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PREAMBULE
1.1. Vymezení zadávacího řízení dle zákona
Tato veřejná zakázka je svým rozsahem klasifikována jako zakázka s vyšší hodnotou 2.
kategorie ve smyslu ustanovení čl. 5 odst. 5.1.2 písm. b) Závazných pokynů pro žadatele a
příjemce podpory v OPŽP. Tato veřejná zakázka by svým rozsahem byla klasifikována jako
nadlimitní veřejná zakázka ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, v platném znění (dále též jen jako „zákon“), avšak zadávací režim této
veřejné zakázky se neřídí ustanovením zákona, neboť zadavatel této veřejné zakázky
nespadá mezi zadavatele vyjmenované v ustanovení § 2 zákona, zejména nenaplňuje
definici dotovaného zadavatele § 2 odst. 3 zákona.
Tato zakázka je zadávána v souladu s metodikou Operačního programu životního
prostředí, zejména pak s následujícími dokumenty:
 Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní
prostředí,
 Směrnice MŽP č. 3/2011 ve znění dodatku č. 1 pro předkládání žádostí a o
poskytování finančních prostředků pro projekty z Operačního programu Životní
prostředí včetně spolufinancování ze Státního fondu životního prostředí České
republiky a státního rozpočtu České republiky,
 Závazné postupy MMR ČR pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU,
nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
v programovém období 2007 – 2013
(dále jen „Závazné pokyny“)
Tato veřejná zakázka je zadávána vedle Závazných pokynů také ve smyslu a v souladu
se zněním zákona, avšak neřídí se plně režimem zákona dle ustanovení čl. 5.2.8
Závazných pravidel. Tato veřejná zakázka bude zahájena v souladu s ustanovením § 21 odst.
1 písm. a) zákona, tj odesláním oznámení o zakázce k uveřejnění ve Věstníku veřejných
zakázek. Dále bude tato veřejná zakázka zadávána jako Zakázka s vyšší hodnotou 2.
kategorie dle Pravidel a zejména postupem specifikovaným pro tento typ zakázek.
Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů
v souladu s ustanoveními o veřejných zakázkách na dodávky dle ustanovení § 8 zákona.
Práva, povinnosti či podmínky v této dokumentaci neuvedené se řídí Závaznými pokyny,
případně zákonem.

1.2. Pojmy a znění Zadávací dokumentace
Podáním nabídky v zadávacím řízení přijímá uchazeč plně a bez výhrad zadávací
podmínky, včetně všech příloh či dodatků k těmto zadávacím podmínkám. Předpokládá se,
že uchazeč před podáním nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny, formuláře, termíny a
specifikace obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi řídit. Pokud uchazeč
neposkytne včas všechny požadované informace a dokumentaci, nebo pokud jeho nabídka
nebude řádně odpovídat zadávacím podmínkám, může to mít za důsledek vyřazení nabídky
a následné vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. Zadavatel nemůže vzít v úvahu žádnou
výhradu uchazeče k zadávacím podmínkám obsaženou v jeho nabídce; jakákoliv výhrada
znamená vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení.
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Pojmy „uchazeč“ a „dodavatel“ používané v této Zadávací dokumentaci mají význam
definovaný příslušnými ustanoveními zákona, zejména ve smyslu definovaném
v ustanovení § 17 zákona, a mají být vykládány v kontextu příslušných ustanovení zákona.
V případě rozporu mezi údaji, uvedenými ve výzvě o zahájení zadávacího řízení (výzvě
k podání nabídek) a Zadávací dokumentací, jsou rozhodující údaje uvedené ve výzvě o
zahájení zadávacího řízení (výzvě k podání nabídek). V případě rozporu mezi Zadávací
dokumentací a jejími přílohami, jsou rozhodující údaje uvedené v Zadávací dokumentaci. To
platí rovněž v případě rozdílů v definici či ve významu pojmů používaných v Zadávací
dokumentaci a jejích přílohách. V případě rozporů mezi písemným (listinným) vyhotovením
Zadávací dokumentace a elektronickou verzí Zadávací dokumentace, má přednost písemné
(listinné) vyhotovení Zadávací dokumentace.

1.3. Uveřejnění zadávacího řízení
Zadání veřejné zakázky a toto zadávací řízení se řídí příslušnými ustanoveními
Závazných pokynů ve smyslu Zakázek s vyšší hodnotou 2. kategorie a doprovodně i zákona.
Toto zadávací řízení bylo zahájeno ve smyslu § 26 odst. 1 písm. a) zákona dnem odeslání
Oznámení o zakázce k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek (v rámci Informačního
systému o veřejných zakázkách) (dále jen „VVZ“). Zadávací dokumentace navazuje na
Oznámení o zakázce odeslané dne 29.7.2013 ve Věstníku veřejných zakázek a dále jej
upřesňuje. Toto zadávací řízení bylo zároveň dále uveřejněno na profilu zadavatele
https://bbh.profilzadavatele.cz/ .

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE
2.1. Základní údaje
Název:
Právní forma:
IČ:
Sídlo:
Zapsaná v OR:

BBH Tsuchiya s.r.o.
společnost s ručením omezeným
472 17 332
České Budějovice, Průmyslová 160/13, PSČ 371 29
vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka
1886
Tel./Fax:
+420 389 777 111 / +420 386 350 053
Email:
bbhcz@bbhcz.com
Jejímž jménem jedná: Vlastimil Bízek, jednatel

2.2. Kontaktní osoby
Kontaktní osobou ve věcech formální a technické stránky této veřejné zakázky je:
 Jméno a příjmení: Ing. Michal Kubásek
 Tel./mob.:
+420 733 311 700
 Email:
kubasek@nasefirma.eu
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3. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
3.1. Obecné vymezení předmětu veřejné zakázky
Výrobní program společnost BBH Tsuchiya s.r.o. je výroba transparentních číselníků,
kovových a plastových štítků, rolových a archových samolepících etiket. V rámci
technologie provozu společnosti bude instalována dopalovací jednotka, která bude
snižovat emise VOC látek do ovzduší, kdy tato dopalovací jednotka je právě předmětem
tohoto zadávacího řízení.
Přesné vymezení předmětu zakázky je uvedeno v Příloze č. 1 - Charakteristika zakázky
– Technický projekt.
Dodávky, které jsou předmětem této veřejné zakázky, budou poskytovány na základě
příslušné smlouvy podepsané mezi zadavatelem a uchazečem, jehož nabídka bude na
základě tohoto zadávacího řízení vyhodnocena jako nejvýhodnější. Tato smlouva s vítězným
uchazečem bude uzavřena za podmínek v této Zadávací dokumentaci a příslušné smlouvě
stanovených.

3.2. Předpokládaná hodnota zakázky
Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky byla zadavatelem stanovena ve smyslu
ustanovení § 13 a násl. zákona ve výši 10.080.000,- Kč bez DPH.

3.3. Místo plnění předmětu zakázky
Místem plnění předmětu veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je sídlo
zadavatele na adrese: České Budějovice, Průmyslová 160/13, PSČ 371 29, není-li dále v této
zadávací dokumentaci umožněno či specifikováno i jiné místo plnění.

