ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Článek 1 – Identifikace zadavatele
1.1 Název:
Sídlo:
IČ:
Osoba oprávněná jednat:
Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:

Jakub Havel
Olomučany 357, 679 03 Olomučany
758 57 227
Jakub Havel, fyzická osoba podnikající
Ing. Jarmila Veverková, Ph.D.
+420 778 527 025
veverkova@subvens.cz

zadává veřejnou zakázku na dodávky ve výběrovém řízení mimo režim zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ) s názvem:

„Odrazový drtič na pásovém podvozku“
1.2 Tato veřejná zakázka je zadávána v souladu s aktuální verzí Pravidel pro výběr dodavatelů
(dále jen PpVD) a závaznou metodikou Operačního programu Podnikání a inovace pro
konkurenceschopnost (dále jen OP PIK).
Článek 2 – Vymezení předmětu zakázky a požadavků zadavatele
2.1 Předmět veřejné zakázky na dodávky: pořízení odrazového drtiče na pásovém
podvozku.
2.2 Technické podmínky veřejné zakázky jsou definovány v příloze č. 1 zadávací
dokumentace (dále jen ZD), a to v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatele ve
výběrovém řízení. Účastník je povinen se podrobně seznámit s technickými podmínkami
stanovenými v příloze č. 1 ZD a v případě, že bude vybrán, dodat takové plnění, jehož
technické parametry budou splňovat podmínky definované v příloze č. 1 ZD.
2.3 Předmět veřejné zakázky není rozdělen na více částí, zadavatel neumožňuje dílčí
plnění. Předmětem veřejné zakázky je dodávka nových strojů, technologických zařízení a
vybavení pro podnikatelskou činnost. Akceptovány budou pouze nabídky na stroje, které
nebyly předmětem odpisu, včetně nezbytného softwaru zajišťujícího jejich funkčnost.
2.4 Jsou-li v ZD nebo jejích přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o
vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně
srovnatelné řešení.
Článek 3 – Hodnota zakázky
3.1 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 10 500 000 Kč bez DPH.
3.2 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena na základě údajů a informací o
zakázkách stejného či podobného předmětu plnění.
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Článek 4 – Doba a místo plnění zakázky
4.1 Termín plnění veřejné zakázky: max. 12 týdnů od podpisu kupní smlouvy oběma
smluvními stranami.
4.2 Místo plnění veřejné zakázky: areál bez čísla popisného, který se nachází na LV č. 984 na
území obce Olomučany.
Článek 5 – Prokázání kvalifikace
5.1 Splnění základní způsobilosti, dle § 74 ZZVZ, prokáže účastník výběrového řízení
doložením čestného prohlášení. Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou
jednat za účastníka, popř. jinou osobou na základě přiložené plné moci. Vzor čestného
prohlášení viz příloha č. 3 zadávací dokumentace.
5.2 Dle § 77 odst. 1 ZZVZ účastník prokáže splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České
republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný
právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.
5.3 Doklady o kvalifikaci mohou účastníci v nabídkách předkládat v prostých kopiích.
Zadavatel si však vyhrazuje právo vyžádat si před uzavřením smlouvy předložení originálů
nebo úředně ověřených kopií.
5.4 Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 a profesní způsobilost podle § 77
odst. 1 ZZVZ musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době
3 měsíců přede dnem podání nabídky.
Článek 6 – Požadavky na obsah, formu nebo způsob podání nabídek
6.1 Způsob sestavení nabídky:
a) úvodní list s obsahem a číslováním jednotlivých listů;
b) krycí list nabídky, podepsaný osobou oprávněnou jednat, viz. příloha č. 2 zadávací
dokumentace;
c) prokázání kvalifikace dle čl. 5 zadávací dokumentace, vč. vyplněné přílohy č. 3 ZD;
d) popis předmětu plnění veřejné zakázky – požadavky na plnění veřejné zakázky
stanovené v příloze č. 1 zadávací dokumentace představují minimální technické
podmínky, které musí nabídka splňovat;
e) technické podmínky, které jsou přílohou č. 1 zadávací dokumentace;
f) celková nabídková cena zpracovaná dle čl. 7 zadávací dokumentace;
g) uvedení doby plnění v souladu s čl. 4 zadávací dokumentace;
h) návrh kupní smlouvy označený identifikačním číslem smlouvy a podepsaný osobou
oprávněnou jednat za účastníka;
i) doba vázanosti účastníka nabídkou v souladu s bodem 6.11 zadávací dokumentace;
j) další relevantní informace nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu plnění
předmětu zakázky.
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Shora uvedené jednotlivé body budou součástí nabídky/svazku, přičemž body f) a g) není
nutné uvádět na zvláštních oddělených listech, nicméně budou uvedeny v návrhu kupní
smlouvy.
6.2 V záhlaví návrhu smlouvy je nutno uvést název projektu „Technologie pro efektivní
využití stavebního odpadu Jakub Havel“ a registrační číslo projektu
„CZ.01.3.14/0.0/0.0/19_254/0021934“.
6.3 Pokud návrh smlouvy podepíše zmocněná osoba, musí být součástí nabídky účastníka též
příslušná platná plná moc. Platnou plnou moc zmocněné osoby je nutno v nabídce předložit
jako originál nebo úředně ověřenou kopii originálu.
6.4 Nedílnou součástí návrhu kupní smlouvy, popř. její přílohy, bude výčet VŠECH
požadovaných parametrů, který musí odpovídat minimálně rozsahu technických podmínek
stanovených zadavatelem v příloze č. 1 zadávací dokumentace.
6.5 Účastník v návrhu smlouvy uvede také hodnoty VŠECH kritérií, které byly
předmětem hodnocení, hodnoty MUSÍ být totožné s hodnotami uvedenými v krycím listu
nabídky (viz příloha č. 2 ZD), neboť při doplňování či objasňování podaných nabídek
nesmí dojít ke změně nabídkové ceny či dalších údajů, které jsou předmětem hodnocení.
6.6 Nabídky mohou být podány v českém, nebo slovenském jazyce.
6.7 Nabídka účastníka nesmí obsahovat přepisy nebo opravy, které by mohly uvést zadavatele
v omyl.
6.8 Nabídka bude podána v jednom originále v písemné podobě a dále v kopii v elektronické
podobě na datovém nosiči (CD, USB flash disk, apod.). Kopie nabídky bude na datovém
nosiči nahrána do jednoho souboru ve formátu PDF1, který bude obsahovat všechny
náležitosti v souladu se zadávacími podmínkami a musí obsahovat podpisy osob oprávněných
jednat za účastníka.
6.9 Nabídka musí být zajištěna způsobem znemožňujícím manipulaci s jednotlivými listy a
každý jednotlivý list (včetně přebalových listů či oddělujících listů) nabídky bude v pravém
dolním rohu viditelně a čitelně označen pořadovým číslem listu a na prvním listě bude údaj o
celkovém počtu listů.
6.10 Nabídka musí být vložena do neprůhledné zapečetěné obálky zřetelně označené slovy:
„NABÍDKA DO VŘ – ODRAZOVÝ DRTIČ NA PÁSOVÉM PODVOZKU“ a nápisem:
„NEOTEVÍRAT PŘED TERMÍNEM“ a dále adresou účastníka pro případ, že by nabídka
musela být účastníkovi zaslána zpět.
6.11 Zadavatel stanovil zadávací lhůtu, po kterou jsou účastníci výběrového řízení vázáni
svými nabídkami, v délce 60 dnů ode dne skončení lhůty pro podání nabídek.

