VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ
ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ
VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (DÁLE JEN „ZÁKONA“)
1. PREAMBULE
Veřejná zakázka je zadávána v zadávacím řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
Veřejná zakázka je zadávána elektronicky pomocí elektronického nástroje Tender arena. Zadavatel
dodavatele upozorňuje, že pro plné využití všech možností elektronického nástroje Tender arena je
třeba provést a dokončit tzv. registraci dodavatele. Podmínky a informace týkající se elektronického
nástroje Tender arena jsou dostupné na webové stránce www.tenderarena.cz, registrace není
zpoplatněna.
2. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Název veřejné zakázky:

Cepákový mulčovač meziřádkový 3 ks

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE
Obchodní firma nebo název / obchodní firma
nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
pobytu (příp. doručovací adresa):
IČO, DIČ:
Osoba zastupující zadavatele:
Bankovní spojení.
Číslo účtu:
Kontaktní osoba zadavatele ve věci veřejné
zakázky:
e-mail, tel.:
ID datové schránky:

Lesy hl. m. Prahy
Práčská 1885, 106 00 Praha 10 – Záběhlice
45247650, CZ45247650
Ing. Ondřej Palička, ředitel organizace
PPF banka a.s., Evropská 2690/17, P.O. Box 177,
160 41 Praha 6
2000780018/6000
Blanka Dosedělová
dosedelova@lesy-praha.cz, tel. 778 707 383
4n8xbv7

3. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na dodávky
CPV kód: 16000000-5 - Zemědělské stroje
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:

495 000 Kč bez DPH

Předmětem zakázky je dodávka 3 ks nových, nepoužitých cepákových meziřádkových mulčovačů dle
specifikace kupujícího, v rozsahu smlouvy a jejích příloh.

Lesy hl. m. Prahy
Práčská 1885, 106 00 Praha 10 - Záběhlice
tel: +420 778 477 390, info@lesy-praha.cz, www.lhmp.cz

