejné
zakázky.
Před uzavřením smlouvy na veřejnou zakázku si zadavatel od vybraného dodavatele vyžádá
předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím
řízení předloženy. Platí, že dle ustanovení § 211, čl. 3 ZZVZ musí komunikace mezi zadavatelem
a dodavateli probíhat elektronicky, tj. i tyto doklady se tedy musí doložit elektronicky a to
s elektronickým podpisem či konvertované (doložení originálů).
Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 ZZVZ a profesní způsobilost podle § 77 odst.
1 ZZVZ musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době
3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.
4.6 Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
Předloží-li dodavatel zadavateli ve své nabídce výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů dle
§ 228 ZZVZ, tento výpis nahrazuje doklad prokazující:
a) profesní způsobilost podle § 77 ZZVZ v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti, a
b) základní způsobilost podle § 74 ZZVZ.
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 nebo o vyřazení dodavatele ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů podle § 231
odst. 4 ZZVZ.
Stejně jako výpisem 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.

Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů
3

4.7 Systém certifikovaných dodavatelů
Dodavatel může dle § 234 ZZVZ prokázat kvalifikaci v zadávacím řízení předložením platného
certifikátu vydaného v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů. V takovém
případě se má za to, že dodavatel je kvalifikovaný v rozsahu uvedeném na certifikátu.
Před uzavřením smlouvy může zadavatel po dodavateli, který prokázal kvalifikaci certifikátem,
požadovat předložení dokladů podle § 74 odst. 1 písm. b) až d) ZZVZ.
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.
4.8 Změny v kvalifikaci účastníka zadávacího řízení
Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení ke
změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je účastník zadávacího řízení povinen tuto změnu
zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny
předložit zadavateli nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci. Tato povinnost účastníku
zadávacího řízení nevzniká, pokud je kvalifikace změněna takovým způsobem, že:
a) podmínky kvalifikace jsou nadále splněny,
b) nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo nabídek
a
c) nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek.
4.9 Výzva k objasnění údajů a dokladů předložených účastníkem
Zadavatel může pro účely zajištění řádného průběhu zadávacího řízení požadovat, aby účastník
zadávacího řízení v přiměřené lhůtě objasnil předložené údaje a doklady nebo doplnil další nebo
chybějící údaje a doklady. Účastník zadávacího řízení je povinen vyhovět takovému požadavku
zadavatele.

5 Základní způsobilost
5.1 Splnění základní způsobilosti dle § 74 ZZVZ
Dodavatel je povinen prokázat základní způsobilost v rozsahu § 74 odst. 1 písm. a) až e) ZZVZ.
Pravidla dle § 74 odst. 2 ZZVZ a § 74 odst. 3 ZZVZ se použijí obdobně. Dodavatel prokazuje
splnění podmínek základní způsobilosti předložením prostých kopií dokladů dle § 75 odst. 1
ZZVZ, tj. předložením:
a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ,
b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ,
c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1
písm. b) ZZVZ,
d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ,
e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst, 1
písm. d) ZZVZ,
f)

výpisu z obchodního rejstříku (nebo předložením písemného čestného prohlášení v
případě, že dodavatel není v obchodním rejstříku zapsán) ve vztahu k § 74 odst. 1 písm.
e) ZZVZ.

5.2 Způsob prokázání základní způsobilosti
a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a),
b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b),
c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b),
d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c),
e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d),
f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě,
že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e).
Základní způsobilost ve vztahu k nabídce lze prokázat čestným prohlášením, viz Příloha
č.2 (Šablona dokumentů).

6 Profesní způsobilost
6.1 Splnění profesní způsobilosti dle § 77 ZZVZ
Zadavatel požaduje splnění profesní způsobilosti v souladu s § 77 odst. 1 a 2 písm. a) zákona:
a) ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné
obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje,
b) předložením dokladů, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu
veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují.

