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1 Identifikační údaje
Zadavatel veřejné zakázky
Název:
Sídlo:
Právní forma:
IČ:
DIČ:
Zástupce žadatele:

Město Jesenice
Budějovická 303, 252 42 Jesenice
město
002 41 318
CZ 002 41 318
Ing. Pavel Smutný, starosta města

Osoba pověřená činnostmi zadavatele
Název:
Odpadová poradenská s.r.o.
Sídlo:
Osadní 799/26, 170 00 Praha 7
IČ:
037 09 817
DIČ:
CZ 037 09 817
Kontaktní osoba:
tel.:
mob.:
e-mail:

Mgr. Klára Nováková
(+420) 220 800 740
770 180 947
mgr.klara.novakova@odpadovaporadenska.cz

Název veřejné zakázky:

Rozšíření sběrného dvora města Jesenice

Druh zakázky:

Dodávky

Druh výběrového řízení:

Veřejná zakázka na dodávky zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ust. § 53 Zákona o zadávání veřejných zakázek č.
134/2016 Sb., v platném znění

Předpokládaná hodnota zakázky
1. část
1) Administrativní vybavení buňky, 1 ks:
2) Nábytek do buňky, 1 ks:
2. část
1) Mobilní zastřešená sběrna na N-odpady (1 ks)
2) Hákový kontejner – 14 m3, sklopné bočnice (10 ks)
3) Hákový kontejner – 14 m3, s otevíratelnou střechou (2 ks)
4) Manipulační technika – paletový vozík (1 ks), vozík rudl (1 ks)
5) Prostředky k zabezpečení odpadu v kontejneru - síť na zabezpečení
odpadu v kontejneru (6 ks), plachta s gumolanem (6 ks)
6) Schůdky ke kontejnerům (3 ks)
7) Kontejner na jedlé tuky, 120 l (1 ks)
8) Elektronická mobilní váha (1 ks)
9) Nájezdová mostní automobilová váha (1 ks)
10) Automatická vjezdová závora (1 ks)
11) Štěpkovač dřevních odpadů (1 ks)
3. část
1) Bezpečnostní kamerový systém (1 ks)
Celkem:

140 000,- Kč (bez DPH)

1 750 614,63 Kč (bez DPH)

100 000,- Kč (bez DPH)
1 990 614,63 Kč (bez DPH)
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Místo plnění veřejné zakázky:

Území města Jesenice

Termín zahájení veřejné zakázky:

červen 2021

2 Požadovaný předmět plnění
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky pro projekt „Rozšíření sběrného dvora města Jesenice“
registrační číslo projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_126/0011806. Celý předmět veřejné zakázky je uveden
v kapitolách 4. 1. – 4. 3. Tyto kapitoly popisují nejmenší nedělitelné části veřejné zakázky. Zakázka je členěna na tyto části, je umožněno dílčí plnění.
Předmět plnění bude spolufinancován Evropskou unií, Fondem soudržnosti / Evropským fondem pro
regionální rozvoj / Evropskými strukturálními a investičními fondy v rámci Operačního programu
Životní prostředí.

3 Obchodní podmínky
Obchodní podmínky jsou uvedeny ve vzorech smluv (příloha č. 5 této zadávací dokumentace). Vzory smluv
jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace.

4 Technické podmínky
Plnění veřejné zakázky je specifikováno v kapitolách 4.1 - 4.3. Technické podmínky jsou stanoveny formou
požadavků na výkon nebo funkci požadovaného zařízení.
Pro prokázání splnění technických požadavků všech dodávek zařízení vyplní dodavatel tabulku v příloze č. 2
této zadávací dokumentace. Zároveň dodavatel doloží splnění technických požadavků dodávek zařízení předložením technické dokumentace, podrobného popisu zařízení, prospektů apod. tak, aby bylo možno naplnění
technických požadavků ověřit.

