Příloha č. 1 VÝZVY k podání nabídek

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Svazek 2

PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO
ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
zpracované ve smyslu § 28 odst. 1 písm. b)
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“)
„Mobilní třídící linka pro outdoorové akce - technické vybavení“

Zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 zákona
podlimitní veřejná zakázka na dodávky
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1. Identifikační údaje zadavatele
1.1. Základní údaje:
Obchodní firma/název:
Právní forma:
Veřejný zadavatel:
Sídlo
IČO:
e-mail:
Osoba oprávněná jednat jménem
či za zadavatele:
Adresa profilu zadavatele:

Augiášův chlév s.r.o.
společnost s ručením omezeným
§ 4 odst. 2 písm. b) zákona
Radlická 103/2485, 150 00 Praha 5
04297288
info@a-ch.cz
Miroslav Punčochář, Štěpán Suchochleb, jednatelé
https://zakazky.dlc.cz/profile_display_178.html

1.2. Identifikace společnosti pověřené výkonem zadavatelských činností:
Název:
Právní forma:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Zastoupená:
Tel.:
Osoba oprávněná jednat jménem
či za zástupce zadavatele:
Kontaktní osoba:
Tel., email:

SKLÁDKA RŮŽOV, spol. s r. o.
společnost s ručením omezeným
B. Němcové 12/2, 370 01 České Budějovice
25195646
CZ25195646
Kristinou Peroutkovou – jednatelkou společnosti
+ 420 775 330 374
Pavel Peroutka
Pavel Peroutka
+ 420 725 785 422, pavel.peroutka@odpadyjih.cz

V souladu s ust. § 43 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dále také „zákon“ nebo „ZZVZ“) zadavatel rozhodl nechat se při provádění úkonů v rámci
zadávacího řízení na zadávanou podlimitní veřejnou zakázku na dodávky smluvně zastoupit
společností SKLÁDKA RŮŽOV, spol. s r. o. Jmenovaný smluvní zástupce splňuje požadavek
ust. § 44 zákona, osoba jednající za smluvního zástupce podepsala čestné prohlášení o tom, že není ve
střetu zájmů. Podepsané čestné prohlášení je součástí archivované dokumentace o zadávacím řízení.
Smluvní zástupce je zmocněn ke všem úkonům podle zákona s výjimkou výběru dodavatele,
vyloučení účastníka zadávacího řízení, zrušení zadávacího řízení a rozhodnutí o námitkách.
Druh veřejné zakázky:
veřejná zakázka na dodávky
Druh zadávacího řízení:
zjednodušené podlimitní řízení
Datum zveřejnění VÝZVY k podání nabídek na profilu zadavatele 13. 5. 2020
V souladu s ust. § 36 odst. 4 zákona zadavatel uvádí, že zpracovatelem této části zadávací
dokumentace, tj. „Podmínek a požadavků pro zpracování nabídky“ (dále také „PPZN“) včetně jejích
příloh je osoba zastupující zadavatele – společnost SKLÁDKA RŮŽOV, spol. s r. o.
PPZN včetně příloh spolu s textem VÝZVY k podání nabídek jsou uveřejněny na profilu zadavatele
(viz výše).
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1.3. Obecné informace k veřejné zakázce
Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky jsou vypracovány jako podklad pro podání nabídek
dodavatelů v rámci zjednodušeného podlimitního řízení (§ 53 ZZVZ) na dodávky. Práva, povinnosti či
podmínky v PPZN neuvedené se řídí zákonem.
Výzva uveřejněná na profilu zadavatele spolu s PPZN a obchodními podmínkami zpracovanými ve
formě návrhu Kupní smlouvy obsahuje veškeré zadávací podmínky nezbytné ke zpracování a
předložení nabídek na zadávanou veřejnou zakázku.
Zadavatel předpokládá, že dodavatelé po seznámení se s obsahem zadávacích podmínek si ještě před
vlastním podáním nabídky vyjasní případné nejasnosti formou žádostí o vysvětlení zadávací
dokumentace (viz dále).
Vybraný dodavatel bude ve smyslu zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o
změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), povinen spolupůsobit při výkonu finanční
kontroly. Vybraný dodavatel si musí být vědom, že je povinen na žádost zadavatele (resp. objednatele)
písemně poskytnout jakékoli doplňující informace související s realizací dodávek, které si vyžádají
kontrolní orgány, a to ve stanovené lhůtě; dodavatel je dále povinen vytvořit podmínky a poskytnout
součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly (oprávněnými osobami územní finanční
orgány, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo financí, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská
komise a Evropský účetní dvůr, případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly).
Vybraný dodavatel se zaváže archivovat originál smlouvy včetně jejích případných dodatků a její
přílohy, veškeré originály účetních dokladů a dalších dokumentů souvisejících s realizací dodávek po
dobu min. 10 let od předložení žádosti o proplacení.
Jelikož zadávaná veřejná zakázka je spolufinancována ze zdrojů Evropské unie v rámci Operačního
programu Životního prostředí – Operační program životního prostředí, Specifický cíl 3.2 – Zvýšit
podíl materiálového a energetického využití odpadů, registrační číslo projektu
CZ.05.3.29/0.0/0.0/17_069/0007683, je zadavatel povinen postupovat rovněž v souladu s „Pokyny pro
zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014-2020“ verze 7.0 znění účinné od 24. 8. 2017 (dále jen
„Pokyny“), přičemž uchování dokumentace o zadávacím řízení se řídí rovněž čl. 3. 4. těchto Pokynů.