PDF soubor musí být dostatečně čitelný, doporučujeme naskenování nabídky ještě před jejím svázáním.
Nečitelné dokumenty nebudou akceptovány.
1
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Článek 7 – Způsob zpracování nabídkové ceny
7.1 Celková nabídková cena bude v kupní smlouvě uvedena v českých korunách. V případě,
že účastník v návrhu kupní smlouvy v platebních podmínkách stanoví zálohové platby, tyto
budou rovněž vyčísleny v českých korunách.
7.2 Pokud se účastník rozhodne uvést ve smlouvě pouze cenu bez DPH, musí být tato
skutečnost ze smlouvy zřejmá, v opačném případě musí smlouva zahrnovat cenu bez DPH,
vč. DPH a uvedení samotného DPH.
7.3 Celková nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a
kvalitnímu plnění předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů souvisejících s plněním
předmětu zakázky. Nabídková cena musí rovněž zahrnovat pojištění, garance, daně, cla,
poplatky, inflační vlivy a jakékoli další výdaje nutné pro realizaci zakázky. Ve stanovené ceně
veřejné musí být zahrnuty i veškeré vedlejší náklady související s realizací zakázky. Tímto se
rozumí včetně všech bezprostředně souvisejících výkonů a činností, a že v ní jsou zahrnuty
všechny pomocné, montážní, spojovací, kompletační a jiné aktivity včetně příslušných
zkoušek a revizí.
7.4 Nabídková cena je konečná a není přípustné ji v průběhu realizace zakázky navyšovat.
7.5 Pokud by zadavatel v průběhu hodnocení posoudil některou z nabídkových cen jako
mimořádně nízkou, vyzve daného účastníka ke zdůvodnění jím nabízené ceny. Jestliže
zadavatel posoudí, že vysvětlení není relevantní, dojde k vyloučení nabídky.
Článek 8 – Kritéria a způsob hodnocení nabídek
8.1 Při hodnocení nabídek je hodnocena ekonomická výhodnost vlastní nabídky, a to na
základě zadavatelem stanovených dílčích hodnoticích kritérií. Dílčí kritéria hodnocení a jejich
stupeň významu (váha) jsou stanoveny tak, aby vyjadřovaly vztah užitné hodnoty a ceny, viz
následující tabulka:
Hodnoticí kritérium
1. Celková nabídková cena v Kč bez DPH
2. Dodací lhůta v týdnech od podpisu kupní smlouvy

