Výzva k podání nabídek
a zadávací dokumentace
nadlimitní veřejná zakázka na dodávky s názvem:

„Pořízení 2 ks specializovaných vozidel s nástavbou“

vyhlášená formou otevřeného řízení dle zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „zákon“ nebo „ZZVZ“),

Zadavatel veřejné zakázky:
Technické služby města Mostu a.s.
Dělnická 164, Most – Velebudice, PSČ 434 01
IČO: 640 52 265
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Vážení dodavatelé,
v souladu s § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZZVZ“ nebo „zákon“), Vás
vyzývám
k podání nabídky na plnění nadlimitní veřejné zakázky na dodávky specifikované dále.

název
druh
datum vyhlášení
název
zastoupen
sídlo
IČ
profil zadavatele
název
sídlo
IČ
kontaktní osoba

Identifikace veřejné zakázky
Pořízení 2 ks specializovaných vozidel s nástavbou
dodávky
14. dubna 2021
Zadavatel
Technické služby města Mostu a.s.
Ing. Václav Zahradníček, předseda představenstva,
Tomáš Kubal, místopředseda představenstva
Dělnická 164, Most – Velebudice, PSČ 434 01
64052265
https://www.tenderarena.cz/profily/tsmost
Pověřená osoba (v souladu s § 43 zákona č. 134/2016 Sb.)
Forad Consult, s.r.o.
Rybalkova 1323, Louny 440 01
28578694
Ing. Vladimír Wagner
+420 776561383
jednatel@foradconsult.cz

Veškeré informace rozhodné pro zpracování nabídky, účast v zadávacím řízení a následnou realizaci
veřejné zakázky jsou obsaženy v této výzvě (dále také jen „výzva“) a jejích přílohách.
Obchodní podmínky jsou uvedeny v příloze č. 2 – Návrh Kupní smlouvy.
Zadavatel si vyhrazuje právo na zrušení zadávacího řízení, a to nejpozději do podpisu smlouvy
s vybraným dodavatelem, pokud by nastaly důvody dle § 127 ZZVZ. Oznámení o zrušení zadávacího
řízení zadavatel uveřejní dle § 128 ZZVZ.

Přílohy výzvy
1. Krycí list nabídky, rekapitulace nabídkové ceny
2. Návrh Kupní smlouvy
3. Technická specifikace předmětu plnění
4. Čestné prohlášení – Společensky odpovědné zadávání
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PREAMBULE
Veřejná zakázka se řídí zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dále také jen „zákon“ nebo „ZZVZ“). Práva a povinnosti neuvedené v této zadávací
dokumentaci se řídí zákonem o veřejných zakázkách.
Zadávací dokumentace je zveřejněna na profilu zadavatele na adrese:
https://www.tenderarena.cz/profily/tsmost
Veškeré požadavky na dodavatele vyplývající ze zadávacích podmínek, jakož i jejich příloh, jsou pro
dodavatele závazné a musí být zahrnuty v nabídce účastníka zadávacího řízení. Neakceptování
požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách a v jejich přílohách bude považováno za
nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení účastníka ZŘ z další účasti v zadávacím řízení.
Je-li v technických specifikacích uveden odkaz na konkrétní výrobek, materiál, technologii příp. na
obchodní firmu, tak se má za to, že se jedná o vymezení minimálních požadovaných standardů
výrobku, technologie či materiálu. V tomto případě je účastník ZŘ oprávněn v nabídce uvést i jiné,
kvalitativně a technicky obdobné řešení, které splňuje minimálně požadované standardy a odpovídá
uvedeným parametrům.
Zadavatel může zadávací dokumentaci, resp. zadávací podmínky, vysvětlit uveřejněním na profilu
zadavatele, a to nejméně 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek (dle § 98 odst. 1
ZZVZ). Pokud o vysvětlení zadávací dokumentace požádá dodavatel, musí žádost o vysvětlení doručit
alespoň 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace, tj. 8
pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídky. Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit
vysvětlení, popř. dodatečné informace i bez předchozí žádosti.
Pro podání dotazů k zadávací dokumentaci, resp. zadávacím podmínkám, zadavatel stanoví výhradně
písemnou formu (zadavatel nebude brát do úvahy dotazy sdělené telefonicky). Dotazy budou podány
výhradně elektronicky prostřednictvím profilu zadavatele na portálu Tender Arena (na adrese
https://www.tenderarena.cz/profily/tsmost) či datovou schránkou zadavatele nebo pověřené osoby
(viz čl. 1.2 této výzva).
Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit kdykoliv před podpisem smlouvy s vybraným
dodavatelem v souladu s § 127 ZZVZ.
Zadavatel má zájem zadat veřejnou zakázku v souladu se zásadami sociálně odpovědného veřejného
zadávání. Sociálně odpovědné veřejné zadávání kromě důrazu na čistě ekonomické parametry
zohledňuje také související dopady zakázky zejména v oblasti zaměstnanosti, sociálních a pracovních
práv a životního prostředí. Zadavatel od dodavatele vyžaduje, aby při plnění předmětu veřejné
zakázky byly zajištěny férové poddodavatelské vztahy v dodavatelském řetězci vybraného
dodavatele, dále aby zajistil legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky a
odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu
veřejné zakázky podílet. Vybraný dodavatel je povinen zajistit splnění těchto požadavků zadavatele i
u svých poddodavatelů.
Svůj závazek ve smyslu výše uvedeného odstavce deklaruje účastník výběrového řízení v rámci své
nabídky čestným prohlášením, které tvoří přílohu č. 4 této výzvy.
Zásady environmentálně odpovědného zadávání zadavatel zohlednil již v rámci specifikace
požadovaného plnění, kdy zohlednil požadavky co možná nejnižší třídy energetické náročnosti plnění
(vč. neomezení možnosti dodavatele plnění části zakázky dodávkou zboží z recyklovaných materiálů).
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1 Zadavatel
1.1 Informace o zadavateli
název:
zastoupen:

