VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY vč.
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

A

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
veřejné zakázky na dodávky zadávané podle zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších přepisů (dále jen „ZZVZ“)

Pořízení štěpkovače pro město Chrast

Strana 1 (celkem 12)

1.

Identifikace zadavatele

Název zadavatele:
Sídlo zadavatele:
IČO:
Zastupuje:

Město Chrast
Náměstí 1, 538 51 Chrast
00270199
Ing. Vojtěchem Krňanským, starosta města

e-mail:

starosta@mestochrast.cz

Kontaktní osoba zadavatele pověřena výkonem zadavatelských činností
Název zastupujícího:

Eupora, s.r.o.

Sídlo zastupujícího:

Nová 209/13, 276 01 Mělník

IČO:

07002441

Kontaktní osoba:

Bc. Kateřina Sekerová

e-mail:

zakazky@eupora.cz

(dále jen „Zadavatel“)
Zadavatel upozorňuje dodavatele na skutečnost, že zadávací dokumentace je souhrnem
požadavků zadavatele a nikoliv souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně
platných norem, na které zadávací dokumentace odkazuje, neboť jsou všeobecně známé.
Dodavatel se tak musí při zpracování své nabídky vždy řídit nejen požadavky obsaženými
v zadávací dokumentaci, ale též ustanoveními příslušných obecně závazných právních
norem, zejména ZZVZ.
Náležitosti zadávacího řízení, které nejsou konkrétně upraveny v této zadávací
dokumentaci (dále jen „ZD“), jsou dány ustanoveními ZZVZ. Podáním nabídky na tuto
veřejnou zakázku přijímá účastník plně a bez výhrad její podmínky.
2.

Název, účel, předmět, klasifikace předmětu veřejné zakázky a postup podle
§ 6 odst. 4 ZZVZ

Název veřejné zakázky: Pořízení štěpkovače pro město Chrast
Druh veřejné zakázky:

Dodávky

Druh zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 ZZVZ
Zadávací dokumentace je v plném rozsahu zveřejněna a bez omezení přístupná na profilu
zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00270199
Veřejná zakázka je spolufinancována ze zdrojů EU, v rámci projektů EU.
Operační program: OPŽP 05
Prioritní osa 5:
Opady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika
Specifický cíl:
05.3.29.3.1 – Prevence vzniku odpadů
Registrační číslo projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_122/0012897
Název projektu:
Pořízení kompostérů, štěpkovače a kelímků pro město
Řídí se pokyny pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014 - 2020.
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V souvislosti se způsobem financování je dodavatel povinen umožnit kontrolu
vynaložených prostředků vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě, o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

2.1. Účel veřejné zakázky
Účelem této veřejné zakázky je vybrat dodavatele k uzavření kupní smlouvy, na jejímž
základě bude realizována dodávka (dále také jen „smlouva“).
2.2. Vymezení předmětu plnění
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 ks štěpkovače.
Podrobné podmínky předmětu plnění jsou uvedeny v technické specifikaci předmětu plnění
(příloha č. 7), rozpadu nabídkové ceny (příloha č. 6) a v návrhu smlouvy (příloha č. 5) této
zadávací dokumentace.
Dodávka, instalace a uvedení do provozu v místě plnění musí být provedeny v souladu s
platnými právními předpisy ČR a normami dle obecně závazných právních předpisů.
Přístrojové vybavení musí být nové, nepoužité, nerepasované, nezastavené, nezapůjčené,
nezatížené leasingem ani jiným právními vadami a nesmí porušovat žádná práva třetích
osob k patentu nebo k jiné formě duševního vlastnictví.
2.3. Klasifikace předmětu veřejné zakázky – CPV
Kód CPV

Název plnění

16600000-1

Speciální stroje pro zahradnictví a lesnictví

2.4. Označení osob dle § 36 odst. 4 ZZVZ
Dle § 36 odst. 4 ZZVZ Zadavatel uvádí, že níže uvedenou část zadávací dokumentace
odlišná od zadavatele vypracovala konkrétně osoba:
Část zadávací dokumentace
Zadávací dokumentace vč. přílohy č. 1 až
6

