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Úo*ua silnic Karlovarského kraje, a.s. se sídlem Na Vlečce 177, 360 01 otovice, lC: 26402068 (dále jen
s $ 4 odst. 5 zákona ć. 134t2o16 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějšíchpředpisti (dále jen ,,zzvz") zahajuje zadávaciřízeninazadânizakázky nadodávky.

,,zadavatel") v souladu

Zadavatel tímto vyzývá k podání nabĺdky a prokázâní kvalifikace na zakâzku zadávanou v nadlimltním
reŽimu v otevřeném řizení dIe $ 56 ZZYZ a poskytuje zadávací dokumentaci dIe $ 96 a násl. zzvz.
Tato zadávací dokumentace (dále též,,zD") sloužíjako podklad pľo vypracování nabídek dodavateIů.
Práva a povinnosti neuvedené v této ZD (např. možnolsti prokazováni kvalifikace, moŽnost a způsob
podání námitek proti postupu zadavatele apod') se ľ'ídípříslušnýmiustanoveními ZZVZ. Vpiĺpadě
rozpoľu meziZĐ aZZVZ, platí vŽdy přednostně ustanovení zzvz.

Zadavatel upozorňuje dodavatele na skuteěnost, Že zadâvaci dokumentace je souhrnem poŽadavků
zadavatele a nikoli souhrnem veškených požadavků vypIývajících z obecně platných norem' na které
zadávaci dokumentace odkazuje, nebot'jsou obecně známé. Dodavatel se tak muśĺpľi zpracovánĺ své
nabídky vŽdy řídit nejen poŽadavky obsaŽenými v zadávací dokumentaci, ale téŽ ustanovenĺmi
příslušných obecně zâvazných právních noľem' zejména zzvz.

Zakâzkaje zadávána v ceľtifikovaném elektronickém nźistroji E-ZAK, ktený je dostupný na
https://zakazkv.dlc.czlprofile displav 19.html.
VeŠkeréÚkony včetně podánĺ nabĺdky a předloŽení dokladů o kvalifikaci, které jsou součástí nabídky, se
prováděj í elektron icky prostřed n ictvím elektron ického nástrr:je E-ZAK
VeŠkerépodmínky a informace týkajícíse elektronického nIástroje jsou dostupné na
httos. I lzakazkv dlc. czlorofile d is plav 19 html

účelemkomunikace se zadavatel,em a pro podánĺ nabídkv.
azkv.d lc.czlreq istrace.htm

I

V případě jakýchkoli otázek týkajících se technického nastavení kontaktujte, prosĺm, provozovatele
elektronického nástroje E-ZAK na e-mailu: podpora@ezak.ĺ:z, tel. +42O 538702719'
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ldentifikační údaje zadavatele, kontaktní osoba zadavatele, údaje o přístupu k ZD

1.',1

ldentifikační údaje zadavatele:

Úa*oa silnic Karlovarského kraje, a's.

sídlo:

právníforma
lČ:

zastoupen:

'l.2.

Na Vlečce 177, 360 01 otovice

akciová společnost
26402068
lng. Zdeňkem Brázdou' místopředsedou představenstva a
lng. Pavlem Raškou, členem představenstva

Kontaktnĺ osoba zadavatele:
Mgr. Jana Paříková, obchodní referent
e-mail: parikova.jana@uskk.cz
tel.'. +429 353 504 231

ĺ.3.

Udaje o přístupu k zadávací dokumentaci
Úoa.|e o přístupu kzadávací dokumentaci
Zadâvací dokumentace je k dispozici na profilu zadavatele:
https'. I I zakazky d c. czlp rof e_d s p a y_ 1 9. h t m
i

I

I

i

I

I

2.

BliŽšívymezenĺpředmétuzakâzky

2.1.

Předmět zakâzky
Předmětem zakázky je dodání4 ks nákladních automobilů N3 včetně nástaveb.
Jednotlivé poŽadované sestavy strojů budou dodány v tomto Členěnĺ

A.

Pro středisko otovice

B'

Pro středisko Krásná Lípa

c.