2. Předmět veřejné zakázky, předpokládaná hodnota
2.1.
Předmětem zadávané podlimitní veřejné zakázky je dodávka technického vybavení pro provozování
Mobilní třídící linky specifikované v „Soupisu dodávek technického vybavení“, který tvoří nedílnou
přílohu Kupní smlouvy, která byla v souladu s § 96 odst. 1 zákona zveřejněna rovněž na profilu
zadavatele. Kupní smlouva vymezuje podrobným způsobem předmět plnění zadávané veřejné
zakázky.
2.2.
Jako součást zadávací dokumentace poskytuje zadavatel dokumenty označené
• 1a, 1b, 1c, 1d – specifikace,
• 2 – specifikace,
• 3a, 3b – specifikace,
• 4a, 4b – specifikace,
• 5a, 5b, 5c – specifikace, a
• 6a, 6b, 6c, 6d – specifikace,
které tvoří nedílné přílohy č. 1 až 6 návrhu Kupní smlouvy. Ilustrační obrázky obsažené v Přílohách
1, 5 a 6 zadavatel uvádí výhradně pro ilustraci a jako vodítko dodavatelům na provedení příslušných
částí třídící linky a poptávaného vybavení. V souladu s § 89 odst. 6 zákona zadavatel výslovně
umožňuje nabídnout rovnocenné řešení, a to při dodržení specifikovaných parametrů.
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2.3.
Předpokládaná hodnota předmětu veřejné zakázky činí 3 807 000,00 Kč bez DPH, přičemž při jejím
stanovení do ní zadavatel zahrnul i předpokládané náklady na zajištění servisu v záruční době.

