Operační program Rybářství – 2007 – 20013
2.1. Opatření pro produktivní investice do akvakultury, záměr a),
Registrační číslo
CPV
Kód ZUJ
Místo realizace projektu
Kód NUTS
Právní forma

: CZ.1.25/2.1.00/14.00084
: 34134000-5 - plošinové a sklápěcí nákladní automobily
: 550850 Blatná
: 551716 Sedlice , okres Strakonice
: CZ031
: 112 – Společnost s ručením omezeným

Druh zadávacího řízení :
Podlimitní veřejná zakázka na dodávku dle § 8 ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 26, bodu a) zákona č.137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů v souladu s „Pravidly“ vydanými od 06.08. 2014, kterými se
stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty z Operačního programu Rybářství – 2007 – 20013, 2.1. Opatření
pro produktivní investice do akvakultury, záměr a), b) a c), pro zadávání zakázek žadatelem dle odstavce 10,bodu a).

VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDKY
dle zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění
Obecné informace k zakázce
Zadavatel zpracoval tuto zadávací dokumentaci dle svých nejlepších znalostí a zkušeností z oblasti zadávání veřejných
zakázek s cílem zajistit transparentní , nediskriminační a hospodárné zadání veřejné zakázky.
Zadavatel i přes nejlepší péči nemůže vyloučit, že budoucí názor orgánu dohledu na skutečnosti a procesy upravené
v zadávací dokumentaci může být odlišný od názoru zadavatele.
Zadavatel proto žádá uchazeče, aby neprodleně po převzetí této zadávací dokumentace tuto podrobili vlastnímu
přezkoumání a v případě nesouhlasu s jakoukoliv skutečností resp. procesem v ní obsaženým využili svého práva podat
námitku dle § 110 zákona.
Zadavatel dále upozorňuje uchazeče na skutečnost, že zadávací dokumentace je souhrnem požadavků zadavatele a
nikoli konečným souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně platných norem. Uchazeč se tak musí při
zpracování své nabídky řídit nejen požadavky obsaženými v zadávací dokumentaci, ale též ustanoveními příslušných
obecně platných norem.
Pokud se v této veřejné zakázce uvádí :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

„zákon“ - jedná se o zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů ke
dni zveřejnění této veřejné zakázky
„zadavatel“ - Blatenská ryba, spol. s r.o.
„objednatel“ – Blatenská ryba, spol s r.o. jako zadavatel po podpisu smlouvy o dílo
„dodavatel, zhotovitel“ – právnická nebo fyzická osoba, která provádí stavební práce ( § 17, odst.1, písm. a)
zákona)
„uchazeč“ – dodavatel, který ve stanovené lhůtě podal nabídku
„komise“ – jedná se o komisi stanovenou zadavatelem dle zákona pro otevírání obálek s nabídkami uchazečů,
pro kontrolu kvalifikace a hodnotící komisi
„ZD“ – zadávací dokumentace
„VZ“ – veřejná zakázka
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Způsob komunikace v průběhu zadávacího řízení
1)
2)

3)
4)

Zadavatel je právnická osoba
Zadavatel může dle zákona č.300/2008 Sb. o elektonických úkonech a automatické konverzi dokumentů,
v platném znění, dle § 18 a) dodávat dokumenty uchazečům – fyzickým osobám, podnikajícím osobám a
právnickým osobám prostřednictvím Datových schránek.
Dokument je doručen okamžikem, kdy jeho převzetí potvrdí odesílateli adresát prostřednictvím své datové
schránky; toto potvrzení je bezplatné.
Dalším způsobem doručování dokumentů jsou jednotlivé formy dodávky dokumentů společnostmi, které mají
poštovní licenci, nebo doručování prostřednictvím kurýrní služby do rukou adresáta, nebo podatelnu zadavatele.
Rovněž je možno podávat dokumenty i osobně na podatelnu zadavatele.

1. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
Zadavatel (identifikační údaje veřejného zadavatele):
Blatenská ryba, spol. s r.o.
Na Příkopech 747
388 01 Blatná
IČ : 49023837
DIČ : CZ 49023837
zastoupená: MVDr. Václavem Špetou, jednatelem společnosti
Tel : +420 383 422 511
Fax :
+420 383 423 161
e-mail : blatenska.ryba@blatna.net
jedná se dotovaného zadavatele dle § 2, odst. 3 zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění.