3.4. Doba plnění předmětu zakázky
Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín plnění veřejné zakázky
s ohledem na případné prodloužení tohoto zadávacího řízení.
Předpokládaný termín zahájení plnění:

podpis Smlouvy o dílo na předmět plnění této
veřejné zakázky

Předpokládaný termín dokončení plnění: nejpozději do 31.12.2013

3.5. Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle CPV
Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle kódů CPV ve smyslu ustanovení § 47 zákona:
 42514300-5 :
Filtrační zařízení
 45317400-6 :
Elektroinstalace filtračních zařízení
 42000000-6 :
Průmyslové stroje
V případě, že zadávací podmínky veřejné zakázky obsahují požadavky nebo odkazy na
obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které
platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, za příznačné, patenty,
ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel pro plnění veřejné zakázky
použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení s tím, že nesmí dojít ke
zhoršení požadovaných parametrů řešení předmětu této veřejné zakázky.
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4. KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY
Uchazeč v rámci své nabídky prokáže níže uvedené kvalifikační předpoklady. V
případě nesplnění požadovaných kvalifikačních předpokladů v plném rozsahu v rámci
předložené nabídky bude takový uchazeč vyloučen z další účasti v zadávacím řízení a
předložená nabídka nebude hodnocena.

4.1. Rozsah požadavků na kvalifikaci
Požadavky na kvalifikaci uchazeče jsou stanoveny ve výzvě o zahájení zadávacího řízení
(resp. výzvě k podání nabídek). Požadavky zde uvedené pouze podrobněji specifikují
požadavky zadavatele na kvalifikaci zveřejněné ve výzvě o zahájení zadávacího řízení (resp.
výzvě k podání nabídek).
Uchazeč je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svoji
kvalifikaci. Splněním kvalifikace se rozumí v souladu s ustanovením § 50 odst. 1 zákona:
I. splnění základních kvalifikačních předpokladů v souladu s ustanovením § 53 zákona;
II. splnění profesních kvalifikačních předpokladů v souladu s ustanovením § 54 zákona;
III. předložení čestného prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou
zakázku;
IV. splnění technických kvalifikačních předpokladů v souladu s ustanovením § 56 zákona.

4.2. Prokazování kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů či
certifikátem
Dodavatelé mohou k prokázání kvalifikace předložit výpis ze Seznamu kvalifikovaných
dodavatelů vydaný provozovatelem seznamu v souladu s ustanovením § 127 a násl. zákona
a za podmínek zákonem stanovených. Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu ve
lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace, nahrazuje tento výpis prokázání splnění:
a) základních kvalifikačních předpokladů podle ustanovení § 53 odst. 1 nebo 2 zákona a
b) profesních kvalifikačních předpokladů podle ustanovení § 54 písm. a) až d) v tom rozsahu, v
jakém doklady prokazující splnění těchto profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají
požadavky veřejného zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro
plnění veřejné zakázky.
Dodavatelé mohou prokázat splnění kvalifikace certifikátem vydaným v rámci systému
certifikovaných dodavatelů dle ustanovení § 133 a násl. zákona a za podmínek zákonem
stanovených, kdy tento certifikát obsahuje náležitosti stanovené v ustanovení § 139 zákona, a
údaje v něm uvedené jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění
kvalifikace, nahrazuje tento certifikát splnění kvalifikace v rozsahu v něm uvedených údajů.
Certifikát dodavatelé předloží ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace a certifikát musí
být platný ve smyslu ustanovení § 140 odstavec 1 zákona (tj. nesmí být starší než jeden rok).

4.3. Prokazování kvalifikace u nabídky podané více dodavateli
Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem
podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat
splnění základních kvalifikačních předpokladů dle ustanovení § 50 odst. 1 písm. a) a
profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) v plném rozsahu. Splnění
kvalifikace dle ust. § 50 odst. 1 písm. b) až d) musí prokázat všichni dodavatelé společně.
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Podává-li nabídku více dodavatelů společně, jsou povinni předložit současně s doklady
prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že
všichni tito dodavatelé budou vůči veřejnému zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv
právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a
nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků
vyplývajících z veřejné zakázky.

4.4. Prokazování kvalifikace pomocí subdodavatele
Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované
veřejným zadavatelem podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona (tj. profesních a technických
kvalifikačních předpokladů) v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím
rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele.
Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace
odpovídající § 50 odst. 1 písm. a) a c) zákona a také kvalifikaci odpovídající ustanovení § 54
písm. a) zákona.
Dodavatel je případě prokazování kvalifikace pomocí subdodavatele v zákonem
vymezeném rozsahu povinen veřejnému zadavateli předložit:
a) doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. j) a
profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) subdodavatelem, a
b) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí
plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž
bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v
jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) až d).

4.5. Prokazování kvalifikace zahraničního dodavatele
Zahraniční dodavatel prokazuje splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu
platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném
tímto zákonem a veřejným 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 úředně ověřeného překladu do českého
jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak. To
platí i v případě, prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce
dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území České
republiky. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se
nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce

4.6. Prokazování výpisem ze seznamu zahraničních dodavatelů
Zadavatel přijme za podmínek uvedených v ustanovení § 143 odst. 1 a 2 zákona výpis ze
zahraničního seznamu kvalifikovaných dodavatelů (dále jen „zahraniční seznam“),
popřípadě příslušný zahraniční certifikát, které jsou vydávány ve státě, který je součástí

8

Veřejná zakázka
„Nový závod BBH Tsuchiya České Budějovice - instalace dopalovací jednotky“

Evropského hospodářského prostoru, nebo jiném státě, stanoví-li tak mezinárodní smlouva
uzavřená Evropskou unií nebo Českou republikou.
Zahraniční dodavatele prokazuje splnění kvalifikace dle zahraničního seznamu v rozsahu
a za podmínek ustanovení § 143 odst. 3 zákona, přičemž výpis ze zahraničního seznamu
nesmí být starší 3 měsíců. Zahraniční certifikát musí být platný k poslednímu dni lhůty pro
prokázání splnění kvalifikace.
Certifikát prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním
jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud mezinárodní
smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak.

4.7. Pravost a stáří dokladů prokazujících kvalifikaci
V souladu s ustanovením § 57 zákona uchazeč předloží doklady prokazující splnění
kvalifikačních předpokladů (základních, profesních) v prosté kopii, není-li v této zadávací
dokumentaci výslovně stanoveno, že uchazeč předloží doklady prokazující některý
z kvalifikačních předpokladů ve formě originálu či úředně ověřené kopie. Doklady
prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku
nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90
kalendářních dnů. Zadavatel UPOZORŇUJE, že uchazeč, se kterým má být uzavřena
smlouva podle § 82, je povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo
úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Nesplnění této
povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu
ustanovení § 82 odst. 4.