3. Technické podmínky veřejné zakázky
Technickými podmínkami se pro účely zadání této veřejné zakázky rozumí ve smyslu § 36 odst. 1 ve
spojení § 89 odst. 1 zákona vymezení požadavků na vlastnosti předmětu veřejné zakázky na dodávky,
které jednoznačně vyjadřují účel využití předmětu plnění a které jsou vymezeny/stanoveny v Příloze
č. 1 Kupní smlouvy. Dodané vybavení a technologická zařízení musí být vyrobeny z materiálů, které
nebudou mít negativní vliv/dopad na kvalitu životního prostředí, přičemž kompletní dodávka
technického vybavení musí splňovat požadavky obecně platných právních předpisů.
Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech těchto PPZN a jejich příloh vymezují závazné
požadavky zadavatele na zpracování nabídky a plnění veřejné zakázky. Tyto požadavky je účastník
zadávacího řízení povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky a ve své
nabídce akceptovat. Neakceptování všech požadavků zadavatele uvedených v PPZN a jejich přílohách
bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následným možným vyloučením účastníka
z účasti v zadávacím řízení ve smyslu § 48 zákona.
3.2. Seznam poddodavatelů dle § 105 odst. 1 písm. b) ZZVZ
Pokud jsou dodavateli již známi případné poddodavatelé, požaduje zadavatel doložení v nabídce
vyplněného a podepsaného formuláře – viz Příloha č. 3 PPZN. V případě, že dodavateli v době podání
nabídky nejsou známí poddodavatelé, není třeba do nabídky předmětný formulář vkládat.
3.3. Vysvětlení zadávací dokumentace dle § 54 odst. 5 ZZVZ
Zadavatel může zadávací dokumentaci /ZD/ vysvětlit, pokud takové vysvětlení, případně související
dokumenty, uveřejní na profilu zadavatele, a to nejméně 4 pracovní dny před skončením lhůty pro
podání nabídek.
Pokud o vysvětlení ZD písemně (výhradně elektronicky-viz § 211 odst. 3 ZZVZ) požádá
dodavatel/účastník zadávacího řízení, zadavatel vysvětlení uveřejní na svém profilu a současně jej
odešle dotazujícímu se dodavateli včetně přesného znění žádosti bez identifikace dodavatele.
Zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení doručena včas, a to
alespoň 3 pracovní dny před koncem lhůty, ve které je zadavateli umožněno uveřejnit vysvětlení
zadávací dokumentace, tedy 7 (4+3) pracovních dnů před koncem lhůty pro podání nabídek.
Žádost musí být doručena na adresu SKLÁDKA RŮŽOV, spol. s r. o., se sídlem B. Němcové 12/2,
370 01 České Budějovice. Kontaktní adresa pro elektronické podání žádosti o vysvětlení ZD je
pavel.peroutka@odpadyjih.cz. Zadavatel nebude brát do úvahy žádosti sdělené telefonicky.
3.4. Prohlídka místa plnění veřejné zakázky dle § 54 odst. 6 ZZVZ
Zadavatel nepředpokládá konání prohlídky místa plnění, neboť prostory místa plnění, tj. Průmyslový
areál, Kpt. Jaroše 369, Rožmitál pod Třemšínem, jsou veřejně přístupné. V případě, že některý
z dodavatelů o prohlídku požádá, stanoví zadavatel v souladu s ust. § 54 odst. 6 ZZVZ jeden termín
shodně pro všechny účastníky zadávacího řízení, což písemně oznámí žadateli a současně informaci
uveřejnění na svém profilu.

4. Další podmínky a předpoklady uzavření smlouvy
Zadavatel stanoví následující další podmínky a předpoklady pro plnění VZ:
• varianty nejsou přípustné;
• v souladu s § 37 odst. 2 zákona zadavatel požaduje, aby v nabídce doložený návrh „Kupní
smlouvy“, která tvoří Přílohu č. 2 těchto PPZN, byl podepsaný osobou (osobami)
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•