Označení osoby
Bc. Kateřina Sekerová, Eupora s.r.o.,
Nová 209/13, 276 01 Mělník, IČO:
07002441

2.5. Postup dle § 4 odst. 6 ZZVZ
2.5.1. Zadavatel je při postupu podle zákona, a to při vytváření zadávacích podmínek,
hodnocení nabídek a výběru dodavatele, povinen za předpokladu, že to bude
vzhledem k povaze a smyslu zakázky možné, dodržovat zásady sociálně
odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací ve
smyslu tohoto zákona.
2.5.2. Zadavatel při přípravě zadávacích podmínek posoudil a zohlednil možnosti
použití zásad sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek, a to
s následujícím výsledkem:
2.5.2.1. V rámci požadavku na kvalifikaci zadavatel nestanovil minimální
finanční objem realizovaných zakázek.
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2.5.3. Zadavatel při přípravě zadávacích podmínek posoudil a zohlednil možnosti
použití zásad environmentálně odpovědného zadávání veřejných zakázek, a to
s následujícím výsledkem:
2.5.3.1. Zadavatel formou hodnotícího kritéria hodnotí spotřebu paliva za
hodinu při trvalém provozním výkonu.
2.5.4. Zadavatel při přípravě zadávacích podmínek posoudil a zohlednil možnosti
použití inovaci při zadávání veřejných zakázek, a to s následujícím výsledkem:
2.5.4.1. Zadavatel při zadávání této veřejné zakázky posoudil možnosti
uplatnění aspektů inovací při zadávání a konstatuje, že při vytváření
zadávacích podmínek včetně způsobu hodnocení nabídek a pravidel pro
výběr dodavatele veřejné zakázky nebylo možné jejich použití.

3.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

3.1.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 350 000 Kč bez DPH.

3.2.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena v souladu s § 16 ZZVZ,
jako předpokládaná výše peněžitého závazku zadavatele vůči dodavateli vyplývající
z plnění veřejné zakázky.

4. Doba a místo plnění veřejné zakázky
4.1.

Předpokládaná doba plnění
Předpokládaná doba dodání je do 120 dnů od nabytí účinnosti kupní smlouvy,
uzavřené s vybraným dodavatelem.

4.2.

Místo plnění veřejné zakázky
Místem plnění je ulice Chrašická 791, 538 51 Chrast.

5.
5.1.

Kvalifikace účastníků zadávacího řízení
Způsobilým pro plnění veřejné zakázky je účastník zadávacího řízení,
který prokáže splnění:
 základní způsobilosti;
 profesní způsobilosti;
 technické kvalifikace.

5.2.

Základní způsobilost prokazuje
stanoveným § 75 odst. 1 ZZVZ:

účastník

způsobem

a

v rozsahu

Ve vztahu k České republice předložením:
a)
b)

výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ,
potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ,
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c)
d)
e)
f)

písemného čestného prohlášení, pokud jde o spotřební daň ve vztahu k § 74
odst. 1 písm. b) ZZVZ,
písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ,
potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74
odst. 1 písm. d) ZZVZ,
výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného
prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74
odst. 1 písm. e) ZZVZ.

Účastník do nabídky předloží doklady nebo čestné prohlášení dle přílohy č. 2 této
zadávací dokumentace.
5.3.

Profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ prokazuje účastník zadávacího
řízení předložením:



Dle § 77 odst. 1 ZZVZ výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné
evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence požaduje.

5.4.

Technickou kvalifikaci podle § 79 odst. 2 ZZVZ prokazuje účastník
zadávacího řízení předložením:


Dle § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ seznam významných dodávek obdobného
charakteru a rozsahu poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením
zadávacího řízení.
Významnou dodávkou se rozumí dodávka štěpkovače, realizovaná dodavatelem
v posledních 3 letech před zahájením zadávacího řízení. Seznam významných
dodávek musí obsahovat alespoň 3 dodávky obdobného charakteru, jako je
předmět veřejné zakázky.