A.1 - Nosič výměnných nástaveb 6 x 6
A.2 - Sypačová nástavba
A'3 _ Sklápěčková nástavba
B'1 _ Nosic výměnných nástaveb 4 x 4

Pro středisko Hazlov
C 1 - Nosič výměnných nástaveb
C.2

D.

2.2.

- Sklápěcí korba

Pro středisko TouŽim
D.1
D.2

-

Nosič výměnných nástaveb

Termonádoba jako výměnná nástavba

Předpokládaná hodnotazakâzky:
- celková předpokládaná hodnota zakázky čini 17 350 000,- Kč bez DPH

-

2.3.

předpokládaná
předpokládaná
předpokládaná
předpokládaná

hodnota
hodnota
hodnota
hodnota

dodávky
dodávky
dodávky
dodávky

nákladního automobilu
nákladního automobilu
nákladnĺho automobilu
nákladního automobilu

pro středisko otovice - 5 050 000,- Kč
pro středisko Krásná Lípa - 3 600 000,- Kč
pro středĺsko Hazlov 3 900 000,- Kč
pro středisko TouŽim 4 800 000,- Kč

Druh zakázky: zakázka na dodávky
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2.4.

ReŽim zakâzky

2.5.

Druh zadávacího ŕizení:. otevřené řĺzení dle s 56

2.6.

Kód předmétu zakâzky dle klasifikace CPV
34142300-7

34144400-2
34144440-4
34144420-8

34143000-1

34142200-6

:

nadlimitn í veřejná zakâzka

zzvz

Sklápěcí nákladnĺauta
Vozidla pro zimní ÚdrŽbu
Posypová vozidla
Sypače soli
Vozidla pro zimní údrŽbu
Pojĺzdnénásypky

Varianty nabídky

3.í

Zadavatel nepřipouŠtívarĺantní řešeníZadavatel předloŽenĺ variant nabídky nepoŽaduje.

4.

Doba a místo plnění zakâzky

4.1

Doba plněnízakázky

Zbožíbude dodáno v termínu do 5 měsícri od Účĺnnosti kupní smlouvy
4.2

Místo plnění zakâzky
Zbožíbude dodáno na adresu sídla společnosti:
Udrzba silnic Karlovarského kraje, a.s., Na Vlečce 177,360 10 otovice

5.
5.1.

ProhIídka místa plnění, vysvětIenizadâvacidokumentace
Prohlĺdka místa plnění
Prohlídka místa plnění není s ohledem na charakter VZ relevantní

5'2.

VysvětlenÍ zadâvacídokumentace
Dodavatelje oprávněn v souladu s ustanovením $ 98 ZZYZ plsemně poŽádat zadavatele o vysvětlení
zadávací dokumentace' Žádost o vysvětlen í zadâvací dokumentace je dodavatel povinen doručit
v písemnépodobě elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.

Pĺsemná Žádost musĺ být doručena nejpozději 8 pracovních dnů před uplynutĺm lhůty pro podání
nabídek. Podal-li dodavatel Žádost o vysvětlení zadâvací dokumentace ve shora stanovené lhůtě,
uveřejní zadavatel vysvětlenĺ zadávací dokumentace, včetně přesného znění poŽadavku, přÍpadně
souvisejícídokumenty, nejpozději do 3 pracovnĺch dnů po doručeníŽádosti.
Veškerá vysvětlenĺ zadávacĺ dokumentace uveřejnízadavatel na profilu zadavatele

6.

Lhůta a místo pro podání nabídek

6.1

Lhůta pro podání nabĺdek
Lhůta pro podání nabídek končídne 10. 4.2019 v í0.00 hodin
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6'2'

Místo pro podání nabídek

Nabídky se podávají písemně, a to v elektronické podobě (nikoli listinné) prostřednictvím elektronického
nástroje E-ZAK dostup ného na https'llzakazkv dlc czlorofile disolav 19 html

7.

Místo a termín otevíľánínabĺdek, podmínky účastipři otevíľánínabídek

Vzhledem k podání nabídek prostřednictvím elektronického nástroje bude otevírání nabídek
podaných v elektronické podobě provedeno dle Ş109 Zzvz a to bez přĺtomnosti účastnÍků
zadávacího řízení'

8.

