OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
V Č E T N Ě Z A D Á V A C Í D O K U M E N TA C E

k zakázce na dodávky s názvem:

„Kompostárna BS – pořízení technologického vybavení III“

zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek (dále jen „ZZVZ“), nýbrž v režimu dle pravidel poskytovatele
dotace v dotačním programu OPPIK, konkrétně: Pravidel pro výběr
dodavatelů č.j. MPO 499465/20/61010/61000, účinnými od 10.12.2020.
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Seznam použitých zkratek
Následující výrazy (ve všech jejich tvarech), jsou-li v této dokumentaci či v jejích přílohách použity, mají vždy stejný,
zde uvedený význam (není-li výslovně uvedeno jinak):

ZD

Znamená tento dokument včetně všech jeho příloh (tzn. toto Oznámení o zahájení výběrového
řízení, včetně zadávací dokumentace a veškerých příloh).

VŘ

Znamená výběrové řízení dle této ZD oznámené zadavatelem.

ZZVZ

Znamená zákon č. 134/2016 Sb. (zákon o zadávání veřejných zakázek) v aktuálně účinném znění.

Pravidla VŘ

Znamená Pravidla pro výběr dodavatelů č.j. . MPO 499465/20/61010/61000,
účinnost od 10.12.2020

Zadávací
podmínky

Mají význam dle § 28 ZZVZ a znamenají zejména veškeré podmínky a pravidla, které musí účastník
VŘ prokazatelně splnit; jedná se zejména o podmínky, pravidla a požadavky zadavatele výslovně
stanovené v ZD a dále jiná relevantní Pravidla VŘ.

Krycí list

Znamená krycí list nabídky připojený k této ZD jako příloha č. 1 ZD.

Čestné
prohlášení

Znamená čestné prohlášení připojené k této ZD jako příloha č. 2 ZD.

Smlouva

Znamená návrh smlouvy připojený k této ZD jako příloha č. 3 ZD.

Technická
specifikace

Znamená technickou specifikace předmětu plnění této VŘ popsanou v příloze č. 4 ZD.

Technologie

Má význam uvedený v čl. 4.1 ZD.

Předmět
zakázky

Dodávka Technologie a poskytnutí dalších souvisejících plnění s touto dodávkou, vše podrobněji
vymezeno v čl. 4 ZD.

Dodavatel

Má význam podle § 5 ZZVZ a pojmy jako Účastník, Účastník VŘ nebo účastník atp. mají totožný
význam.

Závazné
dokumenty

Má význam dle článku 12.3. ZD.

Pravidla

Veškerá pravidla, kterými se Zadavatel a/nebo účastník VŘ má při čerpání dotace z OPPIK (výzva
Technologie XI) řídit při tomto VŘ, zejména pak (i) Pravidla VŘ, (ii) výzva Technologie XI, vyhlášená
dne 17.02.2020 Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, (iii) PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE
Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST - OBECNÁ
ČÁST, (iv) veškeré jiné přílohy dokumentů uvedených v předchozích třech bodech, včetně
veškerých pravidel a dokumentů na které je v těchto dokumentech odkazováno a (vi) jiná pravidla
a podmínky, které nejsou ve zde výslovně uvedených dokumentech uvedené, pokud se jimi musí
subjekty v jakémkoli ohledu zúčastněné na VŘ řídit (např. relevantní právní předpisy). Dokumenty
zde uvedené jsou dostupné zejména na: https://www.agentura-api.org/cs/
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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

1.

Obchodní firma:

Kompostárna BS s.r.o.

IČO:

04452178

DIČ:

CZ04452178

Sídlo:

Za dráhou 680, 338 05 Mýto

Statutární orgán:

Tomáš Chvojan – jednatel

Kontaktní osoba:

Tomáš Chvojan – jednatel
+420 724 440 380, chvojan@bagger.cz

2.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2.1

Touto ZD Zadavatel vyzývá potencionální Dodavatele k podání nabídek. Tato ZD je podkladem pro
zpracování a podání nabídek a také prokázání splnění Zadávacích podmínek účastníkem VŘ. Podáním
nabídky do tohoto VŘ přijímá Účastník plně a bez výhrad ZD včetně případných vysvětlení ZD. Zadavatel
nemůže vzít v úvahu žádnou výhradu účastníka k ZD obsaženou v jeho nabídce. Jakákoliv výhrada může
znamenat vyřazení nabídky účastníka a jeho následné vyloučení z VŘ.