Seznam významných dodávek musí obsahovat:
a) identifikační údaje objednatele dodávek,
b) telefonní a elektronický kontakt na oprávněnou osobu objednatele, která může
potvrdit údaje uvedené v seznamu významných dodávek,
c) rozsah (popis předmětu dodávek a jejich finanční objem v Kč bez DPH) a
termín plnění dodávky.
Seznam významných dodávek předloží účastník v rámci své nabídky formou
čestného prohlášení dle vzoru, tvořícího přílohu č. 3 této zadávací dokumentace.
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si informace obsažené v účastníkem
předloženém seznamu významných dodávek. Ukáží-li se údaje uváděné
účastníkem ohledně významné dodávky jako nepravdivé, nebude takováto
významná dodávka zadavatelem akceptována a nebude k ní při posuzování
splnění technické kvalifikace účastníka přihlíženo.
5.5.

Společná ustanovení ke kvalifikaci dodavatelů


V souladu s § 53 odst. 4 ZZVZ zadavatel umožňuje prokázat splnění kvalifikace
čestným prohlášením, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel kvalifikaci
požadovanou zadavatelem splňuje.
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Prokázání základní a profesní způsobilosti může dodavatel prokázat také
předložením výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů v souladu
s ustanovením § 228 ZZVZ.



Dodavatel může prokázat v souladu s § 234 ZZVZ kvalifikaci certifikátem vydaným
v rámci systému certifikovaných dodavatelů.



Zadavatel v souladu s § 86 odst. 3 ZZVZ si před uzavřením smlouvy od vybraného
dodavatele vždy vyžádá předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o
kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy.



Dle § 81 ZZVZ v případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje
ji dodavatel doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána,
a to v rozsahu požadovaném zadavatelem. Pokud se podle právního řádu platného
v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele určitý doklad
nevydává, je zahraniční dodavatel povinen prokázat splnění takové části
kvalifikace čestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci
kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního
dodavatele stanovena, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení. Doklady
prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce
s připojením jejich překladu do českého jazyka. Má-li zadavatel pochybnosti o
správnosti překladu, může si vyžádat předložení úředně ověřeného překladu
dokladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců
a tlumočníků. Doklad ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce
se předkládají bez překladu.



V případě společného podání nabídky musí osoby společně podávající nabídku
předložit v nabídce smlouvu uzavřenou vzájemně mezi sebou, která bude
obsahovat jejich společný závazek ručit společně a nerozdílně za své závazky
vzniklé z plnění veřejné zakázky vůči třetím osobám.



V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní
způsobilost podle § 77 odst. 1 každý dodavatel samostatně.



Dodavatel může prokázat určitou část profesní způsobilosti nebo technickou
kvalifikaci s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 ZZVZ požadované zadavatelem
prostřednictvím jiných osob; dodavatel je v takovém případě podle § 83 ZZVZ
povinen zadavateli předložit doklady podle ustanovení § 83 odst. 1 ZZVZ.



Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být dle § 107 odst. 4
ZZVZ současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím
řízení prokazuje kvalifikaci.



Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími
dodavateli, nebo poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž
zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané
takovým dodavatelem vyřadí. Dodavatele, jehož nabídka byla vyřazena, zadavatel
bezodkladně vyloučí z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení účastníka včetně
důvodu zadavatel bezodkladně písemně oznámí účastníkovi.



Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu
zadávacího řízení ke změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je účastník
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.



Povinnost účastníku zadávacího řízení nevzniká, pokud je kvalifikace změněna
takovým způsobem, že:
o podmínky kvalifikace jsou nadále splněny,
o nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení
nebo nabídek a
o nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek.
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Dozví-li se zadavatel, že dodavatel nesplnil tuto povinnost, zadavatel jej
bezodkladně vyloučí ze zadávacího řízení.


6.

Účastník, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu dle ZZVZ a těmito
zadávacími podmínkami, může být zadavatelem z účasti v zadávacím řízení
vyloučen, obdobně pokud se jedná o vybraného dodavatele.