4.1 Administrativní vybavení buňky a nábytek do buňky
Administrativní vybavení buňky, 1 ks
Přenosný PC - Notebook (min. specifikace):
- displej s úhlopříčkou 17", matný nebo antireflexní, s rozlišením 1920x1080
- numerická klávesnice, CZ
- výkon procesoru dle benchmark testu od společnosti PasMark 6000 bodů
- operační paměť 4GB RAM
- DVD±RW/RAM mechanika
- pevný disk SSD 500GB
- baterie 35 Wh
- rozhraní: Wi-Fi + Bluetooth, USB (3.0), kamera, mikrofon, HDMI
- Windows 10 Home 64bit Czech
Další příslušenství (min. specifikace):
- klávesnice kancelářská nízkoprofilové klávesy, drátová, USB, CZ
- myš drátová, optická, 1000 DPI, 3 tlačítka, symetrická, velikost M, USB, délka kabelu 0.8 m
- podložka pod myš materiál textil, protiskluzová základna, rozměry 280×5×320mm
- LCD Full HD 1920×1080, IPS, 16:9, 75Hz, 250cd/m2, kontrast 1000:1, HDMI, VGA, DVI
- tiskárna multifunkční (scanner) černobílá laserová formát A4, USB, WiFi, měsíční zatížení 1 500 stran.
- LTE modem Wi-Fi router, rychlost WiFi přenosu 300 MB/s, standardy 802.11b (2,4GHz), 802.11g
(2,4GHz), 802.11n, IPv4, IPv6, přístupový bod (Access point), 1x WAN, 1x LAN
- zálohování: externí box USB s SSD 500 GB shodné technologie s notebookem pro zálohy klonováním z
důvodu možnost jeho výměny v případě poruchy.
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Nábytek do buňky, 1 ks
kancelářský stůl, rozměry: š. 160 x v. 75,5 x hl. 80, lamino (v cm, rozměry ± 2 %)
kancelářská židle rozměry: výška sedáku 66/50 x celková v. 100-109 x hl. sedáku 50, křeslo s kolečky (v
cm, rozměry ± 2 %)
kancelářské skříně 2ks, rozměry 1ks - š. 80 x v. 111 x hl. 40, 1ks - š. 80 x v. 185 x hl. 42, s policemi a zavíracími dvířky, lamino (v cm, rozměry ± 2 %)
klasická kancelářská židle (konferenční) rozměry: výška sedáku 46 x celková v. 83 x hl. sedáku 43 (v cm,
rozměry ± 2 %)
kancelářský stůl rozměry š. 140 x v. 75,5 x hl. 80, lamino (v cm, rozměry ± 2 %)
šatní skříň dvojitá rozměry š. 60 x v. 180 x hl. 50, plechová, uzamykatelná (v cm, rozměry ± 2 %)
nástěnný věšák rozměry š. 40 x v. 185 x hl. 12, lamino (v cm, rozměry ± 2 %)