oprávněnou/-ými jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení; nepodepsaný návrh
smlouvy neznamená nesplnění zadávacích podmínek;
podle § 122 odst. 4 zákona u vybraného dodavatele, je-li právnickou osobou, zadavatel zjistí
údaje o jeho skutečném majiteli podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů
z trestné činnosti financování terorismu z evidence údajů o skutečných majitelích podle
zákona upravujícího veřejné rejstříky právnických a fyzických osob, a to prostřednictvím
dálkového přístupu k údajům o skutečném majiteli; nebude-li možné zjistit tímto postupem
údaje o skutečném majiteli, zadavatel ve výzvě podle § 122 odst. 3 zákona vyzve vybraného
dodavatele k předložení výpisu z evidence obdobné evidenci údajů o skutečných majitelích
nebo ke sdělení
a) 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
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.
• v souladu s § 48 odst. 9 zákona zadavatel u vybraného dodavatele, který je akciovou
společností nebo má právní formu obdobnou akciové společnosti, ověří naplnění důvodů
pro vyloučení podle § 48 odst. 7 zákona, tedy zda má vydány výlučně zaknihované akcie;
pokud z informací vedených v obchodním rejstříku vyplývá naplnění důvodu pro
vyloučení, zadavatel účastníka zadávacího řízení vyloučí ze zadávacího řízení;
• vybraného dodavatele se sídlem v zahraničí, který je akciovou společností nebo má právní
formu obdobnou akciové společnosti, zadavatel požádá, aby v přiměřené lhůtě předložil
písemné čestné prohlášení o tom, které osoby jsou vlastníky akcií, jejichž souhrnná
jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu účastníka zadávacího řízení,
s uvedením zdroje, z něhož údaje o velikosti podílu akcionářů vychází (§ 48 odst. 9 ve
spojení s § 46 ZZVZ).

5. Lhůta a místo plnění veřejné zakázky
5.1. Termíny plnění
Zadavatel požaduje realizovat dodávku v následujících termínech:
a) ze „Soupisu dodavatel technického vybavení“ položky číslo
1c výklopník,
3a třífázová elektrocentrála,
3b invertorová elektrocentrála
6a regál,
6b IBC kontejner,
6c nádoby
nejpozději do 31. 8. 2020
b) ostatní položky vybavení mobilní třídící linky nejpozději do 5 měsíců od podpisu kupní
smlouvy oběma smluvními stranami.
Uzavření kupní smlouvy s vybraným dodavatelem a zahájení plnění dodávek je podmíněno řádným
ukončením zadávacího řízení.
5.2. Místo plnění veřejné zakázky
Dodávku výše uvedených komponentů zadavatel požaduje uskutečnit na adresu: Průmyslový areál,
Kpt. Jaroše 369, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem, Česká republika.
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5. Kvalifikace pro podlimitní režim
Požadavky na prokázání kvalifikace účastníků zadávacího řízení zadavatel uvedl v textu VÝZVY
k podání nabídek, kterou uveřejnil na svém profilu – viz výše čl. I.