Další požadavky zadavatele

6.1. Požadavky zadavatele na poddodavatele


Zadavatel v souladu s § 105 odst. 1 ZZVZ požaduje, aby účastník zadávacího
řízení v nabídce předložil seznam poddodavatelů, pokud jsou účastníkovi
zadávacího řízení známi a uvedl, kterou část veřejné zakázky bude každý z
poddodavatelů plnit z hlediska věcného a finančního. Poddodavatel je ten,
prostřednictvím něhož plní dodavatel část předmětu plnění veřejné zakázky.
Pokud účastníkovi nejsou známi poddodavatele je povinen doložit čestné
prohlášení, že zakázka nebude plněna poddodavatelsky.



Zadavatel na základě § 105 odst. 4 písm. a) ZZVZ požaduje, aby vybraný
dodavatel předložil zadavateli identifikační údaje poddodavatelů, a to nejpozději
do 10 pracovních dnů od doručení oznámení o výběru dodavatele, pokud jsou mu
známi. Poddodavatelé, kteří nebyli takto identifikováni a kteří se následně
v průběhu zapojí do plnění veřejné zakázky, musí být identifikováni, a to před
zahájením plnění veřejné zakázky poddodavatelem.



Seznam poddodavatelů připojí účastník v rámci své nabídky formou čestného
prohlášení dle vzoru, tvořícího přílohu č. 4 této zadávací dokumentace.

6.2. Požadavky na vybraného dodavatele


V souladu s ustanovením § 86 odst. 3 ZZVZ a postupem dle ust. § 122 odst. 3
ZZVZ si Zadavatel před uzavřením smlouvy od vybraného dodavatele vždy vyžádá
předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly
v zadávacím řízení předloženy.



Zadavatel stanovuje, že může vybraný dodavatel je povinen zadavateli oznámit,
zda spadá pod definici malého a středního podniku ve smyslu doporučení Komise
2003/361/ES1, a to pro účely vyplnění formuláře „Oznámení o výsledku
zadávacího řízení“ uveřejňovaného ve Věstníku veřejných zakázek.



Zadavatel v souladu s ustanovením § 122 odst. 4 ZZVZ u vybraného dodavatele,
je-li právnickou osobou, zjistí údaje o jeho skutečném majiteli podle zákona o
některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování
terorismu (dále jen „skutečný majitel") z evidence údajů o skutečných majitelích
podle zákona upravujícího veřejné rejstříky právnických a fyzických osob.



Nelze-li zjistit údaje o skutečném majiteli postupem podle předchozího odstavce,
zadavatel případně komise vyzve dle § 122 odst. 5 ZZVZ 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
 výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
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7.

8.

seznam akcionářů,
rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

Obchodní a jiné podmínky na základě ust. § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ



Detailní vymezení závazných obchodních a platebních podmínek je uvedeno
v kupní smlouvě a jejích přílohách, které jsou nedílnou součástí této zadávací
dokumentace.



Účastník předloží zadavateli ve své nabídce závazný návrh kupní smlouvy dle
přílohy č. 5 této zadávací dokumentace.



Účastník doplní texty smluv pouze o relevantní informace vyžadované
zadavatelem. Účastník není oprávněn text smlouvy, jakkoliv měnit bez souhlasu
zadavatele; případné změny textu budou zadavatelem posouzeny jako nesplnění
zadávacích podmínek s následkem vyloučení příslušného účastníka ze zadávacího
řízení.



Účastník podáním své nabídky vyjadřuje souhlas se zveřejněním všech náležitostí
budoucího smluvního vztahu.

Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny


Nabídková cena bude uvedena v českých korunách jako cena nejvýše přípustná.



Nabídkovou cenu účastník zpracuje vyplněním rozpadu nabídkové ceny
(příloha č. 6 zadávací dokumentace) a krycího listu nabídky (příloha č. 1
zadávací dokumentace). Nabídková cena za celý předmět plnění veřejné
zakázky bude v krycím listě uvedena v členění na cenu bez DPH, výši DPH a cenu
vč. DPH.



Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k realizaci předmětu
veřejné zakázky včetně nákladů souvisejících (jako např. vedlejší náklady,
poplatky, pojištění, obal, dopravu na místo určení, apod.). Jakékoliv překročení
výše nabídkové ceny za předmět plnění veřejné zakázky vymezený v zadávacích
podmínkách zadavatel nepřipouští.



Nabídková cena musí dále obsahovat i předpokládaný vývoj cen v daném oboru
včetně předpokládaného vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám až do
doby dokončení předmětné zakázky.



Změny ceny na základě inflačních vlivů se nepřipouští. Nabídkovou cenu bude dále
možné změnit v souvislosti se změnou daňových právních předpisů, a to nejvýše
o částku odpovídající této legislativní změně. Změnu ceny bude dodavatel povinen
písemně oznámit zadavateli a důvod změny doložit. Nově určená cena bude
předmětem dodatku smlouvy.



Nabídkové ceny budou vždy zaokrouhleny maximálně na dvě desetinná místa
s tím, že pokud na třetím místě za desetinnou čárkou je číslice 4 a menší,
zaokrouhlí účastník cenu dolů a pokud na třetím místě za desetinnou čárkou je
číslice 5 a více zaokrouhlí nahoru (0,444 = 0,44 a 0,445 = 0,45).
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9.

Poskytování vysvětlení zadávací dokumentace

9.1. Poskytování vysvětlení zadávací dokumentace


Dodavatel je oprávněn po zadavateli v souladu s ust. § 98 odst. 3 ZZVZ požadovat
písemné vysvětlení zadávací dokumentace. Žádosti o poskytnutí vysvětlení ZD
mohou dodavatelé v písemné formě zasílat prostřednictvím zprávy
v elektronickém systému vhodné uveřejnění, nejpozději do 7 pracovních
dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.



V žádosti musí být specifikována osoba tazatele s uvedením její obchodní firmy,
sídla a IČO u právnické osoby, příp. jména, příjmení, IČO a místa podnikání (resp.
místo trvalého pobytu) u fyzické osoby a informace o tom, ke které veřejné
zakázce se žádost vztahuje.



Vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněna stejným způsobem, jakým
byla uveřejněna textová část zadávací dokumentace na profilu zadavatele:
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00270199



10.

Zjistí-li zadavatel v průběhu lhůty pro podání nabídek, že se objevily objektivní
důvody vedoucí ke změně zadávacích podmínek (vysvětlení zadávací
dokumentace, autoremedura), zadavatel si vyhrazuje právo přijmout opatření k
nápravě a zadávací podmínky změnit a současně přiměřeně prodloužit lhůtu pro
podání nabídek s ohledem na rozsah a závažnost změny, vyžaduje-li to charakter
vysvětlení zadávací dokumentace.
Pokyny a požadavky na zpracování nabídky

10.1. Obsah nabídky


Nabídku podá účastník v elektronické podobě v souladu s formálními podmínkami
zadavatele uvedenými v zadávací dokumentaci. Nabídka musí být zpracována
prostřednictvím akceptovatelných formátů souborů, tj. Microsoft Office (Word,
Excel), Open Office, PDF, JPEG, GIF, nebo PNG.



Celá nabídka, včetně všech dokladů, musí být zpracována výhradně v českém
jazyce; není-li některý doklad v českém jazyce, musí být předložen rovněž jeho
překlad do českého jazyka.



Za obsah nabídky, vč. jejího včasného a řádného podání, odpovídá výlučně
účastník, který je povinen zajistit, aby nabídka a všechny doklady a přílohy, na
které se nabídka odvolává, byly srozumitelné, čitelné, a aby splňovaly podmínky a
předpoklady stanovené v této zadávací dokumentaci.



Nabídka musí být dobře čitelná, nesmí obsahovat opravy překlepy, přepisy či jiné
úpravy, které by zadavatele mohly uvést v omyl.