Podmínky kvalifikace

8.1

Zadavatel poŽaduje v nabídkách prokázat splnění kvalifikace v následujícím rozsahu
1 ' prokázání základní způsobilosti
2. prokâzání profesn í způsobilosti
3' prokázání tech n ické kvalifikace
1

.

Zâkladní způso bi lost

Dodavatel prokáŽe zâkladní zp ů sobi lost v rozsah u dle Ş7 4 ZZVZ
Splnění základní způsobilosti prokáŽe dodavatel v nabídce předloŽenĺm dokladů dle Ş75 ZZYZ
2. Pľofesní způsobilost

Dodavatel prokáŽe profesní způsobilost v rozsahu dle $ 77 odst. 1 a Ş77 odst. 2 pÍsm. a) ZZVZ

Splnění profesní způsobilosti prokáŽe dodavatel v nabídce předloŽením dokladů dle $ 77 odst. 1 a $
77 odst. 2 pĺsm. a) ZZVZ min. v dále uvedeném rozsahu:
- ve vztahu k Českérepublice výpisem z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence (např'
Živnostenský rejstřík, rejstřĺk dle $ 2f zâkona č' 25211997 sb. apod.), pokud jiný právní předpis zápis
do takové evidence vyŽaduje;

- dokladem o oprávněnĺ k podnikání podle zvláštnĺch právních předpisů v rozsahu odpovídajícímu
předmětu veřejné zakâzky, zejména dokladem prokazujĺcímpřísluŠnéŽivnostenské oprávnění či

licenci.
3.

Technická kvalifikace

Dodavatel prokáŽe splnění technických kvalifikaČních poŽadavků podle

těchto dokladů dle $ 79 odst. 2 písm. b) zákona:

s

79

zzvz

předloŽením

- seznam alespoň 3 významných zakázek týkajícĺch se dodánÍ nákladnĺch automobilů jako nosičů
výměnných nástaveb včetně sypacích nástaveb a sněhových radlic poskytnutých za poslednĺ 3 roky
před zahájením zadâvacího řĺzenívčetně uvedení ceny, doby jejich poskytnutí a identifikace

objednatele' jejichŽ finančnírozsah byl min. 12 mil. Kč bez DPH u jedné dodávky a u ostatních
dodávek min. 6 mil' Kč bez DPH za kaŽdou dodávku. Seznam realizovaných dodávek dodavatel
předloŽí ve formě čestnéhoprohláŠenĺs uvedením kontaktnĺch osob, u nichŽ bude moŽno Údaje
uvedené v čestnémprohlášení ověřit'

- kopie platného osvědčenĺo schválenĺ stroje pro provoz na pozemních komunikacĺch vydaného
Ministerstvem dopravy Českérepubliky a ES prohláŠenĺo shodě strojnÍho zaŕízenípro kaŽdou
poptávanou poloŽku

8.2.

Společná ustanoven í ke kvalifikaci
Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích dokladu

Zadavatelv souladu s Ş86 odst. 2 ZZVZvylucuje moŽnost nahradit předloŽenídokladů čestným
prohlášením.
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Dodavatel můŽe nahradit poŽadované doklady jednotným evropským osvědčenímpro veřejné

zakázky podle Ş87

Zzvz'

Doklady prokazující zâkladnîzpůsobilost podle Ş74zzvz a profesní způsobilost podle $77 odst. 1
ZZVZ musí prokazovat splnění poŽadovaného způsobilosti nejpozději v době 3 měsícůpřede dnem
zahájení zadávacího řízen í.

Pro prokázání kvalifikace získanév zahraničí,kvalifikaci

v případě Účasti dodavatelů, prokâzální

kvalifikace prostřednictvím jiných osob a pro společnéprokazováníkvalifikace platíustanovení$Ş8184 ZZVZ.

Zadavatel nepoŽaduje prokázání kvalifikace poddodavatele ve smyslu s 85

zzvz'

Pro prokazování kvalifikace jednotným evropským osvědčenímpro veřejné zakázky a pro změnu
kvalifikace Účastníka zadâvacího řízení platĺ ustanovenĺŞ87 a 88

zzvz'

Dodavatelé mohou k prokázánÍ základní způsobilosti podle $ 74 zzvz a profesní způsobilosti podle $
77 zzvz pouŽít za podmínek stanovených v Části jedenácté, Hlavě ll ZZVZ výpisu ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů.