4.2 Mobilní zastřešená sběrna na N-odpady, Kontejnery, Manipulační technika,
Prostředky k zabezpečení odpadu v kontejneru, Schůdky ke kontejnerům
s kolečky, Elektronická mobilní váha, Nájezdová mostní automobilová váha,
Automatická vjezdová závora, Štěpkovač dřevních odpadů
Mobilní zastřešená sběrna na N-odpady, 1 ks
min. objem 15 m3, obecné označení jako typ AVIA, pro hákový nosič
materiál
kov
podlaha: záchytná vana s roštovou podlahou
dno kontejneru min. 3 mm plech, ostatní min. 2 mm plech
povrchová úprava: základní a vrchní nástřik min. 90 mikronů dle RAL
vnější rozteč ližin 1060 mm
výška oka 1000 mm
rolny šířky min. 200 mm, čepy s maznicemi
zastřešený ekologický kontejner se záchytnou vanou a roštem, pro umístění nádob pro bezpečný sběr kapalných i pevných NO.
vybavení kontejneru (umístěné nádoby v kontejneru)
Plastový box na znečištěné obaly
- objem min 800 l
(1ks)
- víko na pantech
- plynové vzpěry na víku
- uzpůsoben pro manipulaci paletizačním vozíkem
- z polyetylenu s tepelnou odolností od -40 až +60 C
̊
Plastový box s víkem (1 ks)
- objem min. 500 l
- volně odnímatelné víko
- max. rozměry základny 1,2 x 0,8 m
- z polyetylenu s tepelnou odolností od -40 až +60 C
̊
Kanystr na vodu
- objem 25 l
- s kohoutkem
Nádoba na odpad 240 l (10 ks) a
- materiál: vysoko-hustotní polyethylen (HDPE), nádoba odolná vůči
120 l (2 ks)
chemickým, biologickým a povětrnostním vlivům a vůči UV záření.
Nádoby splňují normu ČSN EN 840 -1 až 6.
- černá barva
- protihluková kolečka o průměru min. 200 mm, snižující hluk při
manipulaci s nádobou.
- víko vybaveno madlem/madly pro lepší manipulaci při otevírání
hasicí přístroj (1 ks)
- práškový, 6 kg
ruční nářadí (sada)
- lopata, koště, kolečko, hrábě, hadice 10 m průměr 1“
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Hákový kontejner – 14 m3, sklopné bočnice, 10 ks
min. objem 14 m3, obecné označení jako typ AVIA, pro hákový nosič
dno kontejneru min. 3 mm plech, ostatní min. 2 mm plech
nosný rám z min. profilu I 120
zadní trámec U 100
rozteč výstup podlaha max. 750 mm
vzadu dvoukřídlá vrata s otáčením o min. 270 st. s jištěním v otevřené poloze
minimálně 1 sklopná bočnice v polovině dělená, shora otevřený
přední čelo a zadní vrata ve výšce bočnic
vnější rozteč ližin 1060 mm
výška oka 1000 mm
rolny šířky min. 180 mm, čepy s maznicemi
základní a vrchní nástřik
min. 90 mikronů/dle RAL
reflexní výstražné polepy
po všech stranách
Hákový kontejner – 14 m3, s otevíratelnou střechou, 2 ks
min. objem 14 m3, obecné označení jako typ AVIA, pro hákový nosič
plochá střecha (víko) s mechanickým otevíráním a zavíráním
dno kontejneru min. 3 mm plech, ostatní min. 2 mm plech
nosný rám z min. profilu I 120
zadní trámec U 100
rozteč výstup podlaha max. 750 mm
vzadu dvoukřídlá vrata s otáčením o min. 270 st. s jištěním v otevřené poloze
sklopné bočnice z 1 strany v polovině dělená (ze strany otevření víka kontejneru)
přední čelo a zadní vrata ve výšce bočnic
vnější rozteč ližin 1060 mm
výška oka 1000 mm
rolny šířky min. 180 mm, čepy s maznicemi
základní a vrchní nástřik
min. 90 mikronů/dle RAL
reflexní výstražné polepy
po všech stranách
Manipulační technika - paletový vozík 1 ks, vozík rudl 1 ks
paletový vozík 1 ks, ruční, zvedání pohybem oje, vidlice o délce min. 800 mm, nosnost 2 t, kolečka z polyuretanu
vozík rudl 1 ks, nosnost - 250 kg, kola vozíku - dušová, 260 mm, výška/šířka - 1150/600 mm, rozměr lopaty - 400/250 mm (uváděné rozměry jako min.)
Prostředky k zabezpečení odpadu v kontejneru - síť na zabezpečení odpadu v kontejneru 6 ks, plachta s gumolanem 6 ks
síť na zabezpečení odpadů v kontejneru proti úletům, oko 25x25 mm, 6 ks
plachta s gumolanem, 6 ks
plachta i síť rozměrově pro kontejnery o objemu 14 m3
Schůdky ke kontejnerům s kolečky, 3 ks
kovové bezpečnostní schůdky usnadňující naplnění kontejneru přes vysoký okraj se zábradlím
velikostně pro kontejnery o velikosti 9 m3 obecného označení typu AVIA
manuálně přemístitelné
Kontejner na jedlé tuky, 120 l, 1 ks
hmotnost prázdného kontejneru
Vnější část

min. 40 kg
vyrobena z polyethylenu/tl. stěny min. 6 mm
válcový tvar/průměr 1000 mm +/- 50 mm
možnost ukotvení do podloží min. ve 4 bodech
výška plnícího otvoru max. 1350 mm
uzavíratelné víkem v oranžové barvě
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Kontejner na jedlé tuky, 120 l, 1 ks

Vnitřní část
Odolnost vůči vlivům

velikost vhazovacího otvoru: kulatý min. průměr 230 mm s
gumovou rozetou
kovový informační štítek o druhu odpadu
uzamykatelná dvířka
dřevěné obložení
objem min 120 l
nosnost min. 95 kg
2 kolečka průměru 200 mm
chemickým, biologickým, povětrnostním (teplota -30 až +50
°C), UV záření