10.2. Doporučení na jednotné uspořádání nabídky


vyplněný krycí list nabídky (příloha č. 1 zadávací dokumentace);



vyplněná kupní smlouva včetně příloh, podepsaná osobou oprávněnou jednat
jménem či za účastníka (příloha č. 5 zadávací dokumentace);



doklady o prokázání splnění
v požadovaném rozsahu;

základní

a

profesní

způsobilosti

účastníka
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doklady o prokázání splnění technické kvalifikace účastníka v požadovaném
rozsahu;



čestné prohlášení o využití nebo nevyužití poddodavatele (příloha č. 4 zadávací
dokumentace);



vyplněný rozpad nabídkové ceny (příloha č. 6 zadávací dokumentace);



další doklady na zvážení účastníka.

11.




Lhůta a způsob podání nabídky
Lhůta pro podání nabídek v souladu s § 54 odst. 1 ZZVZ končí dne 1.6.2021 v
10:00 hod.
Účastník podá nabídku v elektronické podobě do elektronického nástroje vhodné
uveřejnění na níže uvedenou adresu:
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00270199



Nabídky v elektronické podobě otevírá zadavatel v souladu s ust. § 109 ZZVZ po
uplynutí lhůty pro podání nabídek.



Zadavatel upozorňuje dodavatele, že pro podání nabídek je nutná registrace v
elektronickém nástroji vhodné uveřejnění, přičemž k registraci je vyžadován
zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu. Podrobné
informace jsou uvedeny na stránkách provozovatele elektronického nástroje
vhodné uveřejnění. Nabídky musí účastníci doručit shora uvedeným způsobem
nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek.



Zadavatel nenese odpovědnost za technické podmínky na straně účastníka
zadávacího řízení. Zadavatel doporučuje účastníkům zadávacího řízení zohlednit
zejména rychlost jejich připojení k internetu při podávání nabídky tak, aby tato byla
podána ve lhůtě pro podání nabídek (podáním nabídky se rozumí finální odeslání
nabídky do nástroje po nahrání veškerých příloh!).

12.

Hodnocení nabídek a hodnotící kritéria

12.1.1. Zadavatel v souladu s ust. § 114 odst. 2 ZZVZ stanovil, že nabídky uchazečů
budou hodnoceny dle ekonomické výhodnosti podle níže uvedených dílčích
hodnotících kritérií a jejich váha je:
a) Nabídková cena v Kč bez DPH – váha 95%
b) Průměrná provozní spotřeba paliva za hodinu při trvalém
provozním výkonu – váha 5%
12.1.2. V rámci dílčího hodnotícího kritéria dle bodu 12.1.1 písm. a) bude nabídka
s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH hodnocena jako nejvhodnější a
nabídka s nejvyšší nabídkovou cenou v Kč bez DPH jako nejméně vhodná.
Bodové hodnocení bude vypočteno takto:
Počet bodů = (cena dle nabídky s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez
DPH/cena dle hodnocené nabídky v Kč bez DPH) x váha kritéria v %
12.1.3. V rámci dílčího kritéria dle bodu 12.1.1 písm. b) bude hodnocena průměrná
provozní spotřeba paliva za hodinu při trvalém provozním výkonu. Nabídka
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s nejnižší průměrnou provozní spotřebou paliva za hodinu při trvalém provozním
výkonu bude hodnocena jako nejvhodnější a nabídka s nejvyšší průměrnou
provozní spotřebou paliva za hodinu při trvalém provozním výkonu bude
hodnocena jako nejméně vhodná.
Bodové hodnocení bude vypočteno takto:
Počet bodů = (nejnižší průměrná provozní spotřeba paliva za hodinu při
trvalém provozním výkonu/ průměrná provozní spotřeba paliva za hodinu při
trvalém provozním výkonu dle hodnocené nabídky) x váha kritéria v %
V případě, že účastník v rámci své nabídky předloží rozmezí hodnot,
zadavatel bude hodnotit aritmetický průměr. (Tzn., že když účastník
předloží průměrnou spotřebu paliva za hodinu při trvalém provozním
výkonu v rozmezí 6 až 7 litrů bude pro účely hodnoceny použita
hodnota 6,5 litrů.)
12.1.4. Pořadí nabídek bude stanoveno sestupně na základě součtu bodů za všechna dílčí
hodnotící kritéria v odst. 12.1.1 tohoto dokumentu. Nabídka s nejvyšším počtem
obdržených bodů bude hodnocena jako nejvhodnější a nabídka s nejnižším
počtem obdržených bodů jako nejméně vhodná.
12.1.5. Podmínění nebo uvedení několika rozdílných hodnot v návrhu smlouvy a v jiné
části nabídky je důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení účastníka ze
zadávacího řízení.
13.

