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1. OBECNÉ INFORMACE
Zadávací dokumentace je zpracována jako podklad pro podání nabídek dodavatelů k veřejné zakázce
malého rozsahu zadávané v souladu se směrnicí zadavatele č. S–5/2019.
V souladu s ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „ZZVZ“) není tato veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen „veřejná zakázka“)
zadávána postupem podle ZZVZ.
Pokud dodavatel neposkytne včas všechny požadované informace a doklady nebo pokud jeho nabídka
nebude odpovídat zadávacím podmínkám, může to mít za důsledek vyloučení dodavatele ze
zadávacího řízení.
Při přípravě zadávacích podmínek bylo postupováno v souladu s § 6 odst. 4 ZZVZ, podle kterého je
zadavatel při vytváření zadávacích podmínek povinen za předpokladu, že to bude vzhledem k povaze
a smyslu veřejné zakázky možné, dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně
odpovědného zadávání a inovací ve smyslu ZZVZ.
2. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem veřejné zakázky (jejích jednotlivých částí) je uzavření rámcové dohody na dva (2) roky
s jedním dodavatelem na dodávku krmných směsí pro prasata, a to dle specifikací uvedených dále
v této zadávací dokumentaci a v rámcové dohodě, která tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace.
Požadavky zadavatele na druh a složení jednotlivých komodit jsou uvedeny v příloze 1 a - c rámcové
dohody.
Znění rámcové dohody je pro všechny tři části stejné, liší se pouze v příloze č. 1.
Zakázka je rozdělena na 3 části. Předmět jednotlivých částí je uveden v níže uvedené tabulce:
Část 1_kanci (příloha č. 1a Rámcové dohody)
NÁZEV SMĚSI

PŘEDPOKLÁDANÉ MNOŽSTVÍ
ZA 2 ROKY V TUNÁCH

PARAMETRY

KA

24 t

Hrubý protein: 14,9 %
Tuk: 3,0 %
Vláknina: 5,0 %
Lysin: 0,73 %
Methionin: 0,2 %
Vápník: 0,8 %
Fosfor: 0,6 %

Část 2_ selata do odstavu (příloha č. 1b Rámcové dohody)
NÁZEV SMĚSI

PŘEDPOKLÁDANÉ MNOŽSTVÍ
ZA 2 ROKY V TUNÁCH

PARAMETRY

ČOS

18 t

Hrubý protein: 17,0 %
Tuk: 3,5 %
Vláknina: 3,7 %
Lysin: 1,2 %

KPK

11 t

Methionin: 0,35 %
Vápník: 0,8 %
Fosfor: 0,66 %
Hrubý protein: 16,0 %
Tuk: 5,3 %
Vláknina: 4,5 %
Lysin: 0,9 %
Methionin: 0,2 %
Vápník: 0,75 %
Fosfor: 0,6 %

Část 3_ostatní (příloha č. 1c Rámcové dohody)
NÁZEV SMĚSI

PŘEDPOKLÁDANÉ MNOŽSTVÍ
ZA 2 ROKY V TUNÁCH

PARAMETRY

KPB volně

130 t

Hrubý protein: 13,0 %
Tuk: 3,0 %
Vláknina: 7,0 %
Lysin: 0,6 %
Methionin: 0,2 %
Vápník: 0,8 %
Fosfor: 0,6 %

A 1 volně (dle dohody)

30 t

Hrubý protein: 16,0 %
Tuk: 3,0 %
Vláknina: 5,0 %
Lysin: 0,95 %
Methionin: 0,27 %
Vápník: 0,7 %
Fosfor: 0,5 %