Elektronická mobilní váha, 1 ks
váživost: min. 500 kg
mobilní, příruční váha na kolečkách s digitálním výstupem na displej
Nájezdová mostní automobilová váha, 1 ks
váživost: min. 30 t, přesnost vážení 5-10 kg
váha s nájezdy umístěna na povrchu
rozměry váhy: šířka 3m, délka 8-10m
nájezdová výška do 30 cm
provedení: ocelobeton s bočním vedením
připojení na PC, tiskárna vážních lístků, program vážního hospodářství
instalace a zprovoznění
materiál snímače: nerezavějící ocel
krytí snímače: IP 68
provozní teplota: min. -10°C až +40°C
montáž a doprava součástí ceny: ANO
Automatická vjezdová závora, 1 ks
délka ramene 6 m
maják
fotobuňka
ráhno bílé s červenými reflexními pásky, tělo závory červené
dálkový ovladač 2 kanálový
instalace a zprovoznění
Štěpkovač dřevních odpadů, 1 ks
vlastní motor a podvozek
výkonnost
min. 3 t/h
motor
benzinový
výkon motoru
min. 16 kW (22 HP)
objem palivové nádrže
min. 17 l
schopnost štěpkovat
dřeviny do průměru až 150 mm
vstupní otvor
min. 160 mm x 160 mm
typ podávání: dva přítlačné válce, automaticky řízený posun materiálu
plně tvrzené oboustranné nože
zpětný chod přítlačných válců
bezpečnostní madlo
spínač posuvu materiálu po obou stranách násypky
silniční s SPZ s ojí, připojení pomocí automobilové koule
podvozek
tažného zařízení
výstup štěpky
otočný vyfukovací komín
centrální mazání
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možná rychlost podvozku
Počítadlo motohodin
Hmotnost

min. 90 km/hod
max. 750 kg

4.3 Bezpečnostní kamerový systém
Bezpečnostní kamerový systém, 1 ks
Montáž 3x IP kamera, 2x IR přísvit
Konfigurace 3x IP kamera a NVR
3x IP kamera (minimální konfigurace)
venkovní, stupeň krytí IP67, provozní teplota -30° až +60°C, provedení antivandal IK10, objektiv 2,8 - 12
mm F1.6 motorzoom (varifokální), snímací čip progressive Scan CMOS 1/3", rozlišení 4Mpx,
2560x1440px při 25sn/s, citlivost 0,01 Lux (F1.2, AGC zap.), 0 Lux s IR, úhel záběru 98°- 28°, IR filtr, IR
přísvit 50m EXIR LED 850nm, automatická úprava jasu na zvolený limit min. 120 dB (WDR), kompenzace protisvětla, funkce Day/Night, napájení 12VDC PoE, video analýza, ONVIF, alarm IN/OUT 1/1 (detekce narušení, detekce pohybu, dynamická analýza, sabotáž), Micro SD/SDHC/SDXC až 128 GB, komprese
videa H.265, uchycení na sloup průměr 12 cm
Záznamové zařízení NVR (minimální konfigurace)
pro 4 kamery, 4 PoE porty, rozlišení záznamu 12 Mpx; 2x slot pro HDD SATA, RAID 1, osazeno 2x HDD
6TB pro dohledové systémy SATA 6Gb/s, vyrovnávací paměť 64MB, přenosová rychlost 175MB/s, roční
pracovní zatížení 180TB, video výstup HDMI / VGA, alarmy In / Out: 4 / 1, datová propustnost (In / Out):
70 Mbps, komprese videa H 265, provozní teplota 0° až 40°C
2x IR přísvit - lampa, (minimální konfigurace):
vlnová délka 850nm, IR dosah 80m, osvitový úhel 45°, včetně odpovídajícího napájecího adaptéru, pracovní teplota: -30 až +60°C, uchycení na sloup průměr 12cm, krytí IP65

5 Klasifikace zakázky
Předmět veřejné zakázky dle klasifikace CPV:
 30200000-1
Počítače
 39130000-2
Kancelářský nábytek
 45233292-2
Instalace a montáž bezpečnostního zařízení
 48921000-0
Automatické systémy
 42998000-8
Systémy pro zvedání palet
 38311000-8
Elektronické váhy a příslušenství
 39234000-1
Kompostéry a štěpkovače
 34928480-6
Kontejnery a nádoby na odpad a odpadky