Technické služby města Mostu a.s.
Ing. Václav Zahradníček, předseda představenstva,
Tomáš Kubal, místopředseda představenstva
Dělnická 164, Most – Velebudice, PSČ 434 01
64052265
+420 476 453 211
info@tsmost.cz

sídlo:
IČO:
tel:
email:

1.2 Pověřená osoba zadavatele (v souladu s § 43 zákona č. 134/2016
Sb.), zpracovatel zadávacích podkladů
název:
sídlo:
IČ:
kontaktní osoba:
telefon:
email:

Forad Consult, s.r.o.
Rybalkova 1323, 440 01 Louny
28578694
Ing. Vladimír Wagner, jednatel
+420 776561383
jednatel@foradconsult.cz

2 Předmět plnění veřejné zakázky
2.1 Popis plnění veřejné zakázky
Předmětem zakázky je dodávka nových 2ks podvozků, 2ks nástavby na zimní údržbu a 1ks nástavby
pro převoz a řízený výdej teplé obalované živičné směsi včetně poskytování záručního servisu.
Požadovaná technická specifikace předmětu plnění je uvedena samostatně v příloze č. 3 této výzvy.
Účastník zadávacího řízení doplní příslušná políčka v technické specifikaci a závazně jí přiloží ke své
nabídce.

2.2 Předpokládaná hodnota zakázky
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 11.000.000,- Kč bez DPH.

2.3 Klasifikace předmětu dle nařízení Evropského parlamentu a Rady
(ES) č. 2195/2002 a nařízení Komise č. 213/2008
Předmět