Zadavatel uvede v jednotlivých objednávkách, zda se bude jednat o směsi pytlované nebo volné. U
volných směsí musí být dodavatel schopen dodat maximálně cca 3 t na dodávku.
Zadavatel si vyhrazuje právo neodebrat veškeré komodity v počtech uvedených v této zadávací
dokumentaci. Zadavatel si dále vyhrazuje právo v průběhu trvání rámcové dohody objednávat
komodity operativně dle aktuální potřeby a situace, tedy v rozsahu menším i větším, než je
předpokládaný objem za dva roky, uvedený v příloze č. 1a-c rámcové dohody.
Zadavatel si v případě neočekávané změny cen surovin vyhrazuje právo jednat o aktuální ceně
komodit.
V rámci poskytování jednotlivých dodávek bude dodavatel povinen pro zadavatele zajistit následující
servis a služby:
a) dohledatelnosti surovin a jejich původu;
b) garantovat kvalitu produktů;
c) po dohodě individuálně upravit složení krmné směsi podle požadavků zadavatele;
d) podle požadavků zadavatele dodávat sypkou nebo granulovanou krmnou směs.
Zadavatel požaduje dodání nejpozději do pěti (5) dnů od potvrzení objednávky.

3. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 1 520 000, - Kč bez DPH.
Předpokládaná hodnota jednotlivých částí je:
•

Část 1_kanci: 266 000,- Kč bez DPH;

•

Část 2_selata do odstavu: 204 000,- Kč bez DPH;

•

Část 3_ostatní: 1 050 000,- Kč bez DPH.
4. MÍSTO PLNĚNÍ

Místo plnění se nachází na adrese Komenského 1239, 517 41 Kostelec nad Orlicí.
5. TERMÍN PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Rámcová dohoda bude uzavřena na dva (2) roky.
Předpokládaný termín plnění veřejné zakázky je do třech (3) měsíců od podpisu rámcové dohody.
6. RÁMCOVÁ DOHODA A OBCHODNÍ PODMÍNKY

Závazné obchodní podmínky pro plnění veřejné zakázky jsou vymezeny zněním rámcové dohody a její
přílohou (resp. přílohami). Rámcová dohoda je pro všechny tři části veřejné zakázky stejná. Zadavatel
pouze vyplní přílohu týkající se části veřejné zakázky, do které zamýšlí podat nabídku.
Dodavatel je oprávněn doplnit do rámcové dohody pouze údaje, které jsou označeny k doplnění.
Rámcová dohoda bude uzavřena s jedním dodavatelem na dobu dvou (2) let.
Na základě uzavřené rámcové dohody budou jednotlivé dílčí zakázky zadávány prostřednictvím
objednávek podle aktuálních potřeb zadavatele.
7. ZADÁVACÍ LHŮTA A JISTOTA

Zadavatel nestanovuje zadávací lhůtu ani nepožaduje poskytnutí jistoty.
8. KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY

Kvalifikovaným pro plnění smlouvy je v souladu s ustanovením § 73 a násl. ZZVZ dodavatel, který:
a. Prokáže základní způsobilost dle ustanovení § 74 ZZVZ;
b. Prokáže profesní způsobilost dle ustanovení § 77 ZZVZ;
c. Splní technickou kvalifikaci dle ustanovení § 79 ZZVZ;
jak jsou dále specifikovány v této zadávací dokumentaci.
Základní způsobilost
Základní způsobilost dle ustanovení § 74 ZZVZ prokáže dodavatel, který