6.2 Způsob prokázání profesní způsobilosti
V případě, že dodavatel nebude z důvodu, který mu nelze přičítat, schopen předložit zadavatelem
požadovaný doklad, může v souladu s ust. § 45 odst. 2 zákona předložit doklad rovnocenný,
zejm. v případě, kdy oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu zakázky je
možné prokázat dokladem prokazujícím živnostenské oprávnění pro jinou činnost.
Jako relevantní doklad je doložení živnostenských listů či Výpis s živnostenského rejstříku, jež
budou obsahovat oprávnění k (ke):
- Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej .., nebo
- Velkoobchod a maloobchod, nebo
- obdobné živnosti vztahující se k výrobě či prodeji strojů a zařízení
Profesní způsobilost ve vztahu k nabídce lze prokázat čestným prohlášením, viz Příloha
č.2 (Šablona dokumentů).

7 Obchodní a platební podmínky
Dodavatel ve své nabídce předloží návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jej zastupovat.
Pokud za dodavatele jedná jiná osoba odlišná od osoby k tomu oprávněné dle údajů uvedených
v obchodním rejstříku či jiném veřejném rejstříku, musí být součástí nabídky plná moc opravňující
tuto osobu k jednání za dodavatele. Závazný návrh smlouvy tvoří Přílohu č. 1 této Zadávací
dokumentace. Účastník řízení vyplní pouze pole k úpravě vyznačená, žádné další úpravy nad
rámec vytyčených míst, nejsou umožněny. Úprava návrhu smlouvy nad definovaný rámec
povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

8 Požadavky na zpracování nabídkové ceny
Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí celková cena za splnění celého
předmětu plnění veřejné zakázky.
Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady na práce a činnosti vyplývající ze zadávacích
podmínek, o kterých účastník podle svých odborných znalostí měl vědět, že jsou k řádnému a
kvalitnímu provedení a dokončení celého předmětu veřejné zakázky nezbytné. Nabídková cena
v položce musí obsahovat veškeré náklady a činnosti vztahující se k dané položce a nesmí
obsahovat náklady a činnosti týkající se jiné položky nabídkové ceny.
Nabídková cena bude uvedena v Kč.
DPH musí být vyčíslena zvlášť. Za správnost určení sazby DPH nese odpovědnost účastník
zadávacího řízení.
Zadavatel s odkazem na § 48 odst. 4 ZZVZ upozorňuje dodavatele, že může vyloučit účastníka
zadávacího řízení, pokud jeho nabídka bude obsahovat mimořádně nízkou nabídkovou cenu,
která nebude účastníkem zadávacího řízení zdůvodněna. Dále, že bude vyloučen účastník
zadávacího řízení, jež překročí maximální cenu zakázky dle čl. 3.3.

9 Další požadavky zadavatele
9.1 Společná účast dodavatelů
V případě společné účasti dodavatelů v zadávacím řízení bude v nabídce předložena smlouva
uzavřená dodavateli, z níž bude dle § 103 odst. 1 písm. f) ZZVZ vyplývat, že všichni dodavatelé
podávající společnou nabídku nesou odpovědnost za plnění veřejné zakázky společně a
nerozdílně. Pokud podává nabídku více dodavatelů společně, uvedou v krycím listu nabídky
osobu, která bude zmocněna zastupovat tyto dodavatele při styku se zadavatelem v průběhu
zadávacího řízení.
Pokud podává nabídku více dodavatelů společně, uvedou v krycím listu nabídky osobu, která
bude zmocněna zastupovat tyto dodavatele při styku se zadavatelem v průběhu zadávacího
řízení.

10 Obsah nabídky
Nabídka účastníka zadávacího řízení musí být zpracována v souladu s požadavky stanovenými
touto zadávací dokumentací a ZZVZ. Účastník zadávacího řízení musí při zpracování nabídky
respektovat požadavky a podmínky stanovené zadavatelem v zadávací dokumentaci veřejné
zakázky a takto úplná nabídka musí být řádně doručena zadavateli ve stanovené lhůtě pro podání
nabídek.
10.1

Obsah nabídky

Nabídka účastníka zadávacího řízení bude obsahovat následující součásti:
a) Krycí list nabídky
Krycí list nabídky bude zpracován dle vzoru uvedeného v Příloze č. 2. Zadavatel doporučuje, aby
dodavatel v souvislosti se svojí účastí v zadávacím řízení jmenoval v krycím listu kontaktní osobu,
která bude odpovídat za veškerou komunikaci se zadavatelem a jíž může zadavatel adresovat
zejména jakékoliv oznámení či žádosti.
b) Vlastní nabídku
Vlastní nabídku na danou dodávku s uvedením technicko-technologické charakteristiky.
c) Dokumenty k prokázání způsobilosti a kvalifikace dodavatele
Dodavatel ve své nabídce předloží doklady k prokázání splnění způsobilosti a kvalifikace
v rozsahu požadovaným zadavatelem.