CPV

Vozidla pro zimní údržbu

34143000-1

Vozidla silniční údržby

34144400-2
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2.4 Další podmínky plnění veřejné zakázky
Záruční servis:
Prodávající poskytuje záruku na předmět dodávky v délce 24 měsíců.
Níže uvádí zadavatel standardní podmínky poskytování záručního servisu:
• Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady nebo vady vzniklé při výrobě, montáži nebo
instalaci provedené pracovníky prodávajícího.
• Záruka se nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným zacházením, použitím a
instalací, které jsou v rozporu s technickými podmínkami. Dále se záruka nevztahuje na škody
vzniklé v důsledku živelné katastrofy, násilného poškození, povětrnostních vlivů nebo provozu za
extrémně neobvyklých podmínek. Záruka zaniká v případě neoprávněného zásahu.
• Odstranění vzniklé závady po dobu platnosti záruky provede prodávající nebo jím pověření
pracovníci.
• Na písemné oznámení závady/poruchy ze strany kupujícího je prodávající povinen zahájit opravu
nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení oznámení. Oprava musí být dokončena do 5
pracovních dnů od zahájení opravy, pokud se obě strany nedohodnou jinak vzhledem k
charakteru a rozsahu opravy.
• Prodávající se zavazuje kupujícímu poskytovat autorizovaný záruční a pozáruční servis. Tento
servis musí být zajištěn v maximální dojezdové vzdálenosti do 90 km od sídla objednatele (nutno
doložit seznam vlastních nebo smluvních servisních středisek prodávajícího). Veškeré náklady
kupujícího související s opravou vad v záruční době budou hrazeny prodávajícím.
Další požadavky:
• Dodávka bude zahrnovat kvalifikované zaškolení obsluhy, návod k obsluze v českém jazyce.
• Nedílnou součástí dodávky je záruční list včetně podmínek záruky, technický průkaz vozidla se
zápisem umístěného posuvného hákového nakladače, technická dokumentace a servisní kniha.
Dodávka se považuje za kompletní až po dodání veškeré uvedené dokumentace.

3 Doba a místo plnění veřejné zakázky
Předpokládaný termín uzavření smluvního vztahu:
květen 2021
Uvedený termín uzavření smluvního vztahu je pouze předpokládaný, stanovený s ohledem na
předpokládaný průběh zadávacího řízení. Termín může být posunut z objektivních důvodů, které
vyplývají z procesního průběhu zadávacího řízení, popř. z jiných objektivních důvodů (vyšší moc,
apod.)
Termín dodání:
termín dodání je dílčím hodnotícím kritériem (viz čl. 8 této výzvy) – zadavatel
zároveň stanovuje maximální možný termín dodání vozidla, a to do 240 kalendářních dnů od
podpisu smlouvy.
V případě, že účastník ve své nabídce uvede termín dodání vozidla delší než 240 kalendářních dnů,
bude zadavatelem nabídka vyřazena a účastník ze zadávacího řízení vyloučen.
Místo plnění:

Technické služby města Mostu a.s.
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4 Požadavky zadavatele na prokázání
kvalifikace
4.1 Kvalifikační předpoklady
a) základní způsobilost dle § 74 zákona (v podrobnostech viz čl. 5 této výzvy)
b) profesní způsobilost dle § 77 zákona (v podrobnostech viz čl. 6 této výzvy)
d) technická kvalifikace dle § 79 zákona (v podrobnostech viz čl. 7 této výzvy)

4.2 Zvláštní způsoby prokázání kvalifikace, změny v kvalifikaci
Pro zvláštní způsoby prokázání kvalifikace, vč. případné změny v kvalifikaci odkazuje zadavatel
účastníka ZŘ na ustanovení § 81 - § 88 zákona.

4.3 Pravost a stáří dokladů, změny v kvalifikaci dodavatele
Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 a odst. 2
musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem
podání nabídky do zadávacího řízení.
Doklady k prokázání kvalifikačních předpokladů lze předkládat v prosté kopii, v českém jazyce.
Zadavatel může před uzavřením smlouvy požadovat od vybraného účastníka ZŘ předložení originálů
nebo ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit
údaje a informace uvedené v nabídce účastníka ZŘ u třetích osob, účastník ZŘ je povinen zadavateli
v tomto poskytnout potřebnou součinnost.

4.4 Další náležitosti k prokázání kvalifikace
Zadavatel si vyhrazuje právo vyžádat si písemné objasnění předložených informací či dokladů nebo
předložení dalších dodatečných informací či dokladů a/nebo písemného vysvětlení nabídky, včetně
posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny (analogicky k postupům dle zákona).
Účastník ZŘ, který nesplní stanovené požadavky zadavatele na požadovanou kvalifikaci, bude
zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení. Zadavatel bezodkladně takovému účastníku ZŘ
písemně oznámí své rozhodnutí o jeho vyloučení z účasti v zadávacím řízení s uvedením důvodu.