a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně
odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k ZZVZ, tedy trestný čin spáchaný ve prospěch
organizované zločinecké skupiny nebo trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině,
trestný čin obchodování s lidmi, trestný čin podvodu, trestný čin úvěrového podvodu, trestný
čin dotačního podvodu, trestný čin legalizace výnosů z trestné činnosti, legalizace výnosů
z trestné činnosti z nedbalosti, trestný čin zneužití informace a postavení v obchodním styku,
trestný čin sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě,
trestný čin pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži, trestný čin pletichy při
veřejné dražbě, trestný čin poškození finančních zájmů Evropské unie, trestné činy obecně
nebezpečné, trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci, trestný
čin proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby, trestný čin úředních osob,
trestný čin úplatkářství či jiná rušení činnosti orgánu veřejné moci nebo obdobné trestné činy
dle právního řádu země sídla účastníka zadávacího řízení; k zahlazeným odsouzením se
nepřihlíží;
b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek;
c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na
penále na veřejné zdravotní pojištění;
d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na
penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;
e) není v likvidaci, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla nařízena
nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu
země sídla dodavatele.
Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle písm. a) splňovat tato právnická osoba a
zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba,
musí podmínku podle odstavce a) splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této
právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele. Účastníli se zadávacího řízení pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle odstavce a)
splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu, účastní-li se zadávacího řízení pobočka
závodu české právnické osoby, musí podmínku podle písm. a) splňovat osoby uvedené v první větě
tohoto odstavce a vedoucí pobočky závodu.
Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením kopií dokladů
prokazujících splnění základní způsobilosti dle § 75 odst. 1 ZZVZ. Dodavatel může nahradit kopie
dokladů čestným prohlášením o splnění základní způsobilosti, jehož vzor je přílohou č. 2 této zadávací
dokumentace nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky dle ustanovení § 87 ZZVZ.
Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat za dodavatele či v jeho zastoupení.
Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku dle písm. a) splňovat tato právnická osoba a
zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba,
musí podmínku dle písm. a) splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této
právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele. Podáváli nabídku dodavatel prostřednictvím svého odštěpného závodu, musí podmínku dle písm. a) splňovat
rovněž vedoucí takového odštěpného závodu.
Profesní způsobilost
Splnění profesní způsobilost dle ustanovení § 77 ZZVZ prokáže dodavatel, který
a) je zapsán v obchodním rejstříku nebo jiné obdobné evidenci, pokud jiný právní předpis zápis
do takové evidence vyžaduje;

b) předloží doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské
oprávnění či licenci;
c) předloží doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž
prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje.
Splnění profesní způsobilosti prokazuje dodavatel předložením kopií dokladů prokazující splnění
profesní způsobilosti.
Technická kvalifikace
Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží seznam alespoň
dvou významných dodávek výše uvedených krmiv realizovaných dodavatelem v posledních třech
letech s uvedením jejich ceny, doby plnění a identifikace objednatele, a to v minimální hodnotě:
•

Část 1_kanci: 100 000,- Kč bez DPH;

•

Část 2_selata do odstavu: 100 000,- Kč bez DPH;

•

Část 3_ostatní: 500 000,- Kč bez DPH.

Čestné prohlášení o splnění tohoto bodu technické kvalifikace tvoří, přílohu č. 3 této zadávací
dokumentace.
Zadavatel nepožaduje přiložit certifikát GMO jako součást nabídky, avšak je oprávněn si vyžádat jeho
předložení před podpisem rámcové dohody.

9. ZPŮSOB PROKAZOVÁNÍ KVALIFIKACE

Pravost a stáří dokladů
V souladu s § 45 ZoZVZ předkládá dodavatel prosté kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace.
Doklady prokazující splnění kvalifikace, které jsou v jiném než českém nebo slovenském jazyce, předloží
dodavatel s jejich překladem, nestanoví-li mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána,
jinak. Doklad o vzdělání v latinském jazyce (je-li vyžadován) se předkládá bez překladu.
Změny v kvalifikaci
Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení ke změně
kvalifikace dodavatele, která má za následek to, že podmínky kvalifikace dodavatel nadále nesplňuje,
je dodavatel povinen nejpozději do 5 pracovních dnů tuto skutečnost zadavateli písemně oznámit.
V takovém případě je dodavatel povinen předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace
v plném rozsahu do 10 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti zadavateli. Zadavatel může na
žádost dodavatele tuto lhůtu prodloužit nebo může zmeškání lhůty prominout.
Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob
Dodavatel může prokázat určitou část technické nebo profesní způsobilosti s výjimkou profesního
kvalifikačního kritéria uvedeného pod písmenem a) této zadávací dokumentace prostřednictvím jiných
osob. Při prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob se postupuje dle ustanovení § 83 ZZVZ.
Prokázání kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů
V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost každý
dodavatel samostatně. Ostatní kvalifikační požadavky prokazují společně.