Doklady prokazující splnění základní způsobilosti
Doklady prokazující splnění profesní způsobilosti

V případě, že dodavatel prokazuje část kvalifikace požadované zadavatelem prostřednictvím
jiných osob, uvede v této části i seznam takových osob, veškeré související dokumenty a písemný
závazek těchto třetích osob dle § 83 odst. 1 písm. d) ZZVZ.
d) Podepsaný návrh smlouvy
Vyplněný a podepsaný závazný návrh smlouvy viz. Příloha č.1.
e) Čestné prohlášení o splnění minimální technických parametrů
Účastník předloží vyplněné čestné prohlášení, které tvoří přílohu č. 2 této zadávací dokumentace.
Čestné prohlášení bude podepsáno osobou oprávněnou jednat za účastníka Nedoložení
čestného prohlášení, může vést k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

f)

Další doklady a dokumenty požadované zadavatelem





Dokumenty popisující vlastní předmět plnění (katalogy, prospekty, či jiné).
Smlouva v případě společné účasti dodavatelů.
Plná moc, pokud za dodavatele jedná osoba odlišná od osoby oprávněné dle
obchodního rejstříku.
Doklady a dokumenty požadované zadavatelem či ZZVZ, které nelze zahrnout pod
žádnou z kategorií uvedených v obsahu nabídky.



10.2

Formální úprava nabídky

Zadavatel doporučuje akceptovat stanovené požadavky na formální úpravu, strukturu a obsah
nabídky, které mají zajistit přehlednost nabídek a tím usnadnit jejich posouzení. Pro úplnost
zadavatel uvádí, že případné nedodržení formálních požadavků na úpravu a členění nabídky
nebude považováno za nesplnění zadávacích podmínek.

11 Zadávací lhůta
Zadávací lhůtou je lhůta, po kterou účastníci zadávacího řízení nesmí ze zadávacího řízení
odstoupit. Počátkem zadávací lhůty je konec lhůty pro podání nabídek. Zadávací lhůta neběží po
dobu, ve které zadavatel nesmí uzavřít smlouvu podle § 246 ZZVZ. V souladu s § 40 odst. 1
ZZVZ zadavatel stanoví zadávací lhůtu v délce 90 dnů.

12 Hodnotící kritéria a způsob hodnocení nabídek
Nabídky budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti.
Nabídky budou hodnoceny podle nejnižší nabídkové ceny bez DPH v CZK.
Pořadí nabídek bude stanoveno dle výše nabídkových cen, přičemž nejvýhodnější nabídkou je
nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.
Před odesláním oznámení o výběru dodavatele zadavatel posoudí mimořádně nízké nabídkové
ceny dle § 113 zákona.
Zadavatel stanovuje, že hodnocení nabídek bude předcházet posouzení splnění podmínek účasti
v zadávacím řízení. U vybraného dodavatele bude provedeno hodnocení nabídky a posouzení
splnění podmínek účasti.

13 Podmínky a lhůta pro podání nabídek:
Lhůta pro podání nabídek: datum: 01.03.2021 do 10.00 hodin
Adresa pro podání obálek:
Nabídky se podávají elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje
UVEŘEJNĚNÝ ve strukturované podobě nastavené v elektronickém nástroji.

VHODNÉ

Nabídka musí být podána nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek stanovené výše či
v systému příjmu nabídek. Nabídku je dodavatel povinen podat v češtině či slovenštině v souladu
se zadávacími podmínkami.
Dodavatel není oprávněn podmínit jím v nabídce uvedené údaje, které jsou předmětem
hodnocení nabídky, další podmínkou. Podmínění nebo uvedení několika rozdílných hodnot v
nabídce je důvodem pro vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení. Obdobně bude zadavatel
postupovat v případě, že dojde k uvedení údajů, které jsou předmětem hodnocení nabídky, v jiné
veličině či formě než zadavatel požadoval.
Podmínky pro podání nabídek
a) Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku, a to písemně (a to v elektronické podobě),
v českém jazyce či slovenském jazyce.
b) Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž
prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. (§ 107 odst. 4
zákona).
c) Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který podal více nabídek samostatně nebo
společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím
jiný účastník zadávacího řízení v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. (§ 107 odst. 5
zákona).
d) V případě podání společné nabídky budou uvedeny identifikační údaje všech dodavatelů.