Váha
80 %
20 %

1. Za nejvýhodnější nabídku bude brána nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.
2. Za nejvýhodnější nabídku bude brána nabídka s nejkratším termínem dodání. U dodací
lhůty musí účastník uvést konkrétní hodnotu počtu týdnů, nelze uvést rozptyl týdnů (např.
9–12 týdnů), jelikož je taková nabídka nehodnotitelná. Maximální doba plnění viz čl. 4
zadávací dokumentace.
8.2 Zadavatel vyžaduje uvádět hodnoty hodnoticích kritériích v celých číslech. Minimální
hodnota je 1, nižší hodnoty jsou nepřípustné.
8.3 Hodnocení v rámci jednotlivých kritérií hodnocení bude provedeno tak, že nejvhodnější
nabídce bude v rámci daného kritéria hodnocení přidělen maximální počet bodů a ostatním
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nabídkám budou přiděleny body poměrně podle míry jejich výhodnosti z pohledu daného
kritéria hodnocení ve vztahu k nejvhodnější nabídce (na škále 1–100). Takto stanovené body
budou následně přepočteny vahou daného kritéria hodnocení. Celkové bodové hodnocení
bude dáno součtem bodového hodnocení za jednotlivá dílčí hodnoticí kritéria.
8.4 U kritérií č. 1–2, kde má nejvýhodnější nabídka nejnižší hodnotu, se použije vzorec:
100 * (nejvýhodnější nabídka / hodnocená nabídka) * váha vyjádřená desetinným číslem = XX bodů

8.5 V případě bodové rovnosti při hodnocení nabídek, bude za výhodnější nabídku
považována ta s nižší cenou.
Článek 9 – Lhůta a místo pro předkládání nabídky
9.1 Nabídky se podávají ve lhůtě pro podání nabídek, která končí: 19. 3. 2021. Příjem nabídek
bude ukončen v 9:00 hod. Pokud nebyla nabídka zadavateli doručena ve výše uvedené lhůtě,
nepovažuje se za podanou a v průběhu výběrového řízení se k ní nepřihlíží.
9.2 Nabídky se podávají poštou na adresu: Ondrouškova 863/8, 635 00, Brno - Bystrc.
Nabídky lze doručit i osobně na tutéž adresu, a to po předchozí telefonické domluvě s
paní Ing. Jarmilou Veverkovou, Ph.D., tel: +420 778 527 025.
Článek 10 – Otevírání nabídek
10.1 Otevírání obálek proběhne dne 19. 3. 2021 v 9:00 hod. na adrese Ondrouškova 863/8,
635 00, Brno - Bystrc. Otevřeny budou se pouze nabídky doručené ve lhůtě pro podání
nabídek, a to ihned po uplynutí lhůty2.
Článek 11 – Obchodní podmínky
11.1 Účastník musí v návrhu smlouvy uvést následující obchodní podmínky:
• Dodavatel má povinnost spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 e) zákona
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.
• Záruční dobu.
• Hodnoty všech kritérií uvedených v krycím listu nabídky, které byly předmětem
hodnocení.
Článek 12 – Požadavky na varianty nabídek
12.1 Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