5 Základní způsobilost dle § 74 zákona
Způsobilým není dodavatel, který:
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 tomuto zákonu nebo obdobný trestný čin
podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek,
c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále
na veřejné zdravotní pojištění,
d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
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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 podle § 74 odstavce 1 písm. a) zákona splňovat
tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu
dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odstavce 1 písm. a) zákona splňovat:
a) tato právnická osoba,
b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.
Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu:
a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odstavce 1 písm. a) zákona splňovat
tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
b) české právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odstavce 1 písm. a) zákona splňovat osoby
uvedené v odstavci 2 a vedoucí pobočky závodu.
Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice
předložením:
1) dle § 75 odst. 1 písm. a) ZZVZ, výpis z evidence Rejstříku trestů dle § 74 odst. 1 písm. a)
2) dle § 75 odst. 1 písm. b) ZZVZ, potvrzení finančního úřadu dle § 74 odst. 1 písm. b)
3) dle § 75 odst. 1 písm. c) ZZVZ, písemné čestné prohlášení ve vztahu ke spotřební dani dle § 74 odst.
1 písm. b)
4) dle § 75 odst. 1 písm. d) ZZVZ, písemné čestné prohlášení, že nemá v ČR nebo zemi svého sídla
splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění dle § 74 odst. 1
písm. c)
5) dle § 75 odst. 1 písm. e) ZZVZ, potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení dle § 74
odst. 1 písm. d)
6) dle § 75 odst. 1 písm. f) ZZVZ, výpis z obchodního rejstříku, nebo písemné čestné prohlášení v
případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, dle § 74 odst. 1 písm. e)

6 Profesní způsobilost dle § 77 zákona
6.1 Profesní způsobilost ve vztahu k České republice
Dodavatel prokazuje 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.

6.2 Profesní způsobilost – oprávnění k podnikání
Zadavatel požaduje, aby dodavatel předložil doklad, že je oprávněn podnikat v rozsahu
odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují.
Zadavatel požaduje předložení dokladu prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci na:
• Velkoobchod a maloobchod
• Opravy silničních vozidel
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7 Technická kvalifikace dle § 79 zákona
Kritéria technické kvalifikace stanoví zadavatel za účelem prokázání lidských zdrojů, technických
zdrojů nebo odborných schopností a zkušeností nezbytných pro plnění veřejné zakázky v odpovídající
kvalitě. Zadavatel může považovat technickou kvalifikaci za neprokázanou, pokud prokáže, že
dodavatel má protichůdné zájmy, které by mohly negativně ovlivnit plnění veřejné zakázky.

7.1 Technická kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona
Dodavatel předloží seznam významných dodávek poskytnutých dodavatelem za poslední tři roky od
zahájení zadávacího řízení. Tento seznam musí zahrnovat cenu a dobu poskytnutí těchto dodávek,
vč. kontaktu na osoby objednatele, u kterých může zadavatel uvedené informace ověřit.
Způsob prokázání technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona:
Dodavatel prokáže splnění technického kvalifikačního předpokladu předložením seznamu a
osvědčení objednatelů, z něhož bude patrné splnění níže vymezené úrovně kvalifikačního
předpokladu. Seznam bude mít formu čestného prohlášení s podpisem osoby oprávněné jednat
jménem nebo za dodavatele.
Vymezení minimální úrovně kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona odpovídající druhu, rozsahu
složitosti předmětu plnění:
Dodavatel splňuje technický kvalifikační předpoklad, pokud v posledních třech letech před zahájením
zadávacího řízení poskytl:
• Minimálně tři dodávky obdobného charakteru, tzn. dodávka vozidla s nástavbou. Zadavatel
stanovuje, že každá z těchto dodávek musí dosahovat minimální hodnoty 2.500.000,- Kč
bez DPH.