1.2. Zástupce zadavatele :
Zadavatel se rozhodl dle § 151 zákona se nechat zastoupit při výkonu práv a povinností podle zákona souvisejících se
zadávacím řízení osobou, kterou pověřil zadavatelskými činnostmi.
Tato pověřená osoba přitom splňuje požadavek nepodjatosti podle § 74, odst.7 zákona a jakkoli se nesmí účastnit
předmětného zadávacího řízení.
Osobě pověřené zadavatelskými činnostmi však není uděleno zmocnění k zadání veřejné zakázky, vyloučení dodavatele
z účasti v řízení, zrušení řízení, rozhodnutí o výběru nejvýhodnějšího návrhu, zrušení soutěže o návrh či rozhodnutí o
způsobu vyřízení námitek.
Pokud není výslovně v zadávacích podmínkách uvedeno jinak, zasílá uchazeč všechna podání v listinné podobě, která
v tomto řízení činí a to včetně námitek podaných dle § 110 zákona na konkrétní adresu zadavatele.
V případě, že bude uchazeč podávat návrh na přezkoumání úkonů zadavatele podle § 113 zákona, doručí tento návrh
přímo zadavateli a zástupci zadavatele společnosti LIMEX CB a.s. pošle ve stejné lhůtě kopii.

Zástupce zadavatele dle § 151 zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění :
LIMEX CB a.s.
U staré školy 6
110 00 PRAHA 1
Pracoviště České Budějovice
Pekárenská 549
370 04 České Budějovice
IČ
: 260 30 845
DIČ
: CZ 26 03 08 45
tel.
: +420 602437 264
e-mail : kulir@limexcb.com
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limexcb@gmail.com
www.limexcb.com
zapsaný Městským soudem v Praze , oddíl B, vložka 9327
Vyzváni k předložení nabídky bude :
a)
b)
c)

5 uchazečů - písemnou formou – DORUČENKOU
výběrové řízení bude zveřejněno na www stránkách zadavatele – http://www.blatenskaryba.cz
výběrové řízení bude zveřejněno na Profilu zadavatele.

Registrační číslo
CPV
Kód ZUJ
Místo realizace projektu
Kód NUTS
Právní forma

: CZ.1.25/2.1.00/14.00084
: 34134000-5 - plošinové a sklápěcí nákladní automobily
: 550850 Blatná
: 551716 Sedlice , okres Strakonice
: CZ031
: 112 – Společnost s ručením omezeným

Předpokládaná hodnota zakázky – 2.700.000,- Kč bez DPH

Termíny realizace projektu
Záhájení plnění dodávky dle smlouvy -

ihned po podpisu smlouvy

Maximální termín plnění - lhůta

30. 06. 2015 do 24,oo hodin

-

Poznámka – Maximální termín plnění – lhůta je konečným termínem, který nelze překročit a má přímou vazbu na sankce
uvedené v Obchodních podmínkách, jako závazné pro budoucí Kupní smlouvu.
Znění čl. IX. Smluvní sankce a pokuty , čl. 1) : „Dodavatel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 60 %
ceny předmětu plnění včetně DPH dle bodu II. Předmět plnění dle těchto Obchodních podmínek za nedodržení pevného
maximálního termínu plnění - lhůty sjednané a uvedené v čl. III. této smlouvy.“
Místo plnění zakázky
Dodávka nákladního vozidla s nástavbou a veškeré doklady budou předány objednateli v místě realizace projektu na
provozovně zadavatele Blatenská ryba s.r.o., adrese Komenského 371, 387 32 Sedlice.

Název zakázky:

Nákup nákladního automobilu 2014

Druh a předmět veřejné zakázky:
Jedná se o dodávku nákladního automobilu s nástavbou - doplnění a modernizaci vozového parku
zadavatele. Účelem je zlepšení zásobování prodejců ryb v místech, kde je omezen vjezd vozidel
s nevyhovujícími emisními parametry.
Předmětem pořízení je - nákladní automobil s nástavbou - 1 kus
Specifikace nákladního automobilu :
- max. hmotnost 18 t
- motor Euro 6
- pohon 4x4
- bubnové brzdy
- odlehčovací brzda s min. výkonem 400 kW
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- denní kabina- technologické vozidlo
- sedačka řidiče vzduchově odpružená
- tři místa k sezení
- vyhřívaná zrcátka
- světlomet H7
- automatické denní svícení
- přední mlhová světla
- přídavná horní dálková světla
- pracovní světla na kabině
- pracovní světla k závěsu
- ochrana proti poškození světlometů
- stupátko na boku kabiny s madlem pro kontrolu nákladu
- manuální klimatizace
- tažné zařízení 40mm
- pneu přední i zadní 315/80 R22,5, stavební, terénní vzorek
- nádrž 300l
- min. výkon motoru 290kW
- kroutící moment min. 2100 Nm
- rezervaimportant
- tažné zařízení v předním nárazníku
- výfuk vyveden nad kabinu
- barva modrá
Specifikace nástavby :
- stavební provedení (převoz staveb. materiálů jako písek, makadam), použitý materiál podlaha Hardox 5 mm,
bočnice ocelový plech 11523, síla 3 mm
- třístranný sklápěč
- bočnice pochozí, zajistitelné ve vodorovné poloze řetízkem
- demontovatelné zadní čelo s horním uložením
- vnitřní délka nástavby min. 4800mm
- vnitřní šířka nástavby min. 2400m
- výška bočnic 500mm
- přední čelo výška 1000mm
- nástavky na obilí 400mm
- vysýpací okénko na obilí ve středu zadního čela, vel. 30x30 cm