4.8. Změny v kvalifikaci uchazeče
Pokud do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky přestane dodavatel splňovat
kvalifikaci, je tento dodavatel povinen nejpozději do 7 pracovních dnů tuto skutečnost
veřejnému zadavateli písemně oznámit. Dodavatel je povinen předložit potřebné dokumenty
prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu do 10 pracovních dnů od oznámení této
skutečnosti veřejnému zadavateli. Veřejný zadavatel může na žádost dodavatele tuto lhůtu
prodloužit nebo může zmeškání lhůty prominout. Tato povinnost se vztahuje obdobně na
uchazeče, se kterým je v souladu s rozhodnutím veřejného zadavatele možné uzavřít
smlouvu, a to až do doby uzavření smlouvy.

4.9. Dodatečné informace k dokladům prokazujícím kvalifikaci
Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat po uchazeči, aby písemně objasnil předložené
informace či doklady nebo předložil další informace či doklady prokazující splnění
kvalifikace. Uchazeč je povinen splnit tuto povinnost v přiměřené lhůtě stanovené
zadavatelem v souladu s ustanovením § 59 odst. 4 zákona, a to s ohledem na stanovenou
dobu prokazování kvalifikace v souladu s ustanovením § 52 zákona.

4.10. Posouzení kvalifikace
Zadavatel provede posouzení kvalifikace dle ust. § 59 a násl. zákona prostřednictvím
určené komise. Dodavatel, který nesplní kvalifikaci či některé z výše uvedených
kvalifikačních kritérií v požadovaném rozsahu nebo nesplní povinnost v případě změny
kvalifikace dodavatele, která by jinak znamenala nesplnění kvalifikace, bude zadavatelem
vyloučen z účasti v zadávacím řízení a o tomto vyloučení bude neprodleně informován.
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4.11. ZADAVATELEM STANOVENÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY:
I. Základní kvalifikační předpoklady
Zadavatel požaduje prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů uchazeče
v rozsahu ustanovení § 53 odst. 1 zákona, kdy základní kvalifikační předpoklady splňuje
dodavatel:
a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované
zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace
výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství,
podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo
účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání
takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak
tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li
statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická
osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán
nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o
účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí
předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této
organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak
ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s
předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k
zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí
tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý
člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního
orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická
osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby;
podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své
organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených
osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí
dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa
podnikání či bydliště,
c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou
podplácení podle zvláštního právního předpisu1,
d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v
němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen
proto, že majetek byl zcela nepostačující2 nebo zavedena nucená správa podle zvláštních
právních předpisů,
e) který není v likvidaci,
f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak
v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
1
2

Dle § 49 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění
Dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákona) v platném znění
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g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v
České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na
státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání
či bydliště dodavatele,
i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo
pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54
písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních
předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného
zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento
předpoklad na tyto osoby,
j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,
k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu
nelegální práce podle zvláštního právního předpisu3,
Způsob prokázání základních kvalifikačních předpokladů:
Uchazeč prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů v souladu s výše
uvedeným čl. 4.11 odst. I. této Zadávací dokumentace a ve smyslu ustanovení § 53 odst. 3
zákona předložením:
i.
výpisu z evidence Rejstříku trestů k prokázání základních kvalifikačních předpokladů
dle výše uvedených písm. a) a b);
ii.
potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestného
prohlášení, a to k prokázání základního kvalifikačního předpokladu dle výše
uvedeného písm. f) této zadávací dokumentace;
iii. potvrzení příslušného orgánu či instituce k prokázání základního kvalifikačního
předpokladu dle výše uvedeného písm. h);
iv. čestného prohlášení k prokázání základních kvalifikačních předpokladů dle výše
uvedených písm. c) až e) a g), i) až k).

II. Profesní kvalifikační předpoklady
Zadavatel požaduje prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů uchazeče
v rozsahu ustanovení § 54 písm. a) a b) zákona, kdy profesní kvalifikační předpoklady
splňuje dodavatel, který předloží:
a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence,
pokud je v ní zapsán. Tento kvalifikační předpoklad musí povinně splnit uchazeč, je-li
právnickou osobou.
a zároveň
b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné
živnostenské oprávnění (t.j. živnostenský list či výpis z živnostenského rejstříku) či
licenci, a to minimálně v rozsahu následujících živnostenských oprávnění:
- výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a
telekomunikačních zařízení
3

Dle § 5 písm. e) bod 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění
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Způsob prokázání profesních kvalifikačních předpokladů
Uchazeč prokazuje splnění profesních kvalifikačních
s ustanovením § 51 a § 54 zákona předložením:

předpokladů

v souladu

i.

výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné
evidence, pokud je v ní zapsán k prokázání profesních kvalifikačních předpokladů dle
výše uvedeného písm. a);

ii.

dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů (t.j. živnostenský
list či výpis z živnostenského rejstříku či obdobná licence) k prokázání profesních
kvalifikačních předpokladů v rozsahu dle výše uvedeného písm. b);

III. Prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti
Zadavatel požaduje prokázání splnění ekonomické a finanční způsobilosti uchazeče
v rozsahu ustanovení § 50 odst. 1 písm. c) zákona, kdy ekonomickou a finanční způsobilost
splňuje dodavatel, který předloží:
a) Prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti dodavatele.
Způsob prokázání ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů:
Zadavatel požaduje prokázání splnění ekonomické a finanční způsobilosti uchazeče
v rozsahu ustanovení § 50 odst. 1 písm. c) zákona předložením::
i.

čestného prohlášení k prokázání ekonomické a finanční způsobilosti dodavatele dle výše
uvedeného písm. a).