6 Poddodavatelé
Výše poddodávek není omezena.

7 Požadavky na splnění kvalifikace
Požadavky na kvalifikaci jsou stejné pro všechny části zakázky.
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7.1 Základní způsobilosti
Splnění základní způsobilosti (v souladu s § 74 Zákona o zadávání veřejných zakázkách) prokáže dodavatel čestným prohlášením, přičemž může využít i formulář, který je přílohou této výzvy.
Způsobilým není dodavatel, který (v souladu s § 74 Zákona o zadávání veřejných zakázkách):
a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu o zadávání veřejných zakázek nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
b) má v ČR nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
c) má v ČR nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné
zdravotní pojištění,
d) má v ČR nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená
správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla
dodavatele.
Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku dle § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat tato právnická
osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tuto podmínku podle dle § 74 odstavce 1 písm. a) zákona splňovat:
 tato právnická osoba,
 každý člen statutárního orgánu této právnické osoby,
 osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.
V případě, že se účastní zadávacího řízení pobočka závodu:
 zahraniční právnické osoby, musí splňovat podmínky dle § 74 odst. 1 písm. a) zákona tato právnická
osoba a vedoucí pobočky závodu,
 české právnické osoby, musí splňovat podmínku dle § 74 odst. 1 písm. a) zákona osoby uvedené
v § 74 odst. 2 a vedoucí pobočky závodu.
Splnění základní způsobilosti se dokládá:
 čestným prohlášením (vzor v příloze č. 3) nebo alternativně je možno základní způsobilost doložit
předložením kopií nebo originálů dokladů, které musí prokazovat splnění požadovaného kritéria
způsobilosti nejpozději v době tří měsíců přede dnem podání nabídky:
o výpisem z evidence Rejstříku trestů (viz bod a))
o potvrzení příslušného FÚ (viz bod b))
o čestným prohlášením (viz bod c), b))
o potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení (viz bod d))
o výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, nebo čestným prohlášením
(viz bod e))

7.2 Profesní způsobilost
(v souladu s §77 odst. 1 Zákona o zadávání veřejných zakázkách)
 Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence,
pokud je v ní dodavatel zapsán; či výpis z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do
takové evidence vyžaduje
(v souladu s §77 odst. 2 Zákona o zadávání veřejných zakázkách)
 doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad
prokazující příslušné živnostenské oprávnění minimálně v oboru:
o Výroba, obchod a služby neuvedené v př. 1 až 3 živnostenského zákona
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Stáří dokladů k prokázání kvalifikace
Doklady prokazující splnění základní způsobilosti a profesní způsobilosti musí být platné ke dni podání nabídky, doklady prokazující splnění základní způsobilosti a doklady prokazující profesní způsobilost
dle §77 odst. 1 zákona o zadávání veřejných zakázek musí splňovat způsobilost nejpozději v době tří měsíců
přede dnem podání nabídky.
Dle § 45 odst. 1 dodavatel předkládá kopie dokladu. Zadavatel může postupem podle § 46 odst. 1 ZZVZ
požadovat předložení originálu nebo ověřené kopie dokladu.

7.3 Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
Předloží-li účastník veřejnému zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů dle § 228 zákona
ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace, nahrazuje tento výpis prokázání splnění:
 základní způsobilosti podle § 74 zákona,
 profesní způsobilost podle § 77 zákona v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti
Výpis nesmí být starší než 3 měsíce k poslednímu dni, ke kterému má být prokázána základní způsobilost
nebo profesní způsobilost.

7.4 Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob
Nedisponuje-li zájemce o veřejnou zakázku požadovanou způsobilostí, tzn., že nemá patřičná oprávnění,
může využít možnosti prokázat splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prostřednictvím jiných osob (poddodavatele), a to v souladu s ustanovením § 83 zákona:
- doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 jinou osobou,
- doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
- doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 jinou osobou a
- 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.
Postačuje, aby dodavatel předložil zadavateli jednostranný písemný závazek této jiné osoby, jejímž prostřednictvím prokazuje část chybějící kvalifikace, že poskytne dodavateli plnění, které je určeno k plnění veřejné
zakázky, případně poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel v rámci plnění veřejné zakázky oprávněn disponovat (nemusí se tedy již nutně jednat o smlouvu mezi dodavatelem a jeho poddodavatelem). Tento
závazek musí být proveden přesně v takovém rozsahu, v jakém tato jiná osoba prokázala chybějící kvalifikaci
za dodavatele. Písemný závazek jiné osoby musí zavazovat tuto jinou osobu, že bude služby skutečně vykonávat. Závazek této jiné osoby (poddodavatele) musí být vymezen s ohledem na to, jakou kvalifikaci dodavatel
prostřednictvím jiné osoby prokazuje.