8 Způsob hodnocení nabídek
8.1 Hodnotící kritéria
Základním hodnotícím kritériem je stanovena ekonomická výhodnost nabídek v souladu s § 114
zákona o ZZVZ na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality.
Kritérii hodnocení jsou stanoveny:
kritérium hodnocení
celková nabídková cena (bez DPH)
termín dodání (v kalendářních dnech)

váha kritéria
70%
30%

Nejvýhodnější nabídka bude taková, která získá v součtu dílčích kritérií nejvyšší bodový zisk.
Maximální bodový zisk za obě kritéria je 100 bodů.
Hodnotící kritérium – celková nabídková cena:
Předmětem hodnocení bude celková nabídková cena bez daně z přidané hodnoty za celý předmět
plnění specifikovaný v této zadávací dokumentaci.
Nabídková cena bude předložena v korunách českých dle čl. 9.3 této výzvy.
Způsob hodnocení dílčího kritéria – celková nabídková cena:
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Kritérium Celková nabídková cena bez DPH za předmět plnění bude hodnoceno tak, že nejvhodnější
nabídka, tzn. nejnižší nabídnutá cena, obdrží 70 bodů. Další pak ve vztahu k nejvhodnější nabídce
obdrží počet bodů získaný výpočtem dle vzorce:
nejnižší cena
počet bodů = ------------------------------- x 70
cena hodnocené nabídky
Ve vzorci je kalkulována váha kritéria „Celková nabídková cena“ ve výši 70 %.
Hodnotící kritérium – termín dodání:
V případě kritéria Termín dodání bude zadavatel hodnotit počet kalendářních dnů od podpisu
smlouvy do předání kompletního předmětu plnění. Hodnocený počet kalendářních dnů bude
uveden ve shodné výši v návrhu smlouvy na krycím listu. V případě, že počet dnů této lhůty bude
uveden v návrhu smlouvy a na krycím listu rozdílně, bude pro hodnocení použit údaj z návrhu
smlouvy. Bude-li dodavatel vybrán jako nejvhodnější, bude nabízená délka lhůty považována za
závaznou. Bude-li počet kalendářních dnů lhůty přesahovat stanovený limit 240 kalendářních dnů,
bude taková nabídka vyřazena z dalšího posuzování a účastník vyloučen ze zadávacího řízení pro
nesplnění zadávacích podmínek.
Způsob hodnocení dílčího kritéria – termín dodání:
Kritérium Termín dodání bude hodnoceno tak, že nejvhodnější nabídkou v rámci tohoto kritéria bude
nabídka s nejkratším uvedeným počtem kalendářních dnů. Další nabídky postupně podle počtu
získaných bodů obdrží konečný počet bodů výpočtem dle vzorce:
nejnižší počet kal. dnů
počet bodů = ------------------------------- x 30
hodnocený počet kal. dnů
Ve vzorci je kalkulována váha kritéria „Termín dodání“ ve výši 30 %.