2.2

Pokud účastník neposkytne včas všechny požadované informace a dokumenty nebo pokud jeho nabídka
nebude v každém ohledu odpovídat ZD či Zadávacím podmínkám, může tato skutečnost mít za důsledek
vyřazení nabídky a následné vyloučení účastníka z VŘ.

2.3

Byť se toto VŘ neřídí ZZVZ, tak i přesto pro lepší přehlednost může zadavatel určité Zadávací podmínky
vymezit odkazem na příslušná ustanovení ZZVZ, která tak v takovém případě použijí přiměřeně (avšak vždy
do té míry, aby nedošlo k rozporu s Pravidly VŘ).

2.4

Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si obdržené nabídky. Zadavatel nebude účastníkům hradit žádné
náklady spojené s účastí ve VŘ, včetně přípravy a podání nabídky a dalších žádostí, návrhů, jednání o
uzavření smlouvy apod.

2.5

Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo doplnění ZD, a to buď na základě žádostí účastníků o
vysvětlení, nebo z vlastního podnětu. Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel účastníkům poskytne
stejným způsobem, jakým jim byla poskytnuta ZD a/nebo jiným přípustným způsobem (např. zasláním na
email atp.).

2.6

Zadavatel upozorňuje, že samotné podání nabídky nezakládá právní nárok žádného účastníka na uzavření
smlouvy o plnění Předmětu zakázky. V případě, že nedojde k uzavření smlouvy o plnění Předmětu zakázky
s vybraným Dodavatelem, nebude mít tento vůči zadavateli nárok na jakoukoliv platbu, náhradu škody,
nemajetkové újmy či jiné plnění z jakéhokoliv důvodu.

2.7

V případě rozporu mezi jednotlivými částmi nabídky mají přednost údaje uvedené v dokumentech dle
následujícího pořadí (tzn. dokument první v pořadí má přednost):
a)

Krycí list;

b)

Čestné prohlášení;

c)

Smlouva;

d)

Technická specifikace;

e)

Ostatní části nabídky;
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2.8

V případě rozporu mezi originálem nabídky, její listinnou formou a/nebo elektronickou formou, bude pro
posouzení a hodnocení nabídky účastníka relevantní originál nabídky (listinná forma).

2.9

Zadavatel si vyhrazuje právo odstoupit od uzavřené smlouvy o plnění Předmětu zakázky zjistí-li po uzavření
této smlouvy, že účastník uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly
nebo mohly mít vliv na výsledek VŘ.

2.10

Výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem a nejedná se o veřejnou zakázku
ve smyslu ZZVZ.

2.11

Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoli zrušit výběrové řízení s výjimkou případů, kdy takovýto postup zakazují
Pravidla VŘ.

2.12

Jednacím jazykem VŘ je český jazyk, nabídky mohou být předkládány pouze v českém, příp. slovenském
jazyce. V případě písemností obsažených v nabídce, které budou předloženy v jiných jazycích, bude
zadavatelem vyžadován jejich překlad do českého nebo slovenského jazyka. Výjimkou jsou případné
katalogy zařízení či prospekty a další dokumenty nad rámec požadovaných dokumentů v ZD, které mohou
být cizojazyčné.

3.

DRUH, NÁZEV ZAKÁZKY

Druh zakázky:

Dodávky

Oficiální název zakázky:

Kompostárna BS – pořízení technologického vybavení III

4.

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY

4.1

Předmětem zakázky je dodávka následujícího technologického zařízení (věcí):
▪

1 ks – Bubnový třídič organických materiálů s elektrickým pohonem (dále jen „Technologie“)

4.2

Zadavatel hodlá Technologii využívat zejména pro třídění BIO substrátu vyprodukovaného činností
kompostárny.