Zadavatel nenese odpovědnost za technické podmínky na straně účastníka zadávacího řízení.
Zadavatel doporučuje účastníkům zadávacího řízení zohlednit zejména rychlost jejich připojení k
internetu při podávání nabídky tak, aby tato byla podána ve lhůtě pro podání nabídek (podáním
nabídky se rozumí finální odeslání nabídky do nástroje po nahrání veškerých příloh). Uživatelské
manuály zde: https://www.vhodne-uverejneni.cz/manualy

14 Vysvětlení zadávací dokumentace
14.1

Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel může zadávací dokumentaci vysvětlit. Takové vysvětlení (případně související
dokumenty) zadavatel uveřejní na profilu zadavatele nejméně 5 pracovních dnů před uplynutím
lhůty pro podání nabídek. Pokud o vysvětlení zadávací dokumentace písemně požádá dodavatel,
zadavatel uveřejní vysvětlení na profilu zadavatele do 3 pracovních dní od doručení žádosti.
Zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení doručena alespoň
8 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Pokud zadavatel na žádost o
vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, může takové vysvětlení uveřejnit na
profilu zadavatele i později než 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
Žádost o vysvětlení bude zadavateli doručena elektronicky v systému VHODNÉ UVEŘEJNĚNÍ
https://www.vhodne-uverejneni.cz/

14.2

Změna nebo doplnění zadávací dokumentace

Zadavatel upozorňuje dodavatele, že před uplynutím lhůty pro podání nabídek může v souladu s
§ 99 ZZVZ změnit nebo doplnit zadávací podmínky obsažené v zadávací dokumentaci. Případná
změna nebo doplnění zadávací dokumentace bude uveřejněna na profilu zadavatele, a to
nejméně 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
Pokud to povaha doplnění nebo změny zadávací dokumentace bude vyžadovat, zadavatel
současně s tím přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek. V případě takové změny nebo
doplnění zadávací dokumentace, která může rozšířit okruh možných účastníků zadávacího
řízení, prodlouží zadavatel lhůtu pro podání nabídek tak, aby od odeslání změny nebo doplnění
zadávací dokumentace činila nejméně celou svou původní délku.

15 Povinnosti vybraného dodavatele
U vybraného dodavatele, který je akciovou společností nebo má právní formu obdobnou akciové
společnosti, zadavatel dle § 48 odst. 9 ZZVZ ověří na základě informací vedených v obchodním
rejstříku, zda má tento dodavatel vydány výlučně zaknihované akcie. V případě, že vybraný
dodavatel nemá vydány výlučně zaknihované akcie, zadavatel tohoto vybraného dodavatele
vyloučí.
Zadavatel odešle vybranému dodavateli výzvu k předložení:


originály nebo úředně ověřené kopie dokladů o kvalifikaci (pokud je již zadavatel nemá k
dispozici);

Pokud se nepodaří ověřit údaje o skutečném majiteli podle § 122 odst. 5 ZZVZ předloží vybraný
dodavatel na základě výzvy níže uvedené doklady:



identifikační údaje všech osob, které jsou skutečným majitelem vybraného dodavatele
(pokud se jedná o právnickou osobu) podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci
výnosů z trestné činnosti a financování terorismu;
doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob podle předchozího bodu k dodavateli, těmito
doklady jsou zejména:
výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
seznam akcionářů,
rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy;

Vybraný dodavatel zároveň předloží před uzavřením Kupní smlouvy 50 kg nadrceného vzorku na
požadovanou výstupní frakci 40 mm. Zadavatel umožní vyzvednutí vstupního materiálu k drcení
na základě žádosti uchazeče v dostatečném časovém předstihu, tj. před uzavřením Kupní
smlouvy. Vzorek bude sloužit k vyhodnocení vhodnosti nabídky uchazeče. Pro dosažení
požadovaného výstupu tj. frakce 40 mm, max. 5% nadsítného do 50 mm a max. 15% jemných
částí (pod 10 mm).
Pokud vybraný dodavatel nepředloží výše uvedené doklady, bude vyloučen ze zadávacího řízení.