8.2 Způsob hodnocení
Do hodnocení budou zařazeny všechny nabídky, které splní podmínky uvedené v této výzvě.
Zadavatel jmenuje komisi, která provede posouzení a hodnocení nabídek.
Nejvhodnější nabídkou bude nabídka, která získá nejvyšší počet bodů v součtu za bodový zisk v
rozsahu každého jednotlivého dílčího kritéria. Počet bodů za jednotlivá dílčí hodnotící kritéria bude u
každé hodnocené nabídky sečten a nejvhodnější nabídkou v rámci zadávacího řízení bude
vyhodnocena nabídka splňující všechny náležitosti stanovené touto výzvou, vyplývající ze ZZVZ a
nejvyšším bodovým ziskem. Výsledky budou zaokrouhlovány vždy na dvě desetinná místa.
V případě dvou a více nabídek se shodným nejvyšším bodovým součtem bude jako nejvhodnější
stanovena nabídka s nižší nabídkovou cenou. V případě dvou a více nabídek se shodným nejvyšším
bodovým součtem a zároveň shodnou nabídkovou cenou rozhodne o výběru dodavatele los za účasti
zástupců všech dodavatelů se shodným nejvyšším bodovým součtem a zároveň shodnou nabídkovou
cenou.
Zadavatel si vyhrazuje právo provést posouzení splnění podmínek zadávacího řízení u jednotlivých
nabídek až po hodnocení nabídek (analogicky k § 39 odst. 4 zákona). U vybraného dodavatele musí
zadavatel provést posouzení splnění podmínek účasti ve zadávacím řízení a hodnocení jeho nabídky
vždy. V případě, že dojde po hodnocení k vyloučení vybraného účastníka, musí vždy dojít k novému
hodnocení zbývajících nabídek.
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9 Obchodní podmínky
9.1 Návrh smlouvy
Obchodní podmínky stanovené zadavatelem pro veřejnou zakázku jsou vymezeny ve formě a
struktuře návrhu kupní smlouvy. Účastník ZŘ do obchodních podmínek doplní údaje nezbytné pro
vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikaci, označení předmětu plnění, nabídkovou cenu,
termín dodání) a takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy. Všechny
ostatní změny mimo výše uvedené jsou nepřípustné a budou mít za následek vyloučení účastníka ZŘ
ze zadávacího řízení.
Návrh smlouvy musí být ze strany účastníka ZŘ podepsán osobou oprávněnou jednat za účastníka ZŘ
nebo osobou příslušně zmocněnou; originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění musí být v
takovém případě součástí nabídky účastníka ZŘ.
Návrh smlouvy nesmí vyloučit či žádným způsobem omezovat oprávnění či požadavky zadavatele,
uvedené v této výzvě.
Zadavatel se v obchodních podmínkách označuje jako Kupující nebo Objednatel, účastník ZŘ se
označuje jako Prodávající nebo Dodavatel.

9.2 Další aspekty smlouvy
Před podpisem smlouvy vybraný dodavatel doloží:
• Pojištění odpovědnosti za škodu:
Pojistná smlouva s plněním ve výši 100 % nabídkové ceny v úrovni bez DPH.
Pojistnou smlouvu není nutné předkládat již v rámci nabídky do zadávacího řízení. Tato předmětná
smlouva může být předložena až u podpisu samotné smlouvy v rámci poskytnutí součinnosti
vítězného účastníka ZŘ před podpisem smlouvy.

9.3 Způsob zpracování nabídkové ceny
Dodavatel stanoví nabídkovou cenu jako celkovou cenu za celé plnění veřejné zakázky včetně všech
souvisejících činností. V této ceně musí být zahrnuty veškeré náklady nezbytné k plnění veřejné
zakázky a tato cena bude stanovena jako „cena nejvýše přípustná“.
V celkové ceně musí být mimo jiné zahrnuté zaškolení osob ze strany zadavatele a celkové
zprovoznění všech systému dodávaných dodavatelem v rámci realizace veřejné zakázky.
Dodavatel odpovídá za úplnost specifikace veškerých aspektů souvisejících s plněním předmětu této
veřejné zakázky při zpracování nabídkové ceny.
Nabídková cena bude uvedena v Kč a to v členění dle přílohy č. 1 této výzvy – krycí list nabídky,
rekapitulace nabídkové ceny.
Za stanovení sazby DPH při zpracování nabídky v souladu s příslušnými právními předpisy odpovídá
účastník ZŘ. Prokáže-li se v budoucnu, že účastník ZŘ stanovil sazby v rozporu s příslušnými právními
předpisy, nese veškeré takto vzniklé náklady účastník ZŘ a celková nabídková cena bez DPH musí
zůstat nezměněna.

10 Požadavky na obsahové členění a způsob
zpracování nabídky (doporučení zadavatele)
10.1 Způsob a forma zpracování nabídky
Nabídky se podávají výhradně elektronicky přes profil zadavatele na portálu Vhodné uveřejnění.
Dodavatel musí být pro tyto účely registrován na portálu Tender Arena. Nabídky musí být
elektronicky podepsány osobou oprávněnou jednat za dodavatele.

Stránka | 11

Adresa pro podání nabídek:
https://www.tenderarena.cz/profily/tsmost
Účastník zadávacího řízení je oprávněn podat v zadávacím řízení pouze jednu nabídku. Dodavatel,
který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný
dodavatel prokazuje kvalifikaci. Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který podal více
nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou,
jejímž prostřednictvím jiný účastník zadávacího řízení rámci prokazuje kvalifikaci.
Nabídka dodavatele nesmí obsahovat přepisy nebo opravy, které by mohly uvést zadavatele v omyl.