4.3

Předmět zakázky zahrnuje také poskytnutí služeb a jiných plnění souvisejících s výše uvedenou dodávkou
Technologie, která jsou potřebná a/nebo vhodná k tomu, aby zadavatel mohl Technologii ihned po jejím
převzetí užívat k jejímu účelu bez omezení; zejména se jedná o:
a)

dopravu Technologie na místo určení, její vybalení a kontrola

b)

daně, clo, kurzové ztráty, pojištění a jiné poplatky spojené s dodávkou Technologie

c)

licence (jsou-li k užívání Technologie nutné)

d)

instalaci Technologie zahrnující zejména její usazení v místě plnění a napojení na zdroje (zejména
připojení k elektrickým rozvodům, rozvodům stlačeného vzduchu a vzduchotechniky, k slaboproudým
a optickým rozvodům), je-li taková instalace potřebná pro řádné fungování Technologie

e)

uvedení Technologie do plného provozu zahrnující její instalaci či montáž, odzkoušení a ověření
správné funkce, případně její seřízení

f)

bezplatné základní zaškolení obsluhy zadavatele jakož i provedení jiných úkonů a činností nutných pro
to, aby Technologie mohla plnit sjednaný či obvyklý účel

g)

dodání potřebného příslušenství Technologie, zejména zpracování a předání instrukcí a návodů k
obsluze a údržbě Technologie (manuálů) v českém jazyce, a to 1 x v listinné podobě a 1x v elektronické
podobě na USB
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h)

předání prohlášení o shodě dodaného zařízení se schválenými standardy (certifikace CE), je-li taková
certifikace pro daný typ technologie na trhu dostupná

i)

zajištění předepsaných prohlídek, technických kontrol a zkoušek po dobu trvání záruky a
odpovědnosti za vady Technologie, tak jak vyplývá ze Smlouvy a z platných obecně závazných právních
předpisů nebo z pokynů výrobce Technologie

j)

odvoz a likvidace všech obalů a dalších materiálů použitých při plnění VŘ, v souladu s právními
předpisy ČR (zejména ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších
zákonů, v platném znění)

4.4

Technologie (včetně veškerých jejích součástí a příslušenství) musí být nová (zejména nikdy nebyla
předmětem odpisů) a zadavatel tedy bude jejím prvním uživatelem. Technologie nesmí být repasovaná a
veškeré její součásti, díly a příslušenství musejí být nová.

4.5

Jsou-li v ZD stanoveny kapacitní, kvalitativní či jiné technické parametry a/nebo vlastnosti Technologie, pak
platí, že jsou stanoveny jako minimálně přípustné (nevyplývá-li zjevně jinak). Účastníci proto mohou
nabídnout předmět plnění s lepšími parametry a/nebo vlastnostmi u zadavatelem požadovaných
parametrů (nevyplývá-li zjevně jinak).

4.6

Pokud se v ZD vyskytnou požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení,
specifická označení zařízení a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za
příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu,
je účastník oprávněn pro plnění zakázky navrhnout i jiné, technicky a kvalitativně rovnocenné řešení, které
musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v ZD a jejich přílohách.

4.7

Předmět zakázky (Technologie) je podrobněji specifikován ve Smlouvě, zejména pak v Technické
specifikaci.

5.

VARIANTY NABÍDEK, DÍLČÍ PLNĚNÍ

5.1

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

5.2

Zadavatel nepřipouští dílčí plnění Předmětu zakázky VŘ.

6.

DOBA, MÍSTO PLNĚNÍ ZAKÁZKY

6.1

Technologie bude předána Zadavateli a celý Předmět zakázky splněn nejpozději do 20.05.2021 (resp. ve
lhůtě uvedené ve Smlouvě).

6.2

Zadavatel předpokládá, že Smlouva bude uzavřena cca do 30 dnů od zahájení VŘ (tzn. od uveřejnění ZD na
profilu zadavatele).

6.3

Zadavatel má právo na posunutí termínu uzavření Smlouvy na plnění Předmětu zakázky s vybraným
dodavatelem s ohledem na termín ukončení VŘ a své provozní a organizační potřeby; vybranému
dodavateli z takového posunu přitom za žádných okolností nemůže vyplývat právo na úhradu jakýchkoliv
smluvních pokut, navýšení cen či náhrad újmy.