Dodavatelé mohou kprokâzání splnění kvalifikace nebo její části pouŽít za splněnĺ podmínek
stanovených v tásti dvanácté zzvz certifikátu vyoanôńo v rámci systému certifíkovaných
dodavatelů. Tento certifikát nahrazuje prokázánĺ kvalifikace dodavatele v rozsahu v něm uvedených
údajů.

Před uzavřením smlouvy si zadavatel od vybraného dodavatele vždy vyŽádâ předloŽení originálů
nebo ověřených kopiĺ dokladů o kvalifikaci, pokud jiŽ nebyly dodavatelem v zadávacím řízenĺ
předloŽeny.

Pokud vybraný dodavatel prokazoval v nabídce splnění kvalifikace jednotným evropským
osvědčením pro veřejné zakázky, zadavatel ho před uzavřením smlouvy vyzve k předloŽeníoriginálů
nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci dle Článku B.1 této ZD.

9.

Technické podmínky
Technické podmínky jsou poŽadavky na vlastnosti předmětu zakázky' Technickými podmínkami se
rozumí souhrn všech technických popisů, které vymezujĺ poŽadované technĺckécharakteristĺky a
poŽadavky na dodávky. Technické podmínky plnění předmětu zakázky jsou dále Vymezeny obecně
platnými zákony, vyhláŠkami, normami a předpisy. N3 musí splňovat parametry uvedené
v příslušných normách, TP a TKP.
Technická dokumentace nabízenédodávky
Technické parametry a jakostní a funkčnípoŽadavky na dodávku stanovil zadavatel se snahou o
maximální objektivitu a jednoznačnost, s cílem dosáhnout nejen porovnatelnosti podaných nabídek,
ale rovněŽ s cílem dosáhnout Účelu, pro který jsou dané dodávky pořizovány.
Účastnĺci zadávacího řízení předloŽí ve śúycrlnaoĺdkách ťechnickou dokumentaci nabízených
dodávek (pod písm. G. v rámci osnovy nabídky) - technické listy, produktová data, prospekty, apod.,
vyhotovenou výrobcem, ze které musĺ být zřejmé splnění vŠechtechnických poŽadavků zadavatele
uvedených v ZD
V případě pochybností zadavatele o splnění poŽadovaných Öi účastníkemzadávacího řízení
deklarovaných technických parametrů u nabízené dodávky musí být účastníkzadávacího řízení
schopen, a to na základě písemné Žádosti zadavatele, předloŽit zadavateli v poŽadované lhůtě
přĺpadně dalŠĺúdaje, informace či doklady k nabĺzeným dodávkám, eventuálně jejich vzorky,
prokazující dodrŽení všech technických, kvalitativních a funkčníchparametrů v úrovni poŽadované
v ZD.
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10.

obchodnĺ a platebnĺ podmĺnky, podmínky, za nichŽ je možno překľočit nabídkovou cenu

10.1

Součástĺzadávací dokumentace jsou obchodnĺ podmĺnky jako vzorová podoba kupnĺ smlouvy' která
bude slouŽĺt k uzavření smluvnĺho vztahu s vybraným dodavatelem. Dodavatelje povinen respektovat
obchodnía platební podmínky uvedené ve vzorové kupnísmlouvě'
P|atební podmínky jsou uvedeny v obchodních podmínkách kupnĺ smlouvy. Stanovená doba pro

10.2

splatnost faktur je 30 dnů od data jejího doručení' Zadavatel nebude před zahájením prací poskytovat

zâlohy.
10.3

Návrh smlouvy předloŽený dodavatelem v nabídce musí v plném rozsahu respektovat podmínky
uvedené v zadávací dokumentaci. Zadavatel připouští pouze následujícíÚpravy vzorové smlouvy _
doplněnĺ a úpravy _ číslosmlouvy prodávajícĺho, identifikačnícha kontaktních Údajů prodávajícího,
určenímísta odběru zboží,finančnĺchčástek kupní ceny, oprávněných osob prodávajícího bez
moŽnosti upravovat znění jednotlivých ustanovenĺ smlouvy.