Další podmínky a vyhrazená práva zadavatele

13.1. V souladu s § 40 ZZVZ zadavatel nestanovuje zadávací lhůtu (lhůtu, po kterou jsou
účastníci zadávacího řízení svými nabídkami vázáni).
13.2. Pokud je vyžadováno předložení ověřených kopií dokladů, který má vybraný
dodavatel pouze v listinné podobě, je nutno provézt autorizovanou konverzi tohoto
dokumentu. (Autorizovaná konverze – úplné převedení dokumentu v listinné
podobě do dokumentu obsaženého v datové zprávě nebo datovém souboru
způsobem zajišťujícím shodu obsahu těchto dokumentů a připojení doložky o
provedení
konverze.
Více
informací
lze
nalézt
na
https://www.czechpoint.cz/public/)
13.3. Účastník podáním své nabídky vyjadřuje souhlas se zveřejněním všech náležitostí
budoucího smluvního vztahu.
13.4. Zadavatel je oprávněn před uzavřením smlouvy zrušit zadávací řízení z důvodů
stanovených v § 127 ZZVZ.
13.5. Dodavatel nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v tomto zadávacím
řízení, vyjma případů stanovených zákonem.
13.6. Podáním nabídky v tomto zadávacím řízení přijímá účastník plně a bez výhrad
zadávací podmínky vymezené zadavatelem, včetně všech příloh a případných
vysvětlení zadávací dokumentace. Předpokladem úspěšné nabídky je, že dodavatel
před podáním nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny, údaje, požadavky,
technické podmínky, formuláře, termíny a specifikace obsažené v zadávacích
podmínkách a bude se jimi řídit.
13.7. Zadavatel nepřipouští žádné varianty nabídky.
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13.8. Pokud zadavatel v zadávací dokumentaci odkazuje na obchodní firmy, názvy nebo
jména a příjmení, specifická označení výrobků a služeb, které platí pro určitou
osobu, příp. její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory,
průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, připouští zadavatel
použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.
13.9. Jednotliví účastníci jsou povinni zdržet se jakýchkoli jednání, která by mohla narušit
transparentní a nediskriminační průběh zadávacího řízení, zejména pak jednání, v
jejichž důsledku by mohlo dojít k narušení soutěže mezi dodavateli v rámci zadání
veřejné zakázky.
13.10. V případě rozporu mezi ZD a jejími přílohami, mají přednost její přílohy.
13.11. Osoba pověřená zastoupením zadavatele v zadávacím řízení je zmocněna pouze ke
komunikaci s účastníky a k případnému poskytování vysvětlení zadávací
dokumentace. Nemá zmocnění k vyloučení účastníka z účasti v tomto zadávacím
řízení, rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky nebo ke zrušení tohoto zadávacího
řízení.
14. Přílohy ZD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Krycí list nabídky
Čestné prohlášení k základní způsobilosti
Seznam významných dodávek
Čestné prohlášení poddodavatelů
Návrh Kupní smlouvy
Rozpad nabídkové ceny
Technická specifikace předmětu plnění

V Chrasti dne 14.5.2021

Ing Vojtěch
Krňanský

Digitálně podepsal Ing Vojtěch
Krňanský
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-00270199,
o=Město Chrast, ou=335, cn=Ing
Vojtěch Krňanský, sn=Krňanský,
givenName=Vojtěch,
serialNumber=P677285
Datum: 2021.05.14 13:45:32 +02'00'

……………………………………………
Ing. Vojtěch Krňanský
starosta města
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