IČO: 45247650
DIČ: CZ 45247650
číslo účtu: 2000780018/6000

Formulář nabídky
a) Zadavatel přílohou zadávací dokumentace č. 3 předkládá dodavatelům vzorový formulář nabídky
obsahující předvyplněné požadavky zadavatele, kterými je podmiňována účast dodavatelů v
zadávacím řízení.
b) Splnění veškerých požadavků zadavatele, tj. požadavků na předmět veřejné zakázky, na kvalifikaci
či na předložení údajů rozhodných pro hodnocení, prokáží dodavatelé předložením vyplněného
formuláře nabídky včetně příslušných příloh nebo jiných rovnocenných dokladů.
c) V případě nabídky v listinné podobě musí být formulář nabídky podepsaný osobou oprávněnou
jednat jménem či za dodavatele; pokud jedná jménem dodavatele zmocněnec na základě plné moci
nebo osoba na základě pověření, musí být v nabídce přiložena platná plná moc nebo pověření; V
případě nabídky v elektronické podobě zadavatel s ohledem na skutečnost, že nabídka je podávána
prostřednictvím elektronického nástroje, nevyžaduje, aby byl nabídkový list (ani jiný dokument v
nabídce) podepsán osobou oprávněnou zastupovat dodavatele
Odpovědné zadávání
Zadavatel má zájem zadat veřejnou zakázku v souladu se zásadami sociálně odpovědného zadávání
veřejných zakázek. Sociálně odpovědné zadávání kromě důrazu na čistě ekonomické parametry
zohledňuje také související dopady zejména v oblasti zaměstnanosti, sociálních a pracovních práv a
životního prostředí. Zadavatel od účastníka zadávacího řízení vyžaduje při plnění předmětu veřejné
zakázky zajistit legální zaměstnávání, férové pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti
práce pro všechny osoby, které se na plnění veřejné zakázky podílejí. Účastník zadávacího řízení je
povinen zajistit tento požadavek zadavatele i u svých poddodavatelů. Aspekty společensky
odpovědného zadávání veřejných zakázek jsou zohledněny v textu závazného vzoru smlouvy na
plnění veřejné zakázky.
4. TECHNICKÉ PODMÍNKY DLE § 89 ZÁKONA, JE-LI TO ODŮVODNĚNO PŘEDMĚTEM
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Technická specifikace dodávek, které jsou předmětem plnění veřejné zakázky je vymezena touto
zadávací dokumentací a jejími přílohami.
Jsou-li v zadávacích podmínkách uvedeny názvy konkrétních výrobků, nebo výrobců, jedná se o
vymezení minimálního zadavatelem požadovaného standardu zboží a zadavatel připouští i jiná řešení
kvalitativně srovnatelná řešení.
5. OBCHODNÍ PODMÍNKY, VČETNĚ PLATEBNÍCH PODMÍNEK
Veškeré obchodní podmínky, včetně platebních, dodacích, záručních a sankčních, jsou uvedeny
v návrhu smlouvy, která tvoří přílohu č. 1 této zadávací dokumentace.
6. POŽADAVKY NA ZABEZPEČENÍ DODÁVEK
Zadavatel nepožaduje.
7. POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDEK
Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.
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8. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady vzniklé v souvislosti s plněním veřejné zakázky.
Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce, dodávky, poplatky a náklady dodavatele nezbytné pro
řádné a úplné provedení dodávky, není-li zadávacími podmínkami výslovně stanoveno jinak.
Účastníci stanoví nabídkovou cenu za provedení veřejné zakázky v souladu s podmínkami uvedenými
v zadávací dokumentaci, a to částkou v českých korunách. Částka bude uvedena včetně DPH, sazba
DPH a cena bez DPH. Celková nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná.
Účastník odpovídá za to, že jeho nabídka, a tedy celková nabídková cena, zahrnuje všechny práce,
dodávky a služby vymezené v této zadávací dokumentaci a v návrhu kupní smlouvy která je nedílnou
přílohou zadávací dokumentace.
Podmínění nabídkové ceny, nebo uvedení rozdílných nabídkových cen bude důvodem k vyřazení
nabídky.
9. JINÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
-----10. POŽADAVKY NA KVALIFIKACI
Dodavatelé jsou povinni prokázat kvalifikaci požadovanou zadavatelem.
Za účelem prokázání kvalifikace zadavatel přednostně vyžaduje doklady evidované v systému, který
identifikuje doklady k prokázání splnění kvalifikace (systém e-Certis). Dodavatel může vždy nahradit
požadované doklady jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky ve smyslu § 87 zákona.
Základní způsobilost:
Základní způsobilost mají dodavatelé, kteří splňují požadavky dle § 74 odst. 1 písm. a) až e) ZZVZ.
Doklady lze nahradit vzorovým čestným prohlášením, které je uvedeno ve formuláři nabídky.
Profesní způsobilost:
Profesní způsobilost mají dodavatelé, kteří splňují požadavky dle § 77 odst. 1 ZZVZ. 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.
Doklad lze nahradit vzorovým čestným prohlášením, které je uvedeno ve formuláři nabídky.
Technickou kvalifikaci:
Zadavatel nepožaduje.

Vybraný dodavatel předloží na výzvu zadavatele originály nebo ověřené kopie dokladů o
kvalifikaci. Zadavatel vyloučí dodavatele, který tyto doklady nepředloží. Seznam dokladů,
které bude po vybraném dodavateli požadován, předkládá zadavatel formou check listu, viz
příloha č.4 této zadávací dokumentace.

11. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK
Základním kritériem hodnocení je ekonomická výhodnost nabídky.
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Hodnocení nabídek bude provedeno v souladu s ust. § 114 ZZVZ. Zadavatel bude ekonomickou
výhodnost nabídky hodnotit podle nejnižší nabídkové ceny.
Předmětem hodnocení bude celková nabídková cena s DPH uvedená ve formuláři nabídky a
která bude uvedena ve smlouvě. Jako nejvýhodnější nabídka bude hodnocena nabídka s
nejnižší nabídkovou cenou v Kč s DPH. Hodnotící komise podle výše nabídkové ceny určí pořadí
nabídek. Jako nejvýhodnější nabídka bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. V
případě rovnosti cen rozhodne dřívější termín podání nabídky. Nabídková cena musí obsahovat
veškeré náklady na plnění zakázky a musí být stanovena jako cena maximální a nepřekročitelná.
Zadavatel

prohlašuje,

že

není

plátcem

DPH

pro

tuto

činnost.

12. ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDEK
Nabídky musí účastníci doručit výhradně v elektronické podobě prostřednictvím certifikovaného
elektronického nástroje https://tenderarena.cz/dodavatel/zakazka/430139 v souladu s podmínkami
zadávací dokumentace.
Nabídky lze podat nejpozději do: 14.6.2021

do 10:00 hod.

13. PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
Nabídka musí být v plném rozsahu zpracována v českém nebo slovenském jazyce.
V případě rozporu mezi údaji uvedenými v dokumentech,
a) jejichž předložení je zadavatelem v zadávacích podmínkách výslovně požadováno, a údaji
uvedenými v ostatních dokumentech, které účastník v nabídce předložil, platí údaje uvedené v
zadavatelem požadovaných dokumentech;
b) jejichž předložení v nabídce zadavatel v zadávacích podmínkách nepožadoval, a údaji uvedenými
v zadávacích podmínkách, mají přednost zadávací podmínky.
Možnost postupu zadavatele dle § 46 ZZVZ tím není dotčena.
Zadavatel není povinen k dokumentům a údajům, které účastník předložil v nabídce nad rámec
povinností stanovených v zadávacích podmínkách, jakkoli přihlížet.
Nabídky lze zpracovat výhradně v elektronické podobě.
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Účastník nesmí být současně osobou, jejímž
prostřednictvím jiný účastník v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.
Součástí formuláře nabídky bude příloha smlouvy - technická specifikace dodávky s
doplněnými požadovanými údaji. Doplněnými údaji se rozumí jak konstatování ANO/NE, tak
uvedení nabízené hodnoty stroje.
14. KOMUNIKACE MEZI ZADAVATELEM A DODAVATELI
Při zadávání veřejné zakázky jsou zadavatel i dodavatelé povinni používat výlučně elektronický nástroj
dle § 213 zákona nebo datovou schránku ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických
úkonech a autorizované konverzi dokumentů.
4

Veškeré písemnosti v rámci zadávacího řízení budou zadavatelem odesílány prostřednictvím účtů
zadavatele a účastníka zadávacího řízení v elektronickém nástroji Tender arena https://tenderarena.cz/
dodavatel/zakazka/430139 příp. prostřednictvím jejich datových schránek.
15. VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace je možno doručit písemně (email, pošta, popř. elektronický
nástroj) nejpozději 7 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel uveřejní na profilu zadavatele nejméně 4 pracovní dny
před skončením lhůty pro podání nabídek. Zadavatel může provést vysvětlení zadávací dokumentace
i bez předchozí žádosti dodavatele.
Zadávací podmínky obsažené v zadávací dokumentaci může zadavatel změnit nebo doplnit před
uplynutím lhůty pro podání nabídek. Změna nebo doplnění zadávací dokumentace podmínek bude
uveřejněna nebo oznámena dodavatelům stejným způsobem jako zadávací podmínka, která byla
změněna nebo doplněna.
Pokud to povaha doplnění nebo změny zadávací dokumentace vyžaduje, zadavatel současně
přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek. V případě takové změny nebo doplnění zadávací
dokumentace, která může rozšířit okruh možných účastníků zadávacího řízení, prodlouží zadavatel
lhůtu tak, aby od odeslání změny nebo doplnění zadávací dokumentace činila nejméně celou svou
původní délku.
16. PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ
Prohlídka místa plnění veřejné zakázky nebude vzhledem k povaze předmětu plnění veřejné zakázky
uskutečněna.
17. VYHRAZENÉ PRÁVO ZADAVATELE
Zadavatel si vyhrazuje v souladu s ustanoveními § 53 odst. 6 zákona, že může oznámení o vyloučení
účastníka zadávacího řízení nebo oznámení o výběru dodavatele uveřejnit na profilu zadavatele. V
takovém případě se oznámení považují za doručená všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem
jejich uveřejnění.
18. OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK
Otevírání obálek je z důvodu umožnění příjmu nabídek pouze v elektronické podobě neveřejné.
Otevírání nabídek proběhne v souladu s § 109 zákona.
19. DÉLKA ZADÁVACÍ LHŮTY
Zadavatel nestanovuje délku zadávací lhůty.
20. OSTATNÍ POŽADAVKY ZADAVATELE, ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
●