10.4

Pokud dodavatel nebude respektovat shora uvedené obchodní a platebnĺ podmínky popř. některou
z obchodních čiplatebních podmínek do svého návrhu smlouvy vůbec neuvede nebo doplní shora
uvedené obchodní podmínky a platební podmínky o ustanovení jakkoliv zhoršujícípostavení

zadavatele, posoudĺ toto jednánĺ zadavatel jako nesplnění zadávacích podmínek s moŽností
následného vyloučenípřísluŠnéhoúčastníkazadélvacího řízeníze zadávacího řízení.

Návrh kupní smlouvy vČetně vŠechpříslušných příloh musí být obsaŽen v nabídce a musí být

10.5.

podepsán oprávněným zástupcem dodavatele. Návrh kupní smlouvy včetně přísluŠnýchpříloh bude

v nabĺdce dolożen v jednom vyhotovení.

Zadavatel Ve vztahu k poŽadovanému plněnĺ předmětu zakázky uvedenému v podmínkách
zadávacího řízenínepřipouŠtípřekročení nabĺdkové ceny Jakékoliv vícenáklady oproti předloŽené
nabídkovéceně jsou nepřípustné. Nabídková cena můŽe být měněna pouze v souvislosti se změnou
zâvazku, a to způsobem, který bude plně v souladu s Ş222 zzvz' NabÍdková cena můŽe být dále
měněna v souvislosti se změnou sazby DPH' Z Jakýchkoli jiných důvodůnesmí být nabídková cena
měněna, kromě jiného nesmí být nabídková cena měněna ani v souvislosti s inflací českékoruny,
hodnotou kurzu českékoruny vůčizahraničnímměnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz,

10.6

stabilitou měny nebo cla.

'l'l.

PoŽadavky na obsahn formu a způsob podánĺ nabídek, jazyk nabídek

11-1'

Nabídky budou podány pĺsemně velektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje EZAK dostupn ého na htlps'ĺlzakazkv dlc czlorofile disolav 'l9 html

11.2

Nabĺdky budou podány v českémjazyce

11.3

Nabídky budou podepsány osobou oprávněnou jednat jménem dodavatele či za nëj

114

Podpis nabídky a přísluŠnýchdokumentů
Podpis nabídky a jednotlivých dokumentů, které mají být podepsáno nebo je zadavatel poŽaduje
podepsat, je moŽno provést následujĺcími způsoby:
- podpis nabídky při podání v elektronickém nástroji E-ZAK a to zaručeným elektronickým podpisem
zaloŽeným na kvalifĺkovaném certifikátu osoby oprávněné jednat jménem dodavatele či za něj; pokud
bude nabĺdka při podání velektronickém nástroji E-z^K takto podepsána, není nutné podepisovat

jednotlivé dokumenty vlastnoruČnĺm podpisem

-

podpis jednotlivých dokumentů nabĺdky a to zaručeným elektronickým podpisem zaloŽeným na
kvalifikovaném certifikátu osoby oprávněné jednat jménem dodavatele či za něj; pokud budou

příslušnédokumenty nabídky takto podepsány, nenĺ nutné podepisovat jednotlivé dokumenty
vlastnoručn ím podpisem
- vlastnoručnípodpĺs jednotlivých dokumentů nabídky osobou oprávněnou jednat jménem dodavatele
;

či za něj, v tomto případě budou příslušnédokumenty nabídky vlastnoručně podepsány osobou
oprávněnou jednat jménem dodavatele či za něj a tyto podepsané dokumenty budou součástĺ
naskenované nabídky.
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11.5'

Jednotlivé strany nabídky nesmĺ obsahovat překlepy, přepisy, Škrty Či jiné Úpravy, které by mohly
uvést zadavatele v omyl.

11'6-

Každâ podaná nabídka bude mĺt níŽe stanovenou strukturu řazenou do jednotlivých oddĺlů:

A'

Krycí list nabídky dle přílohy č,.2 teto ZD

B.

obsah nabídky
Druhý list nabídky bude obsah nabídky s uvedením názvů oddílůa příp. čísellistů a dále
s uvedením označení příloh nabídky

c.