IV. Technické kvalifikační předpoklady
Zadavatel požaduje prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů uchazeče
v rozsahu ustanovení § 56 odst. 1 zákona, kdy technické kvalifikační předpoklady splňuje
dodavatel, který předloží:
a) Referenční list, kde bude uveden seznam významných dodávek s plněním odpovídajícím
charakteru a předmětu této veřejné zakázky, tj. spočívající ve výrobě, dodávce, montáži a
zprovoznění technologie dopalovací jednotky za účelem snížení VOC látek do ovzduší.
Pro splnění tohoto kvalifikačního předpokladu je vyžadováno, aby uchazeč předložil
referenční list obsahující min. 3 referencí o těchto dodávkách poskytnutých
dodavatelem za poslední 3 roky v celkové hodnotě min. ve výši 30.000.000,- Kč.
Seznam referenčních zakázek musí u každé uvedené reference obsahovat název či
obchodní firmu objednatele, popis realizovaných dodávek, finanční výši plnění, dobu
poskytování dodávek, prohlášení, že dodávky byly provedeny řádně a odborně a
kontaktní osobu objednatele (telefon, e-mail), u které je možné uvedené informace
ověřit. Tento seznam bude podepsán osobou oprávněnou jménem (či za) dodavatele
jednat. Zadavatel si v rámci posouzení kvalifikace vyhrazuje právo se osobně seznámit
s poskytnutými dodávkami, které dodavatel uvedl jako referenci (za předpokladu, že
k tomu získá svolení ze strany oprávněné osoby)
Přílohou referenčního listu obsahujícího seznam významných zakázek musí být ke
každé uvedené referenční zakázce:
1. osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud bylo plnění poskytnuto
veřejnému zadavateli, nebo
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2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo plnění poskytnuto jiné osobě než veřejnému
zadavateli, nebo
3. smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné
osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodu spočívajících na její straně.
a zároveň
b) seznam techniků či technických útvarů, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky,
a to zejména techniků (odborných pracovníků) či technických útvarů zajišťujících
kontrolu jakosti, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném
vztahu k dodavateli.
Pro splnění tohoto kvalifikačního předpokladu je vyžadováno, aby uchazeč předložil
seznam techniků (odborných pracovníků) obsahující osoby splňující následující
požadavky:
1. min. 2 specializované technické pracovníky s min. 5letou praxí v oboru elektro a
MaR a SW a servis zařízení odpovídajících předmětu této veřejné zakázky a dále
zaměřených na kontrolu jakosti a zajištění servisních služeb dodávaného předmětu
této veřejné zakázky.
2. min. 2 specializované technické pracovníky s min. 5letou praxí v oboru montáž a
servis plynových zařízení odpovídajících předmětu této veřejné zakázky a dále
zaměřených na kontrolu jakosti a zajištění servisních služeb dodávaného předmětu
této veřejné zakázky
Uvedený seznam musí obsahovat jména a příjmení specializovaných technických
pracovníků, pozici či funkční zařazení, délku praxe v relevantním oboru odpovídajícím
předmětu této veřejné zakázky dle jednotlivých funkčních pozic specifikovaných pod
výše uvedenými čísly 1. a 2 a uvedení kontaktní osoby dodavatele k ověření správnosti
doložených údajů o předmětné osobě odborného technického pracovníka. U tohoto
kvalifikačního předpokladu může jedna osoba uvedená v seznamu techniků a odborných
pracovníků zajistit splnění současně obou jednotlivých odborných činností uvedených
pod výše uvedenými čísly 1. a 2., splňuje-li podmínku stanovené praxe a náplně pracovní
či funkční činnosti.
Přílohou seznamu techniků (odborných pracovníků) obsahujícího seznam techniků
či technických útvarů, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky, musí být ke
každému uvedenému technickému odbornému pracovníkovi doložen profesní
životopis, ze kterého bude vyplývat identifikace takové osoby, její praxe, náplň
pracovní a funkční činnosti, pravdivost uvedených údajů a potvrzení podpisem osoby,
jejíž životopis je dokládán, a to minimálně v rozsahu a struktuře:
 jméno a příjmení osoby;
 označení funkční pozice a náplně práce;
 dosažené vzdělání;
 přehled profesní praxe a její délky v relevantním oboru k předmětu této veřejné zakázky;
 prohlášení: „čestně prohlašuji, že veškeré informace a údaje uvedené v tomto životopise jsou
pravdivé;
 vlastnoruční podpis osoby, o jejíž životopis se jedná.
a zároveň
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c) vzorky, popisy nebo fotografie zboží určeného k dodání, a to nejméně v rozsahu:
1. technologické schéma dodávaného zařízení,
2. fotografie referenčních technologií s popisem.
Způsob prokázání technických kvalifikačních předpokladů
Uchazeč prokazuje splnění technických
s ustanovením § 57 zákona předložením:
i.

kvalifikačních

předpokladů

v souladu

čestného prohlášení o referenčních zakázkách (tj. seznam významných referenčních
zakázek) k prokázání technického kvalifikačního předpokladu dle výše uvedeného písm. a), a to
řádně a v rozsahu všeho shora uvedeného dle písm. a), a současně doložení každé
referenční zakázky příslušnými osvědčením či příslušnou smlouvou dle výše uvedeného
písm. a), to vše v souladu s ustanovením § 56 odst. 1 písm. a) zákona;

ii. čestného prohlášení o splnění podmínek techniků (odborných pracovníků) k prokázání
technického kvalifikačního předpokladu dle výše uvedeného písm. b) a to řádně a v rozsahu
všeho shora uvedeného dle písm. b) a současně přiložením prostých kopií profesních
životopisů osob, prokazujících splnění podmínek techniků a odborných pracovníků
uvedených v tomto česném prohlášení, a to řádně a v rozsahu všeho shora uvedeného
dle písm. b), to vše v souladu s ustanovením § 56 odst. 2 zákona;
iii. čestného prohlášení a souvisejících dokumentů, jejichž obsahem bude zároveň
charakteristika a technická specifikace vzorků, popisů nebo fotografií zařízení určeného
k dodání v souladu s předmětem této veřejné zakázky, k prokázání technického
kvalifikačního předpokladu dle výše uvedeného písm. c), a to řádně a v rozsahu všeho shora
uvedeného dle písm. c), tj. zejména požadavků zadavatele uvedených shora pod čísly 1.
až. 3. písm. c) zahrnující technologické schéma dodávaného zařízení, popis keramické výplně
zařízení a množství a fotografie referenčních technologií s popisem, to vše v souladu
s ustanovením § 56 odst. 2 zákona.

5. DALŠÍ ZÁKONNÉ PŘEDPOKLADY DOKLÁDANÉ UCHAZEČEM
Uchazeč v rámci své nabídky prokáže dále níže uvedené skutečnosti v souladu
s ustanovení § 68 odst. 3 zákona. Bez splnění doložení veškerých níže požadovaných
skutečností nebude předložená nabídka hodnocena.

5.1. Rozsah požadavků na další zákonné předpoklady
Uchazeč je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat níže
uvedené skutečnosti týkající se splnění níže uvedených předpokladů uchazeče, a to
předložením:
I. seznamu statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3
letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či
obdobném poměru u zadavatele v souladu s ustanovením § 68 odst. 3 písm. a) zákona;
II. seznamu vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10%
základního kapitálu, má-li dodavatel formu akciové společnosti v souladu s
ustanovením § 68 odst. 3 písm. b) zákona;

14

Veřejná zakázka
„Nový závod BBH Tsuchiya České Budějovice - instalace dopalovací jednotky“

III. prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle
zvláštního právního předpisu4 v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou
v souladu s ustanovením § 68 odst. 3 písm. c) zákona.

5.2. Způsob prokázání požadavků na další zákonné předpoklady
Uchazeč prokazuje splnění skutečností a požadavků zadavatele uvedených v čl. 5.1 této
zadávací dokumentace v souladu s ustanovením § 68 odst. 3 zákona, a to předložením:
i.

originálu či úředně ověřené kopie čestného prohlášení se seznamem statutárních orgánů
nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání
nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele
podepsaného osobou oprávněnou jménem (či za) dodavatele jednat, k prokázání požadavku dle
výše uvedeného čl. 5.1 odst. I. této zadávací dokumentace. V případě, že takové statutární orgány
či členové statutárních orgánů neexistují, pak uchazeč vyplní toto čestné prohlášení slovy, že
„nikdo ze statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů uchazeče v posledních 3
letech nepracoval u zadavatele“, a zároveň,
ii. originálu či úředně ověřené kopie čestného prohlášení se seznamem akcionářů s podílem
akcií vyšším než 10 % k prokázání požadavku dle výše uvedeného čl. 5.1 odst. II. této zadávací
dokumentace. V případě, že takoví akcionáři neexistují či uchazeč nemá formu akciové
společnosti, pak uchazeč vyplní toto čestné prohlášení slovy, že „akciová společnost uchazeče
nemá akcionáře s podílem vyšším než 10%“, případně „uchazeč nemá formu akciové
společnosti“, a zároveň,
iii. originálu či úředně ověřené kopie čestného prohlášení o tom, že dodavatel (uchazeč)
neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu
v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou, tj. dle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně
hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění
pozdějších předpisů k prokázání požadavku dle výše uvedeného čl. 5.1 odst. III. této zadávací
dokumentace.