7.5 Prokázání splnění kvalifikačních předpokladů před podepsáním smlouvy
Vybraný dodavatel, se kterým má být uzavřena smlouva (§ 86 odst. 3 zákona), je povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů o kvalifikaci. Doklady prokazující
základní způsobilost podle § 74 a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců před podáním nabídky.
Dále zadavatel u vybraného dodavatele ověří naplnění důvodu pro vyloučení podle odstavce 7 § 48 na základě informací vedených v obchodním rejstříku. Zadavatel vyloučí ze zadávacího řízení vybraného dodavatele,
který je akciovou společností nebo má právní formu obdobnou akciové společnosti a nemá vydány výlučně
zaknihované akcie. Vybraného dodavatele se sídlem v zahraničí, který je akciovou společností nebo má
právní formu obdobnou akciové společnosti, zadavatel požádá, aby v přiměřené lhůtě předložil písemné
čestné prohlášení o tom, které osoby jsou vlastníky akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje
10 % základního kapitálu účastníka zadávacího řízení, s uvedením zdroje, z něhož údaje o velikosti podílu
akcionářů vychází; nepředložení tohoto dokumentu je důvodem k vyloučení vybraného dodavatele.
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Dále je vybraný dodavatel povinen zadavateli poskytnout identifikační údaje svých skutečných majitelů1.
Identifikačními údaji se v souladu s ustanovením § 28 odst. 1 písm. g) ZZVZ pro účely ZZVZ v případě
fyzických osob rozumí obchodní firma nebo jméno nebo jména a příjmení.
Nelze-li zjistit údaje o skutečném majiteli postupem podle§ 122 odstavce 4, zadavatel ve výzvě podle § 122
odstavce 3 vyzve vybraného dodavatele rovněž k předložení výpisu z evidence obdobné evidenci údajů
o skutečných majitelích nebo
a) ke sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem, a
b) k předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; těmito doklady
jsou zejména
1. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
2. seznam akcionářů,
3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.
Vybraný dodavatel je tak oprávněn předložit některý z dokladů uvedených v zákoně, nebo doklad jiný, který
dokazuje vztah k jeho konkrétním skutečným majitelům. Pokud skutečný majitel neexistuje, sdělí tuto skutečnost vybraný dodavatel zadavateli.
Důsledek nesplnění kvalifikace:
Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo nesplní povinnost předložit originály nebo
ověřené kopie dokumentů k prokázání kvalifikace před podpisem smlouvy bude zadavatelem vyloučen
z účasti v zadávacím řízení.

8 Varianty nabídky
Variantní nabídky se nepřipouštějí.

9 Způsob zpracování nabídkové ceny
Měna nabídky je česká koruna (CZK).
Nabídková cena bude uvedena v členění: nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH), samostatně
DPH a nabídková cena včetně DPH. Pro stanovení nabídkové ceny je určující vyplnění tabulky cen v příloze
č. 1 této zadávací dokumentace.
Tato cena je konečná a zahrnuje veškeré náklady dodavatele, včetně dodání na místo plnění zakázky a zaškolení obsluhy.
Dodavatel je vázán výší nabídkové ceny po celou dobu trvání zadávací lhůty.

1

„Skutečný majitel“ je definován v ustanovení § 4 odst. 4 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, kde je stanoveno, že skutečným majitelem se pro účely zákona č.
253/2008 Sb., rozumí u podnikatele:
1. fyzická osoba, která fakticky nebo právně vykonává přímo nebo nepřímo rozhodující vliv2 na řízení nebo provozování
obchodního závodu u tohoto podnikatele; nepřímým vlivem se rozumí vliv vykonávaný prostřednictvím jiné osoby nebo
jiných osob,
2. fyzická osoba, která sama nebo na základě dohody s jiným společníkem nebo společníky disponuje více než 25 %
hlasovacích práv tohoto podnikatele; disponováním s hlasovacími právy se rozumí možnost vykonávat hlasovací práva
na základě vlastního uvážení bez ohledu na to, zda a na základě jakého právního důvodu jsou vykonávána, popřípadě
možnost ovlivňovat výkon hlasovacích práv jinou osobou,
3. fyzické osoby jednající ve shodě, které disponují více než 25 % hlasovacích práv tohoto podnikatele, nebo
4. fyzická osoba, která je na základě jiné skutečnosti příjemcem výnosů z činnosti tohoto podnikatele
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Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

Dle ustanovení § 45 odst. 3 pokud ZZVZ nebo zadavatel vyžaduje předložení dokladu podle právního řádu
České republiky, může dodavatel předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, ve kterém se tento
doklad vydává, tento doklad se předkládá s překladem do českého jazyka. Přičemž doklad ve slovenském
jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu. Nabídka musí být doručena
v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profil_Jesenice_00241318.
Nabídka bude obsahovat:
1. Krycí list nabídky dle přílohy č. 4
2. Prokázání kvalifikačních předpokladů dle kapitoly 72; čestné prohlášení k prokázání kvalifikačních
předpokladů se nachází v příloze č. 3 této zadávací dokumentace
3. Obchodní podmínky (formou návrhů smluv dle přílohy č. 5); dodavatel je povinen respektovat
všechny obchodní podmínky uvedené ve vzorech smluv.
a. Návrh smlouvy (smluv):
 Dodavatel ucházející se o VZ předloží zadavateli závazný návrh smlouvy pro nabízenou
část předmětu veřejné zakázky (vzor v příloze č. 5)