10.2 Požadavky na jednotné uspořádání
Účastník ZŘ sestaví svazek nabídky v níže vymezeném pořadí. Pro sestavení krycího listu nabídky
účastník ZŘ závazně použije přílohu č. 1 této výzvy.
„Nabídka“
a) krycí list nabídky a rekapitulace ceny
b) podepsaný návrh smlouvy splňující požadavky čl. 9
c) přílohy návrhu smlouvy, tj. technická specifikace:
i. 1. část – účastníkem ZŘ doplněná příloha č. 3 této výzvy (tj. technická specifikace
předmětu plnění
ii. 2. část – produktový list od výrobců, popř. jiná vhodná specifikace předmětu dodávky
d) fotodokumentace nabízeného plnění (přípustné formáty *.pdf, *.jpeg, *.gif nebo *.png,
v minimálním rozlišení 300 DPI o rozměru nejméně 13 x 18 cm):
i. 1. část - podvozek, minimálně ze dvou stran (čelní a boční strana)
ii. 2. část - nástavby, minimálně ze dvou stran (čelní a boční strana)
e) prokázání splnění způsobilosti a kvalifikace dodavatele dle čl. 5-7 této výzvy
f) zvláštní složka obsahující návrh smlouvy v elektronické podobě (např. ve formátu *.doc,
event. v obdobné editovatelné podobě)
Čestná prohlášení a návrh smlouvy budou podepsány osobou oprávněnou jednat za účastníka ZŘ.
Formální náležitosti mají pouze doporučující charakter a jejich nedodržení nebude důvod k vyloučení
žádosti účastníka ZŘ ze zadávacího řízení.

10.3 Termín pro podání nabídky
Účastník zadávacího řízení podá nabídku v souladu s čl. 10.1 a 10.2, a to nejpozději do konce lhůty
stanovené pro podávání nabídek, tj. do 17. května 2021 do 9:00 hod.

11 Otevírání nabídek
Zadavatel provede otevírání nabídek, které podali účastníci zadávacího řízení. Zadavatel nesmí otevřít
nabídku před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
Otevírání nabídek bude probíhat v souladu s požadavky zákona elektronicky za přítomnosti k tomu
oprávněných osob zadavatele, bez přítomnosti účastníků ZŘ.
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12 Ostatní práva, požadavky, podmínky a
vysvětlivky zadavatele
1)

2)

3)
4)
5)
6)
7)

8)

9)
10)

11)
12)

13)
14)

15)

16)