6.4

Místem plnění Předmětu zakázky je hlavní provozovna zadavatele na adrese: Za Dráhou 680, 338 05 Mýto.

7.

POSKYTOVÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

7.1

ZD je zadavatelem poskytována v plném rozsahu v elektronické podobě neomezeným dálkovým přístupem
na profilu zadavatele po celou dobu běhu lhůty pro podání nabídek.

7.2

Adresa profilu zadavatele je následující: https://www.tenderarena.cz/profily/KompostarnaBS
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8.

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

8.1

Účastníci jsou oprávněni po zadavateli požadovat písemně vysvětlení ZD (za písemnou formu se považuje
i doručení e-mailem) pouze při splnění podmínek dle článku 8 ZD a podmínek dle Pravidel VŘ (jež mají
před výslovným zněním ZD aplikační přednost).

8.2

Žádost o vysvětlení musí být (kumulativně):
a)

být podána v písemné formě

b)

doručena nejpozději do 4 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek

c)

doručena na kontaktní adresu a/nebo kontaktní e-mail osoby, která je v článku 1 ZD uvedena jako
kontaktní osoba zadavatele

8.3

Zadavatel odešle Vysvětlení zadávací dokumentace nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení žádosti
podle předchozího článku ZD. Jestliže zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení
poskytne, nemusí dodržet lhůtu uvedenou v předchozí větě.

8.4

Vysvětlení ZD může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti

8.5

Zadavatel vždy uveřejní vysvětlení včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele a zároveň je
neprodleně písemně oznámí všem dosud známým Účastníkům VŘ. Pokud je žádost o vysvětlení Zadávacích
podmínek doručena včas a zadavatel neuveřejní vysvětlení ve lhůtě, 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 2 pracovních dnů.

9.

KVALIFIKACE

9.1

Zadavatel nepožaduje prokázání kvalifikace.

10.

HODNOCENÍ NABÍDEK
Hodnotící kritéria

10.1

Zadavatel provede hodnocení nabídek pouze podle jejich ekonomické výhodnosti, resp. pouze dle nejnižší
nabídkové ceny.

10.2

Nabídkovou cenou se rozumí celková cena za splnění Předmětu zakázky (cena bez DPH). Další podrobnosti
ohledně stanovení nabídkové ceny jsou uvedeny podrobněji v článku 13 ZD.
Hodnotící kritérium

Váha

Nabídková cena v Kč bez DPH

100 %

Metoda vyhodnocení nabídek
10.3

V rámci hodnocení nabídek bude sestaveno pořadí všech nabídek dle výše nabídkové ceny, a to tak, že
nejúspěšnější nabídkou (první v pořadí) se stane nabídka, která obsahuje nejnižší nabídkovou cenu.

10.4

Zadavatel si vyhrazuje právo provést hodnocení nabídek před jejich posouzením (resp. před posouzením
splnění Zadávacích podmínek).

10.5

Účastník, jehož nabídka bude vyhodnocena jako nejúspěšnější (první v pořadí) bude zadavatelem vyzván
k uzavření Smlouvy ve stanovené lhůtě (v případě splnění Zadávacích podmínek). Obsah této Smlouvy a
podmínky jejího uzavření jsou vymezeny v čl. 14 ZD. V případě, že takový účastník smlouvu v určené lhůtě
neuzavře, může Zadavatel vyzvat takového účastníka opakovaně, nebo k uzavření Smlouvy vyzvat dalšího
účastníka v pořadí dle výsledků hodnocení nabídek.
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11.

MÍSTO, LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDKY
Lhůta pro podání nabídky

11.1

Lhůta pro podaní nabídek končí 02.03.2021 v 10:00 hod.

11.2

Nabídka musí být podána, resp. doručena ve výše uvedené lhůtě. Nabídka se považuje za podanou výlučně
až okamžikem jejího převzetí Zadavatelem; v případě korespondenčního podání nabídky dodavatel
odpovídá za to, že Zadavatel převezme doručenou nabídku před koncem lhůty pro podání nabídek.
Dodavatel musí vždy zajistit, že nabídka dojde k zadavateli před koncem uvedené lhůty pro podání nabídek.