Návrh smlouvy musí být ze strany dodavatele ucházejícího se o VZ podepsán statutárním orgánem nebo osobou k tomu statutárním orgánem zmocněnou v souladu se způsobem jednání jménem dodavatele ucházejícího se o VZ; případně zmocnění k podpisu
smlouvy musí být předloženo v prosté či ověřené kopii nebo originálu. Předložení nepodepsaného návrhu smlouvy, popřípadě nepředložení zmocnění dle předchozí věty není
předložením řádného návrhu požadované smlouvy a nabídka dodavatele je v takovém
případě neúplná.



Dodavatel ucházející se o VZ musí v návrhu smlouvy plně akceptovat požadavky zadavatele, uvedené v této zadávací dokumentaci a rovněž ustanovení právních předpisů, které se vztahují k plnění této veřejné zakázky.



U společné nabídky více osob bude návrh smlouvy podepsán všemi účastníky společné
nabídky



Předložený návrh smlouvy musí mimo jiné obsahovat veškeré ceny, nejzazší termín dodávky, obchodní, servisní a záruční podmínky, název a registrační číslo projektu
a všechna další ustanovení, uvedená v příloze č. 5 zadávací dokumentace (vzor
smlouvy), pokud mají nebo mohou mít vliv na cenu.

4. Nabídkovou cenu nabízené části předmětu veřejné zakázky, vyplněnou tabulku cen, která je přílohou
č. 1 této zadávací dokumentace.
5. Technické parametry dodávky minimálně v rozsahu parametrů stanovených v technických podmínkách (kap. 4.1 – 4.6 této zadávací dokumentace). Potvrzení technických parametrů dodávek zařízení
bude formou vyplnění příslušných tabulek v příloze č. 2 k této zadávací dokumentaci s uvedením vyjádření „ano“ nebo „ne“ ke každému parametru a uvedením konkrétní hodnoty číselně vyjádřených parametrů. Tabulka s popisem technických parametrů dle přílohy č. 2 bude přílohou smlouvy
jako její nedílná součást. Technické parametry budou v nabídce dále podrobně uvedeny a dokumentovány formou například podrobného popisu dodávky zařízení, fotografie, nákresy, technickým prospektem a podobně tak, aby bylo možno posoudit splnění technických parametrů příslušné dodávky
zařízení.
2 Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení ke změně kvalifikace dodavatel
zadávacího řízením, je dodavatel zadávacího řízení povinen tuto změnu zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních
dnů od oznámení této změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci (§88 odst. 1 a 2). Tato povinnost nevznikne,
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.
Nesplnění této povinnosti dodavatelem je důvodem k bezodkladnému vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení.
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6. Prohlášení dodavatele (nebo osoby oprávněné jednat), z něhož vyplývá, že je dodavatel vázán celým
obsahem nabídky po celou dobu výběrového řízení, podepsané statutárním zástupcem dodavatele, že
uznává podmínky zadávacího řízení tak, jak byly zadavatelem předloženy, a je informován o místních podmínkách, do ceny zahrnul všechny náklady, potřebné pro plnění předmětu zakázky v souladu se zadávacími podklady, a do smlouvy promítl veškeré podmínky obsažené v zadávacích podkladech (vzor příloha č. 6).
Zadavatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že dodavatel uvedl v nabídce informace nebo doklady,
které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.
Zadavatel doporučuje, aby dodavatel věnoval pozornost zpracování nabídky a postupoval přesně dle výše
uvedené osnovy. Neuvedení některého z bodů osnovy může být důvodem k vyřazení nabídky z dalšího hodnocení.
Zadavatel doporučuje všechny stránky nabídky včetně příloh očíslovat vzestupnou číselnou řadou.
Nabídka musí být doručena v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje
(https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profil_Jesenice_00241318) v souladu s ustanovením § 107
zákona odst. 1. Nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek nebudou otevřeny.
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Součinnost dodavatele