6. Obchodní podmínky
6.1. Obchodní podmínky
Zadavatel jako součást PPZN předkládá obchodní podmínky zpracované podle § 37 odst. 1 písm. c)
zákona ve formě závazného návrhu Kupní smlouvy ve formátu Word.
Dodavatel do návrhu smlouvy doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy, zejména vlastní
identifikaci, nabídkovou cenu a popřípadě další údaje a podmínky, které reagují na podmínky zadávací
dokumentace a takto doplněný návrh smlouvy předloží jako svůj návrh smlouvy na plnění předmětu
zadávané veřejné zakázky.
Obchodní podmínky vymezují budoucí rámec smluvního vztahu. Zadavatel požaduje, aby účastníci
zadávacího řízení obchodní podmínky v plném rozsahu akceptovali, návrh nesmí obsahovat jiná, než
zadavatelem stanovená ustanovení. V případě, že dodavatel návrh smlouvy pozmění nebo jinak upraví
mimo doplnění požadovaných údajů, bude vyloučen ze zadávacího řízení.
V případě nejasností v obsahu obchodních podmínek má dodavatel možnost si případné nejasnosti
vyjasnit ještě v průběhu lhůty pro podání nabídek způsobem dle § 54 odst. 5 zákona (k tomu viz výše
bod 3. 3. PPZN).
6.2. Platební podmínky
Veškeré platební podmínky jsou uvedeny v návrhu Kupní smlouvy.
6.3. Objektivní podmínky, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny
Zadavatel připouští překročení nabídkové ceny pouze v případě, pokud v průběhu plnění veřejné
zakázky dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. V případě, že v průběhu plnění přijme
zákonodárce zákon měnící současně platnou sazbu daně z přidané hodnoty, bude dodavatelem
(vybraným prodejcem) a zadavatelem proveden soupis již realizovaných dodávek, a to ke dni nabytí
účinnosti zákona upravujícího sazbu DPH. Na dodávky a služby nezbytné k řádnému a úplnému
dokončení předmětu plnění veřejné zakázky bude již použita nová zákonná sazba DPH.
6.4. Další obchodní podmínky zadavatele
Vybraný dodavatel před uzavřením smlouvy doloží zadavateli prostřednictvím elektronického nástroje
kopii pojistné smlouvy pro případ způsobení škody, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti
dodavatele za škodu způsobenou třetí osobě v minimální výši 3 mil. Kč, přičemž spoluúčast
dodavatele může být max. 10 %. Nepředložení tohoto dokladu (kopie pojistné smlouvy) je důvodem
k neuzavření smlouvy s vybraným dodavatelem. V průběhu realizace plnění předmětu VZ je zadavatel
kdykoliv oprávněn požádat dodavatele/zhotovitele o předložení listinného originálu či ověřené kopie
pojistné smlouvy. Nesplnění požadavku zadavatele bude považováno za podstatné porušení smlouvy.
Podrobnosti obsahuje návrh smlouvy.
6.5. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny
Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí celková cena za splnění kompletního
předmětu veřejné zakázky. Účastníci zadávacího řízení stanoví nabídkovou cenu za provedení veřejné
zakázky v souladu se zadávací dokumentací, a to absolutní částkou v českých korunách. Nabídková
cena bude stanovena jako nejvýše přípustná a překročitelná pouze při splnění podmínek stanovených
zadavatelem v zadávací dokumentaci. Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady dodavatele
nutné k řádnému splnění předmětu veřejné zakázky, včetně všech nákladů vyplývajících z obchodních
podmínek zadavatele. Nabídková cena obsahuje předpokládaný vývoj cen v daném oboru až do konce
platnosti uzavřené smlouvy, rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny
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k zahraničním měnám až do konce platnosti smlouvy. Nabídková cena i dílčí ceny podle oceněných
soupisů budou uvedeny v české měně v požadovaném členění.
6.6. Podmínky pro zpracování nabídkové ceny
Nabídková cena bude uvedena v české měně a bude zpracována a členěna:
- Cena bez DPH
- DPH
- Cena celkem včetně DPH
Nabídková cena zahrne kompletní a řádné provedení veřejné zakázky vč. veškerých rizik a vlivů
(inflačních). Celková nabídková cena je tvořena z jednotlivých položek dílčích částí, které jsou
uvedeny ve výkazu požadovaných dodávek. Doplněné oceněné tabulky výkazu požadovaných
dodávek se stanou nedílnou součástí nabídkové ceny a závaznou přílohou č. 1 Kupní smlouvy.
Nabídkovou cenu uvedou dodavatelé do návrhu Kupní smlouvy a do Krycího listu nabídky. V případě
nesouladu výše nabídkové ceny uvedené v Krycím listu nabídky a v návrhu Kupní smlouvy, bude pro
zadavatele rozhodující výše nabídkové ceny uvedené v Kupní smlouvě.
I když ve smyslu § 53 odst. 6 zákona v případě zjednodušeného podlimitního řízení zákon zadavateli
výslovně neukládá povinnost postupovat při posuzování výše nabídkových cen dodavatelů podle § 113
zákona, rozhodl se zadavatel před uveřejněním „Oznámení o výběru dodavatele“ na svém profilu
provést posouzení výše nabídkové ceny v souladu s ust. § 113 zákona a výsledek posouzení
zaznamenat ve Zprávě o hodnocení nabídek vyhotovené podle § 119 odst. 2 zákona.