11.3

Provede-li zadavatel změny či doplnění 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 účastníkům. Změna lhůty pro
podání nabídek musí být zveřejněna ještě před uplynutím původní lhůty pro podání nabídek. Lhůtu pro
podání nabídek může zadavatel prodloužit i bez změny Zadávacích podmínek.
Místo podání nabídky

11.4

Nabídka bude doručena do místa provozovny zadavatele, resp. na adresu: Za Dráhou 680, 338 05 Mýto.

11.5

Nabídku je možné doručit též osobně v pracovní dny od 09:00 do 15:00 hod. (mimo poslední den lhůty pro
podání nabídek), a to na recepci hlavní budovy areálu provozovny zadavatele na adrese: Za Dráhou 680,
338 05 Mýto.
Forma podání nabídky

11.6

Nabídka bude doručena výlučně v listinné formě (originální podepsané listiny v jednom vyhotovení), a to
v jednom vyhotovení (kopie nejsou vyžadovány) v řádně uzavřené a zabezpečené obálce. Podrobnosti viz
následující kapitola ZD.
Otevírání nabídek

11.7

Otevírání včas podaných nabídek proběhne ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek, a to ne-veřejně,
v místě pro podání nabídek dle čl. 11.4 ZD.

12.

POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
Obsahové požadavky nabídky

12.1

Nabídka bude obsahovat zejména:
a)

Krycí list nabídky, vlastnoručně podepsaný účastníkem. Zadavatel vyžaduje, aby účastník použil vzor
v příloze č. 1 ZD, který řádně vyplní o příslušné údaje. Jiné úpravy dokumentu jsou nepřípustné.

b)

Čestné prohlášení účastníka, vlastnoručně podepsané účastníkem obsahující Zadavatelem
požadované údaje podle přílohy č. 2 ZD. Zadavatel vyžaduje, aby účastník použil vzor v příloze č. 2 ZD,
který řádně vyplní o příslušné údaje. Jiné úpravy dokumentu jsou nepřípustné.

c)

Technická specifikace, řádně vyplněná o veškeré Zadavatelem vyžadované údaje podle přílohy č. 4 ZD.
Zadavatel vyžaduje, aby účastník použil dokument v příloze č. 4 ZD. Jiné úpravy dokumentu jsou
nepřípustné.

d)

Dokumenty prokazující splnění povinnosti poskytnout jistotu ve smyslu čl. 15 ZD a případně též údaje
o platebních údajů pro navrácení peněžní jistoty.

e)

Případně příslušná plná moc (bude-li nabídka podepisována zmocněncem dodavatele) či jiné
relevantní dokumenty.

f)

Ostatní dokumenty, jsou-li výslovně vyžadovány dle ZD.
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12.2

12.3

Nabídka nemusí obsahovat:
a)

Podepsanou Smlouvou účastníkem (postačí souhlas účastníka s návrhem Smlouvy, který je obsažen
ve vzorovém Čestném prohlášení – příloha č. 2 ZD)

b)

Prokázání kvalifikace (zadavatel nepožaduje prokazování kvalifikace)

c)

Seznam poddodavatelů (zadavatel nepožaduje tento seznam)

Zadavatel doporučuje všem dodavatelům nepřikládat do svých nabídek jiné dokumenty či informace než
ty, které jsou dle výslovného textu ZD závazně vyžadovány (dále jen „Závazné dokumenty“). Pokud
takovéto nepovinné dokumenty a/nebo informace budou v nabídce přiloženy a budou v rozporu
s ostatními dokumenty či informacemi v nabídce (tzn. v rozporu se Závaznými dokumenty), tak se k nim
v rozsahu těchto rozporů nebude přihlížet. Tzn. že údaje uvedené v Závazných dokumentech mají vždy
aplikační přednost před údaji v ostatních částech nabídky.
Formální požadavky nabídky

12.4

Nabídka bude podána v listinné formě (originální listiny podepsané dodavatelem) v jednom vyhotovení
(kopie nejsou vyžadovány). Účastník je však povinen na výzvu Zadavatele bezodkladně doručit nabídku (či
kteroukoli její část) taktéž v elektronické podobě (oskenované originály v obvyklém formátu jako např.
„.pdf“, či v jiném Zadavatelem požadovaném formátu); takovouto výzvu může Zadavatel učinit kdykoli po
otevření příslušné obálky s nabídkou.