Prokázâní kvalifikace
V tomto oddĺlu nabídky budou doloŽeny příslušnédoklady dle poŽadavků uvedených v článku 8.
této ZD - doklady o prokázánĺ splnění kvalifikace, včetně přĺpadných dokladů prokazujících
splnění kvalifikace v případě společnéúčastidodavatelů nebo při prokázání kvalifikace
prostřednictvím jiných osob.

D.

Návrh Kupnísmlouvy
Bude doloŽen návrh Kupní smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem dodavatele či
za nëj dle poŽadavků uvedených včlánku 11' této ZD. Návrh Kupnĺ smlouvy bude vnabĺdce
doloŽen v jednom vyhotovení.

E.

Cenová nabídka
Bude doloŽena nabídková cena dle poŽadavků uvedených v článku 12' tëto ZD

F.

Seznampoddodavatelů
U nabídek předpokládajících vyuŽití poddodavatelů bude doloŽen seznam poddodavatelů dle
poŽadavků uvedených v článku 'ĺ3. této ZD.

G.

Technická dokumentace nabízenédodávky
Budou doloŽeny technické listy, produktová data, prospekty apod. dle poŽadavků uvedených v
článku 9. této ZD.

12. PoŻ'adavky na

způsob zpracování nabídkové ceny

12.1. Nabídková cena bude stanovenaza kompletní splněnĺ zakázky a pro danou dobu plněníjako cena
nejvýŠe přípustná (maximální) se započtenímveškeţch nákladů, rizik, zisku a finančníchvlivů
(např' inflace) po celou dobu realizace zakázky v souladu se zadávacĺmi podmínkami'

12.2' Nabídková cena bude stanovena součtem oceněných poloŽek uvedených v Krycím listu nabídky,
který je přílohou č' 1 této ZD.
12.3. Cenové údaje budou uvedeny v ceských korunách.

12.4. Dalšípodmínky, které je nutno respektovat při kalkulaci nabídkovéceny, jsou uvedeny v obchodních

podmĺnkách'

13. PoŽadavky zadavatele na identifikaci poddodavatelů

13.1' Dodavatel ve své nabídce uvede, zda mël v Úmyslu zadat určitou část zakázky jiným osobám.
V nabídce dodavatel předloŽí seznam poddodavatelů, ve kterém uvede identifikačníÚdaje kaŽdého
poddodavatele a dále, jakou věcně Vymezenou čâst zakázky bude konkrétní poddodavatel
realizovat s uvedením podílu vyjádřenému v procentech k celkové nabídkovéceně'
13.2. Pokud dodavatel nemá v Úmyslu zadat určitou část zakázky jiným osobám, učinío této skutečnosti
v nabÍdce prohlášení

13.3. V seznamu poddodavatelů dle článku 13'1 této zD musí být uvedenj všichni uvażovaní
poddodavatelé a to i ti poddodavatelé, pomocí kterých dodavatel případně prokazoval kvalifikaci.
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14. Hodnocenĺ nabídek

14"ĺ. Nabídky budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti
14.2. Ekonomická výhodnost nabídek bude vsouladu s $'114 ZZVZhodnocena podle nejniŽší nabídkové
ceny.

14.3. Kritériem hodnocenĺ bude nejniŽší nabídková cena bez DPH. Hodnoceny budou jednotlivé ceny
nabídnuté pro příslušnýdruh N3.
14.4. Poŕadí nabĺdek bude stanoveno podle výše nabídkovéceny s tím, Že nejniŽŠícena je nejlepší.

14'5' v přÍpadě' Že nabídková cena bude u dvou nebo více Účastníkůshodná, bude pro určenípořadí
těchto nabídek se shodnou nabídkovou cenou rozhodující datum a čas podánĺ těchto nabídek' kdy
dříve podaná nabídka bude předřazena později podané nabídce.