16 Prohlídka místa plnění
V souladu s § 97 ZZVZ zadavatel umožňuje prohlídku místa plnění. Prohlídka místa plnění se
bude konat dne 12.02.2021
Zájemci o prohlídku místa plnění se sejdou v 10:00 hod. na adrese provozovny zadavatele provoz
– Bezděkov, k.ú: Bezděkov. Místo setkání je před hlavním vchodem do budovy.
Prohlídky místa plnění se může z provozních důvodů, důvodů bezpečnosti a i Vládním nařízením
účastníků zúčastnit max. 1 osoba za dodavatele. Prohlídka místa plnění slouží výhradně k
seznámení dodavatelů s místem budoucího plnění a jeho stávajícími technickými a provozními
parametry. Bude li na prohlídce místa plnění vícero zájemců, budou z důvodu Vládních opatření
rozděleny na části s časovým odstupem.

Pokud z prohlídky místa plnění vzniknou nejasnosti nebo dotazy vztahující se k předmětu plnění
či obsahu zadávací dokumentace, je dodavatel povinen vznést tento dotaz výhradně způsobem
ve formě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace, a to postupem stanoveným touto zadávací
dokumentací (tj. elektronicky dle ZZVZ § 211, odst. 3).
Kontaktní osoba zadavatele ve věci prohlídky místa plnění:
Jméno:
Pavel Rauš
Tel.:
+420 775577612
e-mai|:
plastkomplet@seznam.cz

17 Práva a podmínky zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje právo:





na změnu, upřesnění nebo doplnění zadávacích podmínek v zákonné lhůtě postupem dle
ZZVZ;
před rozhodnutím o výběru dodavatele ověřit informace a údaje deklarované účastníkem
v nabídce či v dalších dokumentech předkládaných v rámci zadávacího řízení;
neposkytovat úhradu nákladů na účast v zadávacím řízení, ani žádné soutěžní ceny či
jiné platby;
zrušit zadávací řízení podle § 127 ZZVZ.

18 Ostatní
V souladu s ustanovením § 122 odst. 4 zákona zjistí zadavatel u vybraného dodavatele, který je
právnickou osobou, údaje o jeho skutečném majiteli podle zákona o některých opatřeních proti
legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu z evidence údajů o skutečných
majitelích podle zákona upravujícího veřejné rejstříky právnických a fyzických osob.
Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který nepředložil na základě výzvy zadavatele
požadované údaje a doklady v souladu se ZZVZ.
Případné námitky podle § 241 zákona je dodavatel oprávněn zaslat prostřednictvím datové
schránky zadavatele (ID datové schránky).

19 Zveřejňování výsledků zadávacího řízení
Zadavatel si vyhrazuje způsob uveřejnění výsledků zadávacího řízení a dodavatel (účastník)
tímto souhlasí se zveřejněním všech náležitostí smluvního vztahu (vč. smlouvy) dle § 219 zákona
a též souhlasí se zveřejněním výsledků (oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení dle
§ 48 zákona a oznámení o výběru dodavatele dle § 50 zákona) veřejné zakázky na profilu
zadavatele dle § 214 zákona. Oznámení dle výše uvedeného se považují za doručená všem
účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění. Dodavatel (účastník) souhlasí i se
zveřejněním jiným způsobem a v souvislosti s tímto prohlašuje, že kontaktní osoby dodavatele
(účastníka) vyslovily souhlas se zveřejněním svých údajů.

20 Seznam příloh
Příloha č. 1: Návrh smlouvy
Příloha č. 2: Šablony dokumentů
- Krycí list nabídky veřejné zakázky
- Čestné prohlášení účastníka (pro základní a profesní kvalifikaci)
- Čestné prohlášení o plnění min. technických parametrů

Pardubice, dne 05.02.2021