12.5

Nabídka bude doručena v uzavřené obálce. Obálka s nabídkou bude označena názvem VŘ a identifikačními
údaji dodavatele, který ji podává (obchodní firma / jméno, adresa pro doručení atd.). Obálka bude
obsahovat veškeré požadované listiny.

12.6

Další formální požadavky pro zpracování nabídky:

12.7

a)

Veškeré listiny nabídky budou originály, řádně vyplněné dle Zadávacích podmínek a podepsané
osobou oprávněnou jednat za účastníka VŘ (jedná-li se o listiny, kde je vyplnění a podpis vyžadován)

b)

Zadavatel doporučuje řazení obsahu nabídky v následujícím pořadí: 1.Krycí list, 2. Čestné prohlášení,
3. Technická specifikace, 4. Ostatní dokumenty.

c)

Nabídka bude zpracována v Českém jazyce (mimo dokumenty předložené nad rámec požadavků
zadavatele). Výjimkou jsou případné katalogy zařízení či prospekty a další dokumenty nad rámec
požadovaných dokumentů v ZD, které mohou být cizojazyčné.

d)

Nabídka bude kvalitním způsobem vytištěna tak, aby byla dobře čitelná, a svázána do jednoho svazku,
aby nebyla možná manipulace s jednotlivými listy. Nabídka nesmí obsahovat opravy ani přepisy, které
by zadavatele mohly uvést v omyl.

e)

Všechny listy nabídky budou ve spodním okraji listiny očíslovány nepřerušenou vzestupnou číselnou
řadou počínající číslem 1 na první listu nabídky (např. ručně psané). Vkládá-li dodavatel do Nabídky
jako její součást některý samostatný celek (listinu), která má již listy očíslovány vlastní číselnou řadou,
dodavatel zřetelně odlišně očísluje i všechny tyto strany znovu, v rámci nepřerušené číselné řady celé
zpracované nabídky.

Zadavatel doporučuje akceptovat výše stanovené požadavky na formální úpravu, strukturu a obsah
nabídky, které mají zajistit přehlednost nabídek, a tím usnadnit jejich posouzení.
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13.

POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

13.1

Dodavatel stanoví nabídkovou cenu celkovou absolutní částkou v Kč za celý předmět plnění VŘ (resp. za
splnění celého Předmětu zakázky) v souladu se Zadávacími podmínkami. Nabídková cena zahrnuje vše
potřebné pro splnění Předmětu zakázky i veškerých Zadávacích podmínek, zejména cla či veškeré jiné
poplatky a vedlejší náklady i přiměřený zisk účastníka. Nabídková cena je cenou pevnou, nejvýše
přípustnou, kterou není možno překročit bez písemného dodatku ke Smlouvě.

13.2

Výše nabídkové ceny je nezávislá na vývoji cen a kursových změnách. Nabídková cena musí obsahovat i
předpokládaný vývoj cen v daném oboru včetně předpokládaného vývoje kurzu české měny k zahraničním
měnám. Překročení nabídkové ceny je možné pouze za podmínek, že po podpisu Smlouvy o plnění
Předmětu zakázky a před termínem uvedení Předmětu plnění do plného provozu dojde ke změnám sazeb
DPH. Účastník není oprávněn podmínit výši nabídkové ceny další podmínkou. Podmínění nabídkové ceny,
uvedení variant nabídkové ceny a stanovení výše nabídkové ceny v jiné veličině, než absolutní částkou v Kč
bude důvodem pro vyřazení nabídky účastníka a jeho následné vyloučení z výběrového řízení.

13.3

Nabídková cena bude uvedená v následující struktuře:

13.4

13.5

a)

Cena bez DPH

b)

DPH

c)

Cena včetně DPH

Další požadavky stanovení nabídkové ceny:
a)

Může být stanovena výlučně v české měně, resp. v Kč

b)

Sazba DPH u nabídkové ceny bude vypočtena v souladu s příslušnými právními předpisy;

Nabídkovou cenu účastník uvede v následujících dokumentech přiložených k nabídce:
a)

Krycí list

b)

Technická specifikace, a to vždy na konci každé tabulky specifikující jednotlivé zařízení Technologie a
také v souhrnné tabulce na konci dokumentu

13.6

Zadavatel může posuzovat výši nabídkových cen ve vztahu k Předmětu zakázky, tj. může posuzovat, zda
podaná nabídka neobsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k Předmětu zakázky.