Každý dodavatel si nese sám veškeré náklady spojené s účastí v tomto zadávacím řízení.
Dodavatel je vázán celým obsahem své nabídky po celou dobu zadávací lhůty. Zadávací lhůta je stanovena
na 90 dní od data pro podání nabídek.
Vybraný dodavatel je povinen uzavřít smlouvu do 15 dnů od výzvy zadavatele.
Dle § 122 odst. 3 písm. a. zadavatel odešle vybranému dodavateli výzvu k předložení:
a) originálů nebo ověřených kopií dokladů o jeho kvalifikaci, pokud je již nemá k dispozici.
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Způsob hodnocení nabídek

Jediným hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena. Hodnotí se ceny bez DPH. Nejvýhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.
V případě více nabídek se stejnou nejnižší nabídkovou cenou, za podmínek splnění veškerých požadavků,
bude zvolena nejvýhodnější nabídka na základě náhodného losu za přítomnosti státního notáře a za přizvání
zástupců dotčených dodavatelů. O průběhu náhodného losu bude učiněn zápis státním notářem.
Zadavatel odešle bez zbytečného odkladu od rozhodnutí o výběru dodavatele oznámení o výběru dodavatele
všem účastníkům zadávacího řízení.
Námitky proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky nebo proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení
z účasti v zadávacím řízení musí stěžovatel doručit zadavateli do 15 dnů ode dne uveřejnění či doručení stěžovateli.
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Změna zadávacích podmínek

Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu zadávacích podmínek kdykoliv během běhu lhůty pro podání nabídek.
Pokud povaha doplnění/změny zadávacích podmínek vyžaduje, resp. pokud by tato změna mohla ovlivnit
okruh potencionálních účastníků zadávacího řízení, je zadavatel povinen současně prodloužit lhůtu pro podání nabídek tak, aby činila od doby odeslání změny/doplnění zadávací dokumentace, nejméně celou svou
původní délku v souladu s § 99 odst. 2 ZZVZ.
8

Zadavatel si dále vyhrazuje právo na zrušení zadávacího řízení v důvodech stanovených § 127 ZZVZ.
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Lhůty a kontakty

Zahájení zadávacího řízení

09. 03. 2021

Termín pro podání nabídek

25. 03. 2021 do 08:55 hodin.
nabídky jsou podávány v elektronické podobě

Termín otevírání nabídek

25. 03. 2021 09:00 hodin.
nabídky jsou otevírány v elektronické podobě po uplynutí
lhůty pro podání nabídek

Otevírání obálek se účastníci zadávacího řízení neúčastní.
Osoby poskytující informace
Mgr. Klára Nováková,
tel.: (+420) 220 800 740,
mob.: 770 180 947,
e-mail: mgr.klara.novakova@odpadovaporadenska.cz,
Osadní 26, 170 00 Praha 7 – Holešovice
Zadávací dokumentace a veškeré informace, tj. vysvětlení zadávací dokumentace, oznámení rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazeče a oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky budou
k dispozici v elektronické verzi ke stažení na profilu zadavatele (elektronickém nástroji)
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profil_Jesenice_00241318.
V případě vyloučení dodavatele zadavatel odešle bezodkladně dodavateli písemné oznámení v elektronické
podobě o jeho vyloučení s odůvodněním. Zadavatel odešle bez zbytečného odkladu od rozhodnutí o výběru
dodavatele písemné oznámení v elektronické podobě o výběru dodavatele včetně odůvodnění všem účastníkům zadávacího řízení.
Zadavatel doporučuje nevkládat do nabídky jiné dokumenty nebo reklamní materiály apod., vyjma těch dokumentů a materiálů, které stanoví zákon a které přímo požaduje zadavatel v zadávacích podmínkách.
Zadavatel může zadávací dokumentaci vysvětlit, pokud takové vysvětlení, případně související dokumenty,
uveřejní na profilu zadavatele, a to nejméně 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení doručena včas, a to alespoň 3 pracovní dny před uplynutím této lhůty dle předchozí věty. Odpověď na tuto žádost, pokud byla doručena včas,
zadavatel uveřejní na profilu zadavatele (elektronickém nástroji) do 3 pracovních dnů.
Dle § 211 odst. 1 a 3 probíhá komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem písemně a elektronicky s výjimkou případů stanovených v zákoně. Zadavatel důrazně doporučuje, aby veškerá písemná komunikace dodavatelů (dotazy atp.) probíhala přes elektronický nástroj
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profil_Jesenice_00241318.
Veškerá písemná komunikace zadavatele (vysvětlení ZD, rozhodnutí zadavatele atp.) bude probíhat přes
tento elektronický nástroj zadavatele.
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