15.Zadávací lhůta
Zadávací lhůta dle s 40
16.

zzvzje

stanovena zadavatelem na 60 kalendářních dnů

Jistota

Zadavatel nepoŽaduje poskytnutíjistoty dle Ş41

zzvz'

ĺ7. Dalšípodmínky zadávacĺho ŕízeni, vyhľazená práva zadavatele
17.1. Pokud zadavatel vzadávacÍch podmínkách odkazuje na určitédodavatele nebo výrobky, nebo
patenty na vynálezy, uŽitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označenípůvodu,
připouští zadavatel dle Ş89 odst. 6 ZZYZ pouŽití jiného rovnocenného řešení. Pokud jsou
v zadávacích podmínkách odkazy na konkrétnívýrobky, jedná se pouze o vymezení technických
standardů a dodavatel je oprávněn nabídnout výrobky stejných nebo lepŠíchparametrů. Pokud by
mělo pouŽĺtíjiného rovnocenného řeŠeníza následek změny v projektové dokumentaci, ponese
náklady spojené se změnou dodavatel. Zadavatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškerépostupy
prací a pouŽité materiály.
Ve smyslu Ş90 odst. 3 zzvz zadavatel připouŠtímoŽnost nabídnout rovnocenné řeŠeníoproti
řešení stanovenému v normách nebo technických dokumentech uvedených v zadâvací
dokumentaci.

Pokud zadávací podmínky obsahujĺ poŽadavky nebo příméči nepřĺmé odkazy na určitédodavatele
nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, uŽitné vzory, průmyslovévzory, ochranné známky nebo

označenípůvodu, pak je to

z

důvodů,Že se jedná o stávající zařízení a systémy v majetku

zadavatele, se kterými musíbýt nabízené plnění kompatibilní, kde je tak vysloveně uvedeno.
17.2. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit nebo doplnit zadávacÍ podmĺnky v souladu s Ş99

17.3. Podmínky pro uzavření smlouvy dle Ş'ĺ 04

zzvz.

zzvz

Zadavatel poŽaduje dle $ 104 pÍsm. a), d) a e) ZZVZ, aby vybraný dodavatel / vybraní dodavatelé:
- nabízejícíplnění zakázky společně, předloŽili ve smyslu $ 37 odst. 4 zzvz zadavateli před
podpisem kupní smlouvy smlouvu uzavřenou mezi těmito vybranými dodavateli, ve které bude
obsaŽen závazek, Že vŠichni tito dodavatelé budou vůČizadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv
právních vztahů vzniklých v souvislosti se zakâzkou zavázáni spoleČně a nerozdÍlně, a to po
celou dobu plnění zakázky i po dobu trváníjiných zâvazkŮ vyplývajícíchze zakázky,
- poskytl zadavateli na jeho výzvu potřebnou součinnost při přípravě přísluŠnýchvýtisků kupnÍ
smlouvy' spočĺvajícízejména ve vytiŠtěnía kompletaci smlouvy a jejích přĺloh, podpisu smlouvy
ze strany vybraného dodavatele, předloŽení podepsaných výtisků smlouvy zadavateli k uzavření

a to bez

zbytečného odkladu, nejpozději do pěti pracovnĺch dnů od výzvy zadavatele,

nedohodnou-li se zadavatel a vybraný dodavatel jinak.
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17'4' v případě, Že zadavatel nebude moci zjistit vsouladu s $ 122 odst. 4 ZZVZljdĄe o skutečném
majiteli podle zákona o některých opatřenĺch proti legalĺzaci výnosů ztrestné činnostĺa financování
terorismu u vybraného dodavatele, bude poŽadovat dle Ş122 odst. 5 zzvz, aby vybraný dodavatel,
který je právnickou osobou' předloŽil před podpisem smlouvy:
identifikační údaje vŠech osob, které jsou jeho skutečným majitelem podle zákona o něktených
opatřenÍch proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financováníterorismu,
doklady, znichŽ vyplývá vztah všech osob podle předcházejícÍho písmene a) k dodavateli;
těmito doklady jsou zejména
výpis z obchodnĺho rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
seznam akcionářů,
rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

a)
b)

1.
2'
3.
4'

18' Přílohy Zadâvací dokumentace
'1. Příloha č. 1 - Technická specifikace
2' Příloha č' 2 - Krycí list
3' Příloha č. 3 - Vzor Kupní smlouvy

V otovicÍch, dne 8. 3' 2019

lng. Zdeněk

představenstva
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