14.

OBCHODNÍ PODMÍNKY

14.1

Zadavatel stanovil obchodní, smluvní a platební podmínky pro plnění Předmětu zakázky v návrhu Smlouvy,
který tvoří přílohu č. 3 této ZD. Tato Smlouva vymezuje budoucí smluvní vztah mezi Zadavatelem a
vybraným dodavatelem, na základě kterého bude plněn Předmět zakázky VŘ.

14.2

Dodavatel ve své nabídce výslovně vyjádří svůj souhlas s návrhem Smlouvy. Souhlas bude vyjádřen formou
čestného prohlášení (Zadavatel požaduje, aby dodavatel použil vzor v příloze č. 2 ZD), které bude
vlastnoručně podepsáno a přiloženo v nabídce. Dodavatel tedy nemusí ve své nabídce předkládat
podepsaný a vyplněný návrh Smlouvy.

14.3

Vybraný dodavatel bude zadavatelem vyzván k uzavření návrhu Smlouvy. Přílohou tohoto návrhu bude též
účastníkem řádně vyplněná Technická specifikace Technologie, která bude vítězným účastníkem
předložena v jeho nabídce. Pokud vybraný účastník Smlouvu do 15 dnů od výzvy zadavatele neuzavře nebo
její uzavření odmítne či jinak zmaří, pak může zadavatel vyzvat k uzavření Smlouvy účastníka, jehož nabídka
byla vyhodnocena jako další v pořadí (dodavatelé však mohou být zadavatelem k uzavření smlouvy
vyzývání opakovaně).
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15.

ZADÁVACÍ LHŮTA, JISTOTA

15.1

Zejména s ohledem na předmět zakázky stanovuje zadavatel lhůtu, po kterou jsou účastníci vázáni svými
nabídkami, v délce trvání 3 měsíců. Tato zadávací lhůta počíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání
nabídek.

15.2

Zadavatel požaduje, aby dodavatelé k zajištění plnění svých povinností vyplývajících z účasti VŘ poskytli
zadavateli ve lhůtě pro podání nabídek jistotu ve výši 40.000,- Kč. Jistotu poskytnou účastníci formou
složení peněžní částky na účet zadavatele (dále také „peněžní jistota“), nebo formou bankovní záruky ve
prospěch zadavatele, nebo formou pojištění záruky ve prospěch zadavatele podle § 41 odst. 3 ZZVZ.

15.3

Poskytne-li účastník zadavateli jistotu formou peněžní jistoty, složí požadovanou částku na bankovní účet
zadavatele číslo: 272030166 /0300 jako variabilní symbol uvede svoje IČ a do poznámky k platbě: „Název
dodavatele – VŘ III“. Dodavatel uvede ve své nabídce identifikační údaje pro bankovní účet, na který
požaduje provést uvolnění jistoty, v opačném případě bude peněžní jistota vrácena na účet, ze kterého
byla zadavateli poukázána. Jistota ve formě složení peněžní částky na účet zadavatele musí být připsána
na účet zadavatele ve lhůtě pro podání nabídek.

15.4

Poskytnutí jistoty musí účastník prokázat ve své nabídce dle požadavků ZD.

15.5

Účastník VŘ prokáže v nabídce poskytnutí jistoty
a)

sdělením údajů o provedené platbě zadavateli, jde-li o peněžní jistotu, nebo

b)

předložením originálu záruční listiny obsahující závazek vyplatit zadavateli za podmínek stanovených
v čl. 15.9 ZD jistotu, jde-li o bankovní záruku, nebo

c)

předložením písemného prohlášení pojistitele obsahující závazek vyplatit zadavateli za podmínek
stanovených v čl. 15.9 ZD jistotu, jde-li o pojištění záruky.