Výzva je podkladem pro podání nabídek a obsahuje soubor dokumentů, údajů, požadavků,
obchodních, technických a dalších podmínek zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky v
podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky. Požadavky uvedené ve výzvě jsou při
zpracování nabídky závazné a jejich nesplnění je důvodem pro vyloučení účastníka ZŘ z účasti v
ZŘ.
Dojde-li ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy s vybraným účastníkem
zadávacího řízení, je účastník zadávacího řízení povinen o této změně zadavatele bezodkladně
písemně informovat.
Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.
Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu lhůty pro podání nabídek změnit či doplnit zadávací
podmínky uvedené v této výzvě.
Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat doplňující informace či vysvětlení k podané nabídce
účastníka zadávacího řízení.
Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit vysvětlení zadávacích podmínek i bez předchozí žádosti.
Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit skutečnosti
deklarované účastníkem zadávacího řízení v nabídce a vyloučit účastníka ze zadávacího řízení v
případě zjištění, že v ní uvedl nepravdivé, neúplné či zkreslené údaje.
Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit rozhodnutí o výběru dodavatele, popř. rozhodnutí o
vyloučení účastníka zadávacího řízení na profilu zadavatele. Za den doručení tohoto rozhodnutí
všem účastníkům zadávacího řízení se v tomto případě považuje den uveřejnění tohoto
rozhodnutí na profilu zadavatele.
Zadavatel nestanovuje způsob pro stanovení mimořádně nízké nabídkové ceny. Zadavatel si však
vyhrazuje právo posoudit nabídkovou cenu jako mimořádně nízkou nabídkovou cenu.
Zadavatel stanovuje pro komunikaci mezi účastníkem zadávacího řízení a zadavatelem výhradně
český jazyk, a to jak v průběhu zadávacího řízení, tak i v průběhu vlastní realizace předmětu
veřejné zakázky na základě uzavřené smlouvy.
Pokud by došlo ke zrušení zadávacího řízení, pak oznámení o zrušení zadávacího řízení zadavatel
uveřejní na profilu zadavatele do 5 pracovních dnů od rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení.
Zadavatel si vyhrazuje právo uzavřít smlouvu s vybraným dodavatelem až po předložení
dokumentů prokazujících splnění základní a profesní způsobilosti a technické kvalifikace
s platností originálu, popř. ověřené kopie dle zadávacích podmínek.
Vybraný dodavatel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm.
e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění.
Termínem dokončení předmětu veřejné zakázky se rozumí termín dokončení celého předmětu
plnění veřejné zakázky. S ohledem na charakter předmětu plnění veřejné zakázky nebude
zadavatel organizovat prohlídku místa plnění.
Předložení originálu či kopie pojistné smlouvy, popř. jiného dokladu o pojištění odpovědnosti za
škodu zadavatel stanoví jako další podmínky pro uzavření smlouvy podle ustanovení § 104 písm.
a) ZZVZ. Předložení tohoto dokladu se týká vybraného dodavatele před podpisem smlouvy.
Tento dokument musí vybraný dodavatel předložit úplný a se všemi zadavatelem požadovanými
náležitostmi, jinak platí, že další podmínky pro uzavření smlouvy nebyly vybraným dodavatelem
splněny.
Zadavatel si vyhrazuje právo dále vymezený okruh informací, které budou dodavatelem
poskytnuty v průběhu zadávacího řízení a v průběhu plnění z uzavřené smlouvy, zveřejnit v rámci
transparentnosti zadávacího řízení na internetu, a to včetně informací označených dodavatelem
jako důvěrné. Těmito informacemi jsou zejména: název dodavatele, IČ dodavatele, nabídková
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17)
18)

19)

20)
21)
22)

cena dodavatele, číslo uzavřené smlouvy, název smlouvy, údaje z nabídky podstatné pro účely
hodnocení podle stanovených kritérií hodnocení.
Účastník zadávacího řízení je povinen při zpracování nabídky respektovat závazné podmínky
uvedené zadavatelem v této výzvě.
Údaje o kvalifikaci účastníka bude zadavatel považovat za důvěrné a může je použít pouze pro
účely této veřejné zakázky. Podrobně bude zadavatel nakládat i s ostatními informacemi, které
mu účastník zadávacího řízení předá v rámci tohoto zadávacího řízení a které označí jako
důvěrné. Dodavatelé berou na vědomí, že v případě uzavření smlouvy nelze žádné doklady
považovat za důvěrné a souhlasí bezvýhradně s jejich zveřejněním.
Ukončením zadávacího řízení nezaniká právo zadavatele na zveřejnění informací, jejichž
demonstrativní výčet je uveden v předchozích odstavcích. Účastí v zadávacím řízení bere
dodavatel na vědomí, že zadavatel bude s výše uvedenými informacemi nakládat v souladu s
povinnostmi vyplývajícími z podmínek přidělené dotace a vyjadřuje s jejich použitím souhlas.
Zadavatel nebude poskytovat náhradu nákladů, které účastník zadávacího řízení vynaloží v
souvislosti s účastí v zadávacím řízení.
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce dodavatele u třetích osob a
dodavatel je povinen mu v tomto ohledu poskytnout potřebnou součinnost.
Zadavatel nebude poskytovat zálohové platby.

V Mostě dne 14. dubna 2021

Digitálně podepsal

Ing. Vladimír Ing. Vladimír Wagner
Datum: 2021.04.14
Wagner
11:44:18 +02'00'
……………………………………………………………
Ing. Vladimír Wagner, pověřená osoba
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