Povinnost otevřít obálky ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek je splněna, pokud k tomuto otevření dojde
do 100 minut od skončení lhůty pro podání nabídek
2
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Článek 13 – Vysvětlení zadávacích podmínek
13.1 Účastník je oprávněn po zadavateli písemně požadovat vysvětlení zadávacích podmínek
prostřednictvím kontaktní osoby. Písemná žádost (v elektronické podobě) musí být
zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání
nabídek. Vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez předchozí
žádosti.
13.2 Kontaktní osobou pro poskytování vysvětlení zadávacích podmínek je Mgr. Kateřina
Dardová, tel.: +420 777 946 206, e-mail: dardova@subvens.cz.
13.3 Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty,
nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení žádosti dle předchozího odstavce. Pokud
zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí
dodržet lhůtu uvedenou v předchozí větě. Vysvětlení zadávacích podmínek, včetně přesného
znění požadavku zveřejní zadavatel na profilu zadavatele a zároveň je neprodleně písemně
oznámí všem dosud známým účastníkům.
Článek 14 – Ostatní podmínky
14.1 Podáním nabídky účastník potvrzuje, že je oprávněn zadavateli sdělit všechny informace
v ní obsažené a odpovídá za všechny důsledky nepravdivosti takového tvrzení.
14.2 Všechny případné náklady a výdaje spojené s vypracováním a předložením nabídky nese
účastník. Zadavatel nehradí účastníkům náklady vzniklé z účasti v řízení.
14.3 Tato zadávací dokumentace se poskytuje pouze za účelem zpracování nabídky pro záměr
zadání zakázky, účastník není oprávněn ji použít k jakýmkoli jiným účelům. Účastník je
povinen zachovávat mlčenlivost o obsahu této zadávací dokumentace, není oprávněn ji dále
kopírovat ani ji předat třetím osobám.
14.4 Zadávací podmínky uvedené v zadávací dokumentaci jsou závazné a určující. Podáním
nabídky ve výběrovém řízení přijímá účastník plně a bez výhrad zadávací podmínky, včetně
všech příloh a případných vysvětlení zadávacích podmínek. Jejich nesplnění účastníkem vede
k vyloučení účastníka z výběrového řízení.
14.5 Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit bez zbytečného odkladu, pokud v
průběhu výběrového řízení odpadly důvody pro pokračování v důsledku podstatné změny
okolností, která nastala po zahájení výběrového řízení a kterou zadavatel jednající s řádnou
péčí nemohl předvídat a ani ji nezpůsobil, nebo vybraný účastník odmítl uzavřít smlouvu
nebo neposkytl zadavateli k jejímu uzavření dostatečnou součinnost.
14.6 Společnost prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani
veřejným příslibem a nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek.
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14.7 Výběrové řízení je realizováno v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A
INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014–2020, Výzva V. Nízkouhlíkové
technologie - Druhotné suroviny, který je spolufinancován Evropským fondem pro regionální
rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky. Vítězný účastník má povinnost
označit všechny relevantní dokumenty (kupní smlouvu, předávací protokol, fakturu) číslem
projektu „CZ.01.3.14/0.0/0.0/19_254/0021934“ a názvem projektu „Technologie pro
efektivní využití stavebního odpadu Jakub Havel“.
Digitálně
Ing.
podepsal Ing.
Jarmila
Jarmila Veverková,
Veverková Ph.D.
Datum: 2021.02.15
14:10:30 +01'00'
, Ph.D.

V Brně dne 15. 2. 2021

…………………………………….............…

Ing. Jarmila Veverková, Ph.D.,
na základě plné moci
Přílohami zadávací dokumentace jsou:
Příloha č. 1 Technické podmínky
Příloha č. 2 Krycí list nabídky
Příloha č. 3 Prokázání splnění podmínek základní způsobilosti
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