6. HODNOTÍCÍ KRITÉRIA A ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK
6.1. Hodnotící kritéria
Hodnoceny budou pouze nabídky, u kterých prokáže dodavatel kvalifikaci v plném
rozsahu, a které splňují požadavky zadavatele na předmět zakázky. Hodnotící komise
vyřadí z dalšího posuzování a hodnocení nabídky, které nebudou úplné z hlediska
zadávacích podmínek.
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost
nabídky.

6.2. Způsob hodnocení
Hodnocení nabídek bude provádět hodnotící komise, jejímiž členy budou osoby
s příslušnou odborností.
4

Dle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve
znění pozdějších předpisů.
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Základním hodnotícím kritériem pro hodnocení nabídek je ekonomická výhodnost
nabídky stanovená dílčími hodnotícími kritérii:
Kritérium
Váha
kritéria
1.

Celková nabídková cena v Kč bez DPH

80 %

2.

Provozní náklady v Kč bez DPH

20 %

1. Dílčí hodnotící kritérium „Celková nabídková cena v Kč bez DPH“ s vahou 80%
Pro hodnocení tohoto dílčího hodnotícího kritéria použije hodnotící komise hodnotu o
Celkové nabídkové ceně v Kč bez DPH uvedené na Krycím listu dle Přílohy č. 2.
Zadavatel požaduje, aby byla Celková nabídková cena rozepsána do jednotlivých
položek, a to dle položkového rozpočtu v souladu s Přílohou č. 3 – Kalkulace nabídkové
ceny.
Pro hodnocení tohoto dílčího hodnotícího kritéria použije hodnotící komise bodovací
stupnici od 0 do 100 bodů, kdy nejvhodnější nabídka má minimální hodnotu:
nejvhodnější nabídka
Počet bodů
= ------------------------------ x 100
hodnocená nabídka
Nejnižší nabídnutá „Celková nabídková cena v Kč bez DPH“ hodnocená v rámci
předložených nabídek uchazečů tak získává 100 bodů. Další nabídky jsou hodnoceny
snížením počtu bodů v souladu s výše uvedeným způsobem výpočtu.
2. Dílčí hodnotící kritérium „Provozní náklady v Kč bez DPH“ s vahou 20%
Pro hodnocení tohoto dílčího hodnotícího kritéria použije hodnotící komise celkovou
hodnotu o provozních nákladech zemního plynu uvedenou na tabulce Kalkulace
provozních nákladů v souladu s Přílohou č. 4 této zadávací dokumentace.
Uchazeč povinně vyplní v tabulce uvedení v Příloze č. 4 – Kalkulace provozních nákladů
následující položky:
1) položky v oddílu I. B. Informativní údaje uvedené pod čísly 8 – 11.
2) položky v oddílu I. C. Výpočet nákladů uvedené pod čísly 12 a 13.
Uchazeč uvádí číselné hodnoty v Kč bez DPH
Celková hodnota dílčího hodnotícího kritéria „Provozní náklady v Kč bez DPH“, která
bude předmětem hodnocení, je hodnota uvedená v v oddílu I. C. Výpočet nákladů pod
číslem 16 (pozn. hodnota celkové spotřeby zemní plynu (Kč) pod číslem 16 je součtem
hodnot pod čísly 14 a 15). Tuto hodnotu uvede uchazeč povinně na Krycím listu
v souladu s Přílohou č. 7 této Zadávací dokumentace).
Celková hodnota dílčího hodnotícího kritéria „Provozní náklady v Kč bez DPH“ “, která
bude předmětem hodnocení, a která vychází z hodnoty uvedené v v oddílu I. C. Výpočet
nákladů pod číslem 16 (viz výše uvedené) bude uchazečem stanovena v požadovaném
rozmezí min. 184.000- Kč bez DPH a max. 243.000- Kč bez DPH.
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Pro hodnocení tohoto dílčího hodnotícího kritéria použije hodnotící komise bodovací
stupnici od 0 do 100 bodů, kdy nejvhodnější nabídka má minimální hodnotu:
nejvhodnější nabídka
Počet bodů
= ------------------------------ x 100
hodnocená nabídka
Nejnižší nabídnutá „Provozní náklady v Kč bez DPH“ hodnocená v rámci předložených
nabídek uchazečů tak získává 100 bodů. Další nabídky jsou hodnoceny snížením počtu
bodů v souladu s výše uvedeným způsobem výpočtu.
Celkové hodnocení je součtem bodových hodnocení dílčích kritérií, která jsou
vynásobena vahou daného dílčího kritéria. Nejvýhodnější nabídkou je ta, která získá
nejvyšší celkový počet bodů v rámci všech hodnocených dílčích hodnotících kritérií.
Zadavatel požaduje, aby uchazeč řádně a pravdivě stanovil veškeré hodnoty jednotlivých
dílčích hodnotících kritérií, přičemž žádnému z dílčích hodnotících kritérií nepřidělí
hodnotu nula. V případě, že uchazeč v některém z dílčích hodnotících kritérií uvede
hodnotu nula, bude jeho nabídka v rámci takového dílčího hodnotícího kritéria
hodnocena nulovým počtem bodů. V případě, že uchazeč v některém z dílčích hodnotících
kritérií uvede hodnotu pod minimální stanovenou hranici či nad maximální stanovenou
hranici, bude jeho nabídka v rámci takového dílčího hodnotícího kritéria hodnocena jako
nepřiměřená a bude jí přiřazen nulový počet bodů.

7. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
7.1. Forma stanovení celkové nabídkové ceny
Nabídková cena bude zpracována ve formě CELKOVÉ NABÍDKOVÉ ČÁSTKY v Kč
zahrnující komplexní poskytnutí veškerých plnění, které jsou předmětem této veřejné
zakázky v souladu s bližší specifikací uvedené v Příloze č. 1 – Charakteristika předmětu
zakázky – Technický projekt. Nabídková cena bude uvedena ve formě ceny bez DPH,
samostatně uvedené DPH a ceny včetně DPH a v nabídce uchazeče bude vyplněna povinně
na krycím listu nabídky dle Přílohy č. 2 – Krycí list nabídky. Dále zadavatel požaduje, aby
byla celková nabídková cena rozepsána dle jednotlivých položek v souladu s položkovým
rozpočtem dle Přílohy č. 3 - Kalkulace nabídkové ceny.
Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná a bude uvedena v české
měně.