7. Otevírání nabídek, jiné požadavky zadavatele
7.1.
Otevřením nabídky v elektronické podobě se rozumí zpřístupnění jejího obsahu zadavateli. Nabídky
v elektronické podobě otevře zadavatel po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Podle § 109 odst. 2
zákona zadavatel kontroluje při otevírání nabídek v elektronické podobě, zda nabídka byla doručena
ve stanovené lhůtě, zda je autentická a zda s datovou zprávou obsahující nabídku nebylo před jejím
otevřením manipulováno. Otevírání nabídek v elektronické podobě se koná bez přítomnosti veřejnosti.

7.2. Způsob zpracování nabídky
Nabídka bude zpracována písemně v českém či slovenském jazyku, přičemž podle § 103 odst. 1
písm. c) zákona zadavatel stanoví, že musí být podána výhradně prostřednictvím elektronického
nástroje https://zakazky.dlc.cz/profile_display_178.html.
Dodavatel při podání nabídky postupuje v souladu s ust. § 213 zákona, který stanoví pravidla pro
komunikaci mezi zadavatelem a dodavatelem. Zadavatel i dodavatel jsou povinni dodržet základní
zásady zadávacího řízení dle § 6 zákona a chránit důvěrnost nabídek.
7.3.
Nabídka bude kvalitním způsobem zpracována tak, aby byla dobře čitelná, a nebude obsahovat opravy
a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl. V případě zjištěných nejasností v nabídce může
zadavatel, resp. komise pověřená zadavatelem postupovat ve smyslu § 46 odst. 1 až 3 zákona.
Doporučení na jednotné uspořádání nabídky
Zadavatel doporučuje, aby listy v elektronicky podané nabídce byly řazeny dále uvedeným způsobem:
• Krycí list nabídky
• obsah nabídky
• doklady ke kvalifikaci
• v případě potřeby prokázat část kvalifikace prostřednictvím jiné osoby doklady podle § 83
zákona
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• návrh Kupní smlouvy
• naceněná tabulka dodávek
• formulář s uvedením poddodavatelů
Výčet dokumentů obsažený v tomto článku 7. 3. slouží pouze pro usnadnění orientace účastníka
zadávacího řízení při kompletaci nabídky. Pokud v tomto výčtu není uveden dokument, jehož doložení
do nabídky vyplývá ze zadávacích podmínek nebo ze zákona, nemůže se účastník zadávacího řízení
zbavit odpovědnosti za obsahovou neúplnost nabídky poukazem na tento výčet dokumentů.

8. Ostatní podmínky zadávacího řízení
8.1. Zadávací lhůta
Podle § 40 zákona zadavatel stanoví zadávací lhůtu, kterou se rozumí lhůta, po kterou účastníci
zadávacího řízení nesmí ze zadávacího řízení odstoupit.
Zadávací lhůtu stanovil zadavatel v délce 90 dnů. Počátkem zadávací lhůty je konec lhůty pro podání
nabídek. Běh zadávací lhůty a úkony zadavatele učiněné v průběhu zadávací lhůty se řídí ust. § 40
zákona.

9. Práva zadavatele
a) Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu zadávacího řízení změnit, upřesnit nebo doplnit zadávací
podmínky při dodržení ustanovení zákona.
b) Zrušení zadávacího řízení je možné za podmínek stanovených v § 127 zákona. Pokud zadavatel
zruší zadávací řízení, nevzniká dodavatelům vůči zadavateli jakýkoliv nárok.
V Praze, dne 13. 5. 2020
…………………………………….
Miroslav Punčochář, Štěpán Suchochleb
jednatelé
Příloha:
Příloha č. 1:
Příloha č. 2:
Příloha č. 3:

Krycí list nabídky
obchodní podmínky – návrh Kupní smlouvy
Formulář pro uvedení podílů poddodavatelů
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