15.6

Zadavatel účastníkům doporučuje, aby originály dokladů o poskytnutí jistoty do nabídky vložili tak, aby
bylo možné jejich vyjmutí v případě jejich vrácení dodavateli. V takovém případě musí být pevnou a
neoddělitelnou součástí nabídky pouze kopie originálu dokladu o poskytnutí jistoty.

15.7

Je-li jistota poskytnuta formou bankovní záruky nebo pojištění záruky, je účastník VŘ povinen zajistit její
platnost po celou dobu trvání zadávací lhůty.

15.8

Zadavatel vrátí bez zbytečného odkladu peněžní jistotu včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem,
originál záruční listiny nebo písemné prohlášení pojistitele
a)

po uplynutí zadávací lhůty, nebo

b)

poté, co účastníku VŘ zanikne jeho účast ve VŘ před koncem zadávací lhůty z důvodu dle následujícího
článku ZD.

15.9

Zadavatel má právo na plnění z jistoty v celé její výši včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem, pokud
vybranému účastníkovi VŘ v zadávací lhůtě zanikla účast ve VŘ po vyloučení z důvodu nesplnění zadávací
podmínky VŘ spočívající v porušení povinnosti vybraného účastníka uzavřít smlouvu na plnění předmětu
VŘ ve lhůtě stanovené v ZD.

16.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

16.1

Zadavatel je žadatelem o dotaci z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
(dále jen „OP PIK“), v rámci kterého je zakázka zadávána. Provedení výběrového řízení na dodavatele této
zakázky je nezbytnou podmínkou přidělení a udržení dotace na realizaci projektu.

16.2

Zadavatel si vyhrazuje právo na profilu zadavatele uveřejnit oznámení, resp. rozhodnutí o výběru
nejvýhodnější nabídky a rozhodnutí o zrušení výběrového řízení. V takovém případě se oznámení, resp.
rozhodnutí považuje za doručené všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným účastníkům okamžikem
uveřejnění na profilu zadavatele. Totéž platí pro jakákoli jiná oznámení, která se tedy uveřejněním na
profilu zadavatele považují též za řádně doručená všem Účastníkům VŘ. Zadavatel si dále vyhrazuje právo
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s dodavateli závazně komunikovat prostřednictvím emailové komunikace, tzn. že všichni dodavatelé svým
podáním nabídky akceptuji také tuto formu komunikace jako právně závaznou (uvedené však pro
zadavatele platí pouze pro emailovou adresu uvedenou v čl 1 této ZD).
16.3

Zadavatel v postavení správce osobních údajů tímto informuje ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) účastníky výběrového řízení o zpracování osobních
údajů za účelem realizace VŘ. Zadavatel může v rámci realizace VŘ zpracovávat osobní údaje dodavatelů a
jejich poddodavatelů (z řad fyzických osob podnikajících), členů statutárních orgánů a kontaktních osob
dodavatelů a jejich poddodavatelů, osob, prostřednictvím kterých je dodavatelem prokazována kvalifikace,
členů realizačního týmu dodavatele a skutečných majitelů dodavatele. Zadavatel bude zpracovávat osobní
údaje pouze v rozsahu nezbytném pro realizaci VŘ a pouze po dobu stanovenou právními předpisy.
Subjekty údajů jsou oprávněny uplatňovat jejich práva dle čl. 13 až 22 GDPR v písemné formě na adrese
sídla zadavatele. Zadavatel předává osobní údaje ke zpracování zástupci zadavatele jako zpracovateli
osobních údajů, za účelem administrace výběrového řízení dle ust. § 43 ZZVZ.

16.4

Dodavatel vybraný na základě tohoto výběrového řízení je podle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly
a zavazuje se poskytnout informace a dokumenty vztahující se k předmětu této zakázky kontrolním
orgánům poskytovatele dotace, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č.
563/1991 Sb., o účetnictví a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

17.

PŘÍLOHY

18.

1.

Krycí list

2.

Čestné prohlášení

3.

Smlouva

4.

Technická specifikace

PODPISOVÁ DOLOŽA

Mýto, dne 12.02.2021

…………………………………………………..
Tomáš Chvojan, jednatel zadavatele
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