7.2. Možnosti překročení nabídkové ceny
Zadavatel připouští překročení nabídkové ceny pouze:
a) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb
DPH.
b) pokud zadavatel bude písemně požadovat i provedení jiných služeb, než těch, které byly
předmětem této veřejné zakázky na základě schváleného a písemně potvrzeného
souhlasu zadavatele (tj. písemného dodatku ke smlouvě na tuto veřejnou zakázku).
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7.3. Mimořádně nízká nabídková cena
Hodnotící komise zadavatele posoudí v rámci hodnocení nabídek nabídkovou cenu
uchazeče uvedenou v nabídce ve smyslu ustanovení § 77 zákona. V případě mimořádně
nízké nabídkové ceny si hodnotící komise zadavatele vyhrazuje právo písemně vyzvat
uchazeče k jejímu písemnému vysvětlení. Jestliže vysvětlení nebude hodnotící komisí
zadavatele shledáno jako dostatečné či opodstatněné nebo uchazeč nedoloží požadované
vysvětlení nabídkové ceny ve stanovené lhůtě, nebude nabídka uchazeče hodnocena.

8. OBCHODNÍ PODMÍNKY
Podrobné obchodní podmínky budou specifikovány ve smlouvě uzavřené s vítězným
uchazečem v souladu s Přílohou č. 5 této Zadávací dokumentace. Níže uvedené základní
obchodní podmínky jsou závazné a budou povinně uvedeny v návrhu smlouvy.
Obchodní podmínky (vyplněný závazný návrh smlouvy) budou podepsány osobou
oprávněnou jménem (či za) dodavatele jednat. Zadavatel si vymiňuje, že není tímto
zadávacím řízením vázán využít všechny oblasti a procesy, které jsou popsány v této
zadávací dokumentaci a které budou předloženy v jednotlivých nabídkách. Zadavatel je
povinen využít jen ty oblasti, které se shodují s předmětem zakázky a dalšími zadávacími
požadavky této zadávací dokumentace.

8.1. Předložení návrhu smlouvy
Uchazeči jsou povinni podat jediný návrh kupní smlouvy pokrývající celý předmět plnění
veřejné zakázky. Návrh kupní smlouvy nesmí vyloučit či žádným způsobem omezovat
oprávnění zadavatele uvedená v této zadávací dokumentaci; v opačném případě nabídka
nesplňuje zadávací podmínky a bude vyřazena.

8.2. Zahájení poskytování služeb vítězným uchazečem
Předpokládaný termín zahájení plnění:

podpis Smlouvy o dílo na předmět plnění této
veřejné zakázky

Předpokládaný termín dokončení plnění: nejpozději do 31.12.2013
Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín plnění veřejné zakázky
s ohledem na případné prodloužení tohoto zadávacího řízení. Uchazeč ve své nabídce
povinně uvede harmonogram plnění předmětu této veřejné zakázky.

8.3. Platební podmínky
Fakturace ceny služeb bude provedena prostřednictvím faktur(y) a podmínek ve smlouvě
uzavřené s vybraným uchazečem. Fakturovány budou pouze ta plnění, která jsou
předmětem smlouvy a jsou kvalitně provedena. Práce, které nebyly provedeny a služby,
které nebyly poskytnuty, a zařízení, která nebyla dodána, nebudou fakturována. Faktury
(daňové doklady) musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle zákona č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a dle § 13a obchodního
zákoníku, a dále musí obsahovat údaje stanovené ve smlouvě uzavřené s vítězným
uchazečem. Zadavatel požaduje, aby lhůta splatnosti veškerých faktur byla 30 dní ode dne
jejich doručení zadavateli.
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8.4. Smluvní pokuty
Smluvní pokuty budou stanoveny tak, že pro případ prodlení zadavatele se zaplacením
ceny této veřejné zakázky bude uchazeč (dodavatel) oprávněn požadovat po zadavateli
zaplacení smluvní pokuty v maximální výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
Smluvní pokuty budou dále stanoveny tak, že, že pro případ prodlení uchazeče
(dodavatele) realizací plnění, které je předmětem této veřejné zakázky bude zadavatel
oprávněn požadovat po uchazeči (dodavateli) zaplacení smluvní pokuty ve výši minimálně
0,05% z ceny předmětu plnění této veřejné zakázky (a následné smlouvy), a to za každý den
prodlení.

8.5. Záruční a servisní podmínky
V rámci své nabídky dodavatel podrobně popíše záruční, servisní a reklamační
podmínky.
Zadavatel požaduje, aby délka záruční doby byla činila min. 24 měsíců ode dne řádného
splnění předmětu této veřejné zakázky a následné smlouvy. Délka záruční lhůty, kterou
uchazeč uvede ve své nabídce (a souvisejícím návrhu smlouvy dle této zadávací
dokumentace) je pro uchazeče závazná, a to jak v rámci procesu hodnocení nabídek, tak i
následného uzavírání smlouvy s vítězným uchazečem.
Dodavatel odpovídá za vady, které má předmět této veřejné zakázky v době jeho
odevzdání zadavateli. Za vady předmětu smlouvy vzniklé po odevzdání odpovídá tehdy,
pokud byly způsobeny porušením jeho povinnosti nebo jeho chybným zpracováním.

8.6. Informace o subdodavatelích
V případě, že část zakázky bude plněna formou subdodávky, požaduje zadavatel uvést
v nabídce a dále i v příloze závazného návrhu smlouvy, jaká část plnění bude zadána třetím
osobám, a které osoby to budou. Zároveň musí uchazeč ve své nabídce doložit smlouvu o
subdodavatelském plnění, z které bude zcela zřejmé, co a v jakém rozsahu bude
subdodavatel dodávat v rámci plnění veřejné zakázky. Úprava či doplnění seznamu
subdodavatelů v průběhu plnění veřejné zakázky jsou možné pouze na základě písemné
dohody smluvních stran.

8.7. Podpis návrhu smlouvy
Návrh smlouvy musí být ze strany uchazeče podepsán osobou oprávněnou jednat za
uchazeče nebo jeho jménem. V případě, že kupní smlouva bude podepisována zmocněncem
uchazeče na základě plné moci, podpisy na plné moci musí být úředně ověřeny.

8.8. Změny či doplnění smlouvy
Jakékoliv změny či doplnění smlouvy, včetně změny cen za poskytování předmětu
veřejné zakázky, mohou být učiněny výhradně písemným dodatkem ke smlouvě
schváleným oběma smluvními stranami. Takové změny či doplnění však musí být v souladu
s relevantními ustanoveními zákona a nesmí odporovat této zadávací dokumentaci.

8.9. Ochrana důvěrných informací
Dodavatel je povinen zachovávat mlčenlivosti vůči třetím osobám o veškerých
skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s výkonem činnosti na základě smlouvy
uzavřené mezi zadavatelem a dodavatelem.
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Dodavatel se zavazuje, že zabezpečí před nepovolanými osobami takové informace, které
tvoří nebo mohou tvořit obchodní tajemství ve smyslu obchodního zákoníku a takové, které
spadají pod ochranu zák. č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

8.10. Součinnost
Dodavatel je povinen provádět plnění předmětu zakázky v úzké součinnosti se
zadavatelem či zadavatelem pověřenými osobami. Veškeré poskytované služby budou
průběžně konzultovány za účasti zadavatele či pověřených osob zadavatele. Dodavatel je
zejména povinen s dostatečným předstihem informovat zadavatele o všech nových
zjištěních, které mají vliv na průběh plnění zakázky.