V případě, že má být předmět rámcové dohody plněn společně několika dodavateli, jsou zadavatelé
povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikace smlouvu, ve které bude obsažen
závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů
vzniklých v souvislosti rámcovou dohodou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění
rámcové dohody i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z rámcové dohody.
Prokázání kvalifikace 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.
Seznam kvalifikovaných dodavatelů, seznam certifikovaných dodavatelů
V případě, že dodavatel předloží zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů dle § 228
a násl. ZZVZ ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace, nahrazuje tento výpis ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů prokázání splnění:
-

základní kvalifikace a

-

profesní kvalifikace v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných
dodavatelů prokazující splnění kritérií profesní způsobilosti.

Zadavatel je povinen dle § 228 odst. 2 ZZVZ přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů,
pokud k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, není výpis ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů starší než 3 měsíce.
V případě, že dodavatel předloží zadavateli certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných
dodavatelů, který obsahuje náležitosti stanovené v § 239 ZZVZ, ve lhůtě pro prokázání splnění
kvalifikace a údaje v certifikátu jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění
kvalifikace, nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace
dodavatelem.
10. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK
Podání nabídky
Dodavatel je oprávněn podat jednu nabídku na jednu či na více částí této veřejné zakázky.
Dodavatel je povinen podat nabídku vždy na všechny komodity, které jsou součástí konkrétní části
veřejné zakázky. Pokud dodavatel nepodá nabídku na všechny komodity, které jsou součástí příslušné
části veřejné zakázky, jedná se o neúplnou nabídku, která bude vyřazena z dalšího hodnocení.
Dodavatel předkládá podepsaný návrh rámcové dohody vždy pro každou část zakázky, na kterou
podává nabídku. Podaná nabídka musí pro každou část obsahovat veškeré dokumenty a informace
požadované zákonem a zadavatelem.
Dodavatel, který podá nabídku v tomto zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž
prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Pokud dodavatel podá
více nabídek na příslušné části veřejné zakázky samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo
podá nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomto zadávacím řízení
prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí.
Nabídka včetně návrhu rámcové dohody a všechna prohlášení, která jsou součástí nabídky, musejí být
podepsány osobou oprávněnou jednat za dodavatele. Nevyplývá-li zmocnění k podpisu nabídky nebo
dalších dokumentů z výpisu z obchodního rejstříku, musí být součástí nabídky plná moc opravňující
příslušnou osobu k podpisu nabídky a/nebo příslušných dokladů, které jsou součástí nabídky.
Varianty nabídky
Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.