Je-li vybraný dodavatel právnickou osobou, a nebude možné zjistit údaje o skutečném majiteli
postupem podle § 122 odst. 4 zákona, je povinen na základě výzvy zadavatele v souladu s §
122 odst. 5 zákona předložit výpis z evidence obdobné evidenci údajů o skutečných majitelích
nebo:
-

identifikační údaje všech osob, které jsou skutečným majitelem vybraného dodavatele
podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné
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činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a
doklady, z nichž vyplývá vztah takových osob 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.
Zadavatel upozorňuje, že je vázán ustanovením § 211 odst. 3 zákona stanovujícím povinnost
písemné elektronické komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem, která se vztahuje i na
předkládání dokladů vybraným dodavatelem na základě výzvy dle § 122 odst. 3 zákona.
Předpisuje-li zákon nebo zadavatel požaduje v zadávací dokumentaci předložení originálního
dokladu před uzavřením Rámcové dohody a originální doklad existuje pouze v listinné
podobě, bude nutná jeho konverze do elektronické podoby v souladu s § 22 zákona č.
300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění
pozdějších předpisů.
Zadavatel si vyhrazuje právo upravit zadávací podmínky v souladu se ZZVZ.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení v souladu s příslušnými ustanoveními
ZZVZ.
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce účastníka u třetích osob a
účastník je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost.
Dodavatel bere na vědomí, že pro komunikaci se zadavatelem a pro využití všech funkcí
elektronického nástroje je nutné, aby byl v tomto nástroji zaregistrován. Dodavatel bere na
vědomí, že veškeré dokumenty odeslané zadavatelem prostřednictvím elektronického
nástroje se považují za doručené okamžikem odeslání. Dodavatel je plně odpovědný za svou
registraci v elektronickém nástroji a nastavení všech potřebných oprávnění kompetentním
osobám a včasné přebírání doručených dokumentů souvisejících s účastí v zadávacím řízení.
Zadavatel je oprávněn použít jakékoliv informace či doklady poskytnuté účastníky, je-li to
nezbytné pro postup podle ZZVZ či pokud to vyplývá z účelu ZZVZ.
Zadavatel si vyhrazuje právo zveřejnit v rámci transparentnosti řízení na internetu dále
vymezený okruh informací, které budou účastníkem poskytnuty v průběhu zadávání veřejné
zakázky a případně i v průběhu plnění z uzavřené smlouvy. Těmito informacemi jsou: název
účastníka, IČO, nabídková cena, kopie uzavřené smlouvy.
Ukončením tohoto řízení nezaniká právo na zveřejnění informací. Účastí v řízení o zadání
veřejné zakázky bere účastník na vědomí, že zadavatel s výše uvedenými informacemi
poskytnutými v průběhu tohoto řízení bude nakládat výše uvedeným způsobem a vyjadřuje s
jejich použitím souhlas.
Účastník je oprávněn použít informace, o kterých se dozvěděl v souvislosti s tímto zadávacím
řízením, pouze pro účely vypracování nabídky nebo samotného řízení.
Účastník je povinen při zpracování nabídky vycházet z obchodních podmínek, které musí
bezvýhradně dodržet a stejně tak ze všech dalších součástí zadávacích podmínek.
Náklady spojené s účastí v zadávacím řízení nese každý účastník sám.
Zadavatel si vyhrazuje právo možnosti posunu uvedeného předpokládaného termínu zahájení
plnění (je-li zadavatelem uveden) s ohledem na ukončení zadávacího řízení a na své provozní
a organizační potřeby a vybranému účastníkovi z takového posunu za žádných okolností
nemůže vyplývat právo na účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad
škod.
V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření rámcové dohody
s vybraným účastníkem, je příslušný účastník povinen o této změně zadavatele bezodkladně
písemně informovat. V případě, že dojde ke změně v kvalifikaci účastníka, je třeba postupovat
dle § 88 zákona.
Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit plný výsledek zadávacího řízení a poskytnout
-

●

●
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●

●

●
●
●
●

●

●
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informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím (např. nahlížení
do protokolu z jednání).
Dodavatelé podávající společnou nabídku se považují za jednoho účastníka.
V případě, že nabídka účastníka nebude splňovat veškeré požadavky uvedené v zadávací
dokumentaci, může být tato nabídka vyřazena ze zadávacího řízení.

21. DALŠÍ ČÁSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - PŘÍLOHY
●

Příloha č. 1 – Kupní smlouva - vzor

●

Příloha č. 2 – Příloha kupní smlouvy č.1 - Technická specifikace

●

Příloha č. 3 – Formulář nabídky

●

Příloha č. 4 – Checklist

V Praze dne

Digitálně podepsal

Ing. Ondřej Ing. Ondřej Palička
Datum: 2021.05.26
Palička
08:36:40 +02'00'

……………………………………………………………………………………
Ing. Ondřej Palička
ředitel organizace
Lesy hl. m. Prahy
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