9. OBSAH A FORMA NABÍDEK
9.1. Varianty nabídky
Uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Zadavatel nepřipouští předložení více variant
v rámci nabídky.

9.2. Sestavení a členění nabídky
Zadavatel požaduje sestavení nabídky v tomto členění:
a) Řádně a dle pravdivých údajů doplněný Krycí list nabídky v souladu s Přílohou č. 2
této zadávací dokumentace, který bude obsahovat požadované identifikační údaje
zadavatele, kontaktní osobu dodavatele (vč. kontaktního telefonního čísla, kontaktní adresy a
kontaktní e-mailové adresy), údaje o hodnotících kritériích (tj. nabídkové ceně v Kč bez DPH,
samostatně DPH a nabídkové ceně vč. DPH, provozní náklady v Kč bez DPH). Krycí list nabídky
v souladu s Přílohou č. 2 bude vyplněn v předepsaném členění a bude řádně podepsaný a
orazítkovaný osobou oprávněnou jménem (či za) dodavatele jednat);
b)

Obsah nabídky s uvedením čísel stran kapitol nabídky, včetně seznamu příloh;

c)

Dokumenty prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů:
 výpis z evidence Rejstříku trestů k prokázání základních kvalifikačních předpokladů
dle § 53 odst. 1 písm. a) a b) zákona; tyto doklady budou obsahovat řádně a v plném
rozsahu veškeré požadavky zadavatele uvedené v čl. 4 odst. 4.11 čísl. I. písm. a) a b) a
souvisejícího bodu i. této Zadávací dokumentace.
 potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestného
prohlášení, a to k prokázání základního kvalifikačního předpokladu dle § 53 odst. 1
písm. f) zákona; tento doklad a ve vztahu ke spotřební dani toto čestné prohlášení
bude obsahovat řádně a v plném rozsahu veškeré požadavky zadavatele uvedené v čl.
4 odst. 4.11 čísl. I. písm. f) a souvisejícího bodu ii. této Zadávací dokumentace.
 potvrzení příslušného orgánu či instituce k prokázání základního kvalifikačního
předpokladu dle § 53 odst. 1 písm. h) zákona; tento doklad bude obsahovat řádně a
v plném rozsahu veškeré požadavky zadavatele uvedené v čl. 4 odst. 4.11 čísl. I. písm.
h) a souvisejícího bodu iii. této Zadávací dokumentace.
 čestné prohlášení k prokázání základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1
písm. c) až e) a g), i) až k) zákona; toto čestné prohlášení bude obsahovat řádně a
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v plném rozsahu veškeré požadavky zadavatele uvedené v čl. 4 odst. 4.11 čísl. I. písm.
c) až e) a g), i) až k) a souvisejícího bodu iv. této Zadávací dokumentace.
d) Dokumenty prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů:
 Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence,
pokud je v ní zapsán; tento doklad bude obsahovat řádně a v plném rozsahu veškeré
požadavky zadavatele uvedené v čl. 4 odst. 4.11 čísl. II. písm. a) a souvisejícího bodu
i. této Zadávací dokumentace.
 Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím podmínkám této zadávací dokumentace (t.j. živnostenský list či výpis
z živnostenského rejstříku); tento doklad bude obsahovat řádně a v plném rozsahu
veškeré požadavky zadavatele uvedené v čl. 4 odst. 4.11 čísl. II. písm. b) a
souvisejícího bodu ii. této Zadávací dokumentace.
e)

Dokument prokazující splnění požadavku prohlášení o ekonomické a finanční
způsobilosti dodavatele:
 Čestné prohlášení k prokázání ekonomické a finanční způsobilost uchazeče, které
bude řádně podepsané a orazítkované osobou oprávněnou jménem (či za) dodavatele jednat);
toto čestné prohlášení bude obsahovat řádně a v plném rozsahu veškeré požadavky
zadavatele uvedené v čl. 4 odst. 4.11 čísl. III. této Zadávací dokumentace).

f)

Dokumenty prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladů:
 Čestné prohlášení o referenčních zakázkách řádně podepsané a orazítkované osobou
oprávněnou jménem (či za) dodavatele jednat, a současně doložení každé referenční
zakázky příslušnými osvědčením či příslušnou smlouvou; toto čestné prohlášení a
související osvědčení či příslušné smlouvy budou obsahovat řádně a v plném rozsahu
veškeré požadavky zadavatele uvedené v čl. 4 odst. 4.11 čísl. IV. písm. a) a
souvisejícího bodu i. této Zadávací dokumentace);
 Čestné prohlášení o splnění podmínek techniků (odborných pracovníků) řádně
podepsané a orazítkované osobou oprávněnou jménem (či za) dodavatele jednat, k němuž
budou současně přiloženy prosté kopie profesních životopisů předmětných osob; toto
čestné prohlášení bude obsahovat řádně a v plném rozsahu veškeré požadavky
zadavatele uvedené v čl. 4 odst. 4.11 čísl. IV. písm. b) a souvisejícího bodu ii. této
Zadávací dokumentace);
 Čestné prohlášení a související doložené dokumenty, jejichž obsahem bude zároveň
charakteristika a technická specifikace vzorků, popisů nebo fotografií zařízení
určeného k dodání řádně podepsané a orazítkované osobou oprávněnou jménem (či za)
dodavatele jednat, zahrnující technologické schéma dodávaného zařízení, popis keramické
výplně zařízení a množství a fotografie referenčních technologií s popisem; toto čestné
prohlášení a související doložené dokumenty bude obsahovat řádně a v plném
rozsahu veškeré požadavky zadavatele uvedené v čl. 4 odst. 4.11 čísl. IV. písm. c) a
souvisejícího bodu iii. této Zadávací dokumentace).

g)

Dokumenty prokazující splnění skutečností a požadavků dle § 68 odst. 3 zákona:
 Čestné prohlášení se seznamem statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů,
kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávní,
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funkčním či obdobném poměru u zadavatele v originále či úředně ověřené kopii a řádně
podepsané a orazítkované osobou oprávněnou jménem (či za) dodavatele jednat;
 Čestné prohlášení se seznamem akcionářů s podílem akcií vyšším než 10% v originále
či úředně ověřené kopii a řádně podepsané a orazítkované osobou oprávněnou jménem (či za)
dodavatele jednat;
 Čestné prohlášení o tom, že dodavatel (uchazeč) neuzavřel a neuzavře zakázanou
dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou
zakázkou v originále či úředně ověřené kopii a řádně podepsané a orazítkované osobou
oprávněnou jménem (či za) dodavatele jednat).
h)

Podrobné uvedení a popis vlastní nabídky zahrnující popis předmětu této veřejné
zakázky a specifikaci nabízeného řešení.

i)