Poddodavatelé
Dodavatel je v nabídce povinen specifikovat části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat
poddodavateli, s uvedením identifikačních údajů každého poddodavatele. V případě, že dodavatel
nemá v úmyslu plnit veřejnou zakázku nebo její část prostřednictvím poddodavatele, je povinen o tom
v nabídce učinit prohlášení. Případná absence takového prohlášení bude vykládána tak, že dodavatel
nebude plnit veřejnou zakázku ani částečně prostřednictvím poddodavatele. Čestné prohlášení o
plnění prostřednictvím poddodavatele tvoří přílohu č. 4 zadávací dokumentace.
Pokud bude dodavatel plnit veřejnou zakázku prostřednictvím poddodavatele, odpovídá vůči
zadavateli, jako by plnil sám.
Rámcová dohoda
Součástí nabídky na veřejnou zakázku (část veřejné zakázky) bude rovněž podepsaný vzor rámcové
dohody. Dodavatel do návrhu doplní své identifikační údaje a informace, které jsou v rámcové dohodě
označeny k doplnění.
Nabídková cena bude uvedena v návrhu rámcové dohody a bude uvedena jako cena v Kč bez DPH,
zvlášť DPH a cena v Kč s DPH. Nabídkovou cenu uvede dodavatel i na krycím listu nabídky, který tvoří
přílohu č. 7 zadávací dokumentace.
Mimořádně nízkou nabídkovou cenou je taková nabídková cena, která vzbuzuje podezření, že při její
kalkulaci nebyly zohledněny kvalitativní požadavky zadavatele či požadavky právních předpisů
týkajících se zejména pravidel hospodářské soutěže, odměňování zaměstnanců za práci, pracovní doby
a BOZP. Zadavatel je oprávněn vyřadit nabídku dodavatele, který předloží mimořádně nízkou
nabídkovou cenu, a to za předpokladu, že dodavatel tuto cenu zadavateli na jeho vyžádání neobjasní.
Formální požadavky na zpracování nabídky
Dodavatel stanoví nabídkovou cenu pro každou část veřejné zakázky samostatně.
Nabídkovou cenou se rozumí vždy součet nabídkových cen za předpokládaný objem dodávek komodit
za rok specifikovaných v jednotlivých částech veřejné zakázky.
Jednotkové ceny komodit v rámci příslušné části veřejné zakázky budou rovněž uvedeny v nabídkovém
listu a budou tvořit základ pro zadávání jednotlivých dílčích zakázek.
Nabídková cena bude uvedena v české měně, tj. v Kč, a to ve formátu cena bez DPH, DPH a cena včetně
DPH. Pro hodnocení nabídek bude použita cena bez DPH – zadavatel je plátcem DPH.
Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady dodavatele, spojené s plněním veřejné zakázky.
Nabídková cena, popřípadě kterákoliv její složka (např. ceny komodit v rámci jednotlivých položek),
uvedená v nabídce na základě zadávací dokumentace, musí mít kladnou hodnotu, zadavatel
nepřipouští nulovou cenu.

11. HODNOTÍCÍ KRITÉRIA

Základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky spočívající v nejnižší nabídkové
ceně.
Nabídka uchazeče, která nebude splňovat požadované parametry stanovené touto zadávací
dokumentací, bude z dalšího hodnocení vyřazena.

12. LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK
Lhůta pro podání nabídek je: 27.04.2021 do 9:45 hodin.

13. OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK

Otevírání obálek s nabídkami se s ohledem na elektronické podávání nabídek nebude konat.
14. VYHRAZENÉ ZMĚNY ZÁVAZKU A ZRUŠENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Zadavatel si v souladu s ust. § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje změnu závazku a v souladu s ust. § 100 odst.
2 ZZVZ vyhrazuje změnu dodavatele v průběhu plnění veřejné zakázky v případě, že dojde k naplnění
důvodů pro odstoupení od rámcové dohody ze strany zadavatele z důvodu podstatného porušení
smlouvy, a dále v případě, kdy by původní dodavatel zanikl či zemřel bez právního nástupce. Zadavatel
v takovém případě uzavře rámcovou dohodu s dodavatelem, který se umístil jako další v pořadí.
Zadavatel si vyhrazuje právo toto zadávací řízení zrušit bez uvedení důvodu.
15. POSKYTOVÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE, VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Zadávací dokumentace je v plném rozsahu uveřejněna na profilu zadavatele.
Uchazeči mají možnost podávat žádosti o vysvětlení, doplnění, změnu dokumentace prostřednictvím
elektronického nástroje. Dle § 98 odst. 3 ZZVZ zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, pokud
není žádost o vysvětlení doručena včas.
Před uplynutím lhůty pro podání nabídek může zadavatel změnit nebo doplnit obsah zadávací
dokumentace, a to v souladu s ustanovením § 99 ZZVZ.
Zadavatel si tímto vyhrazuje, že oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení nebo oznámení o
výběru dodavatele bude uveřejňovat na profilu zadavatele.
16. SEZNAM PŘÍLOH
Příloha č. 1 – Rámcová dohoda
Příloha č. 2 – Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti
Příloha č. 3 – Čestné prohlášení o splnění technické kvalifikace
Příloha č. 4 – Čestné prohlášení o plnění prostřednictvím poddodavatele
Příloha č. 5 – Krycí list nabídky
Příloha č. 6 – Plná moc
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