Celkovou nabídkovou cenu v předepsaném členění (tj. nabídkovou cenu v Kč bez
DPH, samostatně DPH a nabídkovou cenu vč. DPH) , a dále rozepsanou celkovou
nabídkovou cenu do jednotlivých položek dle charakteristiky této veřejné zakázky
uvedené v Příloze č. 1 této Zadávací dokumentace, a to ve formě vyplněné Kalkulace
nabídkové ceny dle Přílohy č. 3 této Zadávací dokumentace.

j)

Harmonogram plnění této veřejné zakázky v souladu se zadávacími podmínkami této
zadávací dokumentace, zejména pak reflektující charakteristiky této veřejné zakázky
uvedené v Příloze č. 1 této Zadávací dokumentace a naplňující podmínku stanovené
doby poskytování plnění dle čl. 8 odst. 8.2 této Zadávací dokumentace.

k)

Ostatní údaje a dokumenty (uvedení dalších údajů, které mají být například
předmětem hodnocení či jiné informace – řazení dle uvážení dodavatele)

l)

Podepsaný a doplněný návrh smlouvy o zajištění předmětu plnění této veřejné
zakázky v souladu s Přílohou č. 5 této Zadávací dokumentace a obsahující veškeré
nezbytné zadávací podmínky dle této zadávací dokumentace, zejména pak obchodní
a platební podmínky (podepsaný osobou oprávněnou jménem (či za) dodavatele jednat).
Návrh smlouvy v souladu s Přílohou č. 5 této Zadávací dokumentace bude povinně
vyplněn na všech červeně vyznačených (podbarvených) místech.

m) V případě, že část zakázky bude plněna formou subdodávky, uvede uchazeč seznam
subdodavatelů a subdodávek včetně požadovaných informací v souladu se vzorem
v „Příloze č. 6 – Údaje o subdodavatelích“.

9.3. Vyhotovení a označení nabídky
Dodavatel (uchazeč) je povinen nabídku doručit v uzavřené obálce ve dvou písemných
vyhotoveních, z nichž jeden bude označen na krycím listě názvem „Originál“ a druhý
„Kopie“. Písemná nabídka bude předložena v českém jazyce a veškeré listy nabídky musí
být zajištěny proti manipulaci (tzn. vázány do jednotného celku a na přelepu opatřeny
razítkem a podpisem uchazeče). Všechny výtisky budou řádně čitelné, bez škrtů a přepisů.
Všechny stránky nabídky, resp. jednotlivých výtisků, budou očíslovány vzestupnou řadou;
není třeba číslovat originály či úředně ověřené kopie požadovaných dokumentů. Uchazeč
předloží nabídku též v elektronické podobě na datovém nosiči CD/DVD; tato povinnost se
netýká dokladů prokazujících splnění kvalifikace uchazeče. Každý uchazeč je povinen
předložit návrh smlouvy v elektronické podobě ve formátu buď *.doc, *.docx nebo *.pdf.
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Obálka s nabídkou bude opatřena razítkem dodavatele, jeho adresou a zřetelně označena
nápisem:

„NEOTVÍRAT“
–
„Nový závod BBH Tsuchiya České Budějovice - instalace dopalovací jednotky“
Každé doručené nabídce bude přiděleno pořadové číslo a zapsán datum a čas doručení.

10. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK
10.1. Místo doručení nabídky
Dodavatel může svoji nabídku zaslat poštou, kurýrem či osobně doručit (v pracovní dny
od 7:00 do 14:00 hod.) na adresu sídla zadavatele, tj.: Ing. Michal Kubásek, Jundrov 94 E,
637 00 Brno 37 (kontakty: tel.: +420 733 311 700, , email: kubasek@nasefirma.eu).

10.2. Lhůta pro doručení nabídky
Lhůta pro doručení nabídky je stanovena nejpozději do 3.9.2012 do 9:00 hod.
Rozhodující je čas doručení nabídky, nikoliv čas odeslání. Nabídky došlé po termínu závěrky
budou odmítnuty.

10.3. Termín otevírání obálek
Otevírání obálek s řádně a včas doručenými nabídkami proběhne v sídle zadavatele na
adrese České Budějovice, Průmyslová 160/13, PSČ 371 29 dne 3.9.2012 v 12:00 hod.

10.4. Vázanost nabídkou
Dodavatel je svou nabídkou vázán po dobu běhu zadávací lhůty a dále 120
kalendářních dnů ode dne následujícího po skončení lhůty pro podání nabídek v souladu
s ustanovením § 43 zákona.

11. OSTATNÍ USTANOVENÍ
11.1. Kontaktní osoba a dodatečné informace
V případě dotazů či zájmu o bližší informace se obracejte na kontaktní osobu zadavatele
uvedenou v čl. 2 odst. 2.2. této zadávací dokumentace.
Zadavatel prostřednictvím kontaktní osoby zastupující zadavatele bude poskytovat
dodatečné informace k zadávacím podmínkám, a to na základě písemné žádosti dodavatele
adresované kontaktní osobě zastupující zadavatele min. 6 pracovních dnů před ukončením
lhůty pro doručení nabídek Zadavatel odešle písemnou odpověď na žádost o dodatečné
informace do 4 pracovních dnů ode dne jejich doručení zadavateli.
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12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
a)

Předané zadávací podklady dodavatel nevrací. Dodavatel smí použít tyto pokyny a
podklady jen pro účely této veřejné zakázky, jiné využití zadavatel nepřipouští.

b)

Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit
informace uváděné dodavatelem v nabídce.

c)

Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o obsahu smlouvy a upřesnit její konečné znění.

d) Zadavatel si vyhrazuje právo toto zadávací řízení zrušit v souladu s ustanovením § 84
zákona.
e)

Zadavatel si vyhrazuje právo nevracet obdržené nabídky, které nebyly řádně doručeny
v rámci lhůty pro podávání nabídek.

f)

Náklady na vyhotovení nabídky a účast ve výběrovém řízení, stejně jako jakékoliv další
náhrady nákladů spojených s účastí v tomto zadávacím řízení nese uchazeč sám.

g)

Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si všechny obdržené nabídky, které byly řádně
doručeny v rámci lhůty pro podávání nabídek.

h)

Zadavatel si vyhrazuje právo provádět změny či doplnění, zejména opravit chyby či
opomenutí v této zadávací dokumentaci ve lhůtě pro podání nabídek. V případě, že se
bude jednat o podstatnou změnu či doplnění zadávací dokumentace, bude změna
oznámena i formou, jakou došlo k uveřejnění této veřejné zakázky. Zadavatel si
v důsledku provedené změny či doplnění zadávací dokumentace vyhrazuje právo
přiměřeně prodloužit lhůtu pro podání nabídek.
Vlastimil Bízek, v.r.
jednatel BBH Tsuchiya s.r.o.

Přílohy:
Příloha č. 1 :
Příloha č. 2 :
Příloha č. 3 :
Příloha č. 4 :
Příloha č. 5 :
Příloha č. 6 :

Charakteristika veřejné zakázky – Technický projekt
Krycí list
Kalkulace nabídkové ceny
Kalkulace provozních nákladů
Návrh smlouvy
Údaje o subdodavatelích
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