B. Součástí předmětu plnění je dále :
B.1. Závazek dodavatele k dodávce veškeré technické a jiné dokumentace předepsané a potřebné k uvedení předmětu
dodávky do provozu, včetně předepsaných schvalovacích atestů certifikátů, revizních a tlakových zkoušek. Předání
dokladů nutných k jeho trvalému provozování a k řádné obsluze a údržbě.
B.2. Rozsah technologické části je určen smluvenými parametry předmětu dodávky a smluveným technickým řešením.
B.3. Smluvený předmět dodávky musí odpovídat technickým a uživatelským standardům - příslušným státním normám a
předpisům ČR a EU .

2. ZÁDÁVACÍ DOKUMENTACE
Zadávací dokumentace – poskytnutí :
zadávací dokumentace bude poskytnuta všem vyzvaným dodavatelům
zdarma, odeslána současně s výzvou pro podání nabídky.
Dalším uchazečům bude odeslána nebo předána na základě jejich žádosti.
Žádost bude minimálně obsahovat :
• Název uchazeče ( dodavatele) dle OR či ŽR
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•
•
•
•

Adresu uchazeče ( dodavatele) dle OR či ŽR
IČ uchazeče ( dodavatele)
DIČ – bylo li přiděleno
Případně další údaje – korespondenční adresu uchazeče ( dodavatele),

Zadávací dokumentace bude poskytnuta zdarma.
Místo vyzvednutí ZD je možné - osobně na adrese zadavatele nebo jeho zástupce
- prostřednictvím České posty – cenný balík – poštovné a balné činí 100,- Kč
bez DPH
Zadávací dokumentace obsahuje písemnou + elektronickou verzi a tvoří jeden celek
Elektronická verze = 1 x CD

Lhůta pro podání nabídky

: 31.03.2015 do 10,oo hodin

Místo podání nabídky

: Blatenská ryba, spol. s r.o., Na Příkopech 747, 388 01 Blatná – podatelna
zadavatele

Otevírání obálek

: 31.03.2015 v 10,oo hodin

Místo otevírání obálek

: Blatenská ryba, spol. s r.o., Na Příkopech 747, 388 01 Blatná – kancelář
jednatele společnosti

Při otvírání obálek může být přítomen každý z uchazečů, který předložil nabídku v max. počtu 1 osoby
+ osoby jmenované zadavatelem ,hodnotící komise ( komise pro otevírání obálek s nabídkami uchazečů) ,
mandátní zástupce zadavatele .
Lhůta pro dodatečné informace k zadávacím podmínkám - žádost musí být zadavateli, nebo jeho zástupci doručena
nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídky - do 25.03.2015 do 15,oo hodin
Prohlídka místa plnění : není relevantní
Varianty nabídky

: nejsou přípustné

Zadávací lhůta

: do 30.04.2015

Podmínky pro podání nabídek:
a) každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Nabídka obsahující varianty podle § 70 zákona se považuje za
jednu nabídku
b) dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem jehož prostřednictvím jiný
dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.
c) pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo je subdodavatelem,
jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky
podané takovým dodavatelem vyřadí.
Dodavatele, jehož nabídka byla vyřazena, zadavatel bezodkladně vyloučí z účasti v zadávacím řízení.
d) Společnou nabídkou se rozumí nabídka, kterou podalo za podmínek stanovených v § 51,odst.6 zákona více
dodavatelů společně. V takovém případě se dodavatelé podávající společnou nabídku považují za jednoho
uchazeče.
e) nabídky se podávají písemně . Uchazeč podá nabídku ve lhůtě pro podání nabídek.
Nabídka v listinné podobě musí být podána v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky, na které
musí být uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení podle § 71 odst.6 zákona
Nabídky podané elektronickými prostředky musí být podány v souladu s požadavky stanovenými §149 zákona
137/2006 Sb.

Nabídka bude podána:

nabídka bude podána písemně . Uchazeč podá nabídku ve lhůtě pro podání
nabídek.
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Nabídka v listinné podobě musí být podána v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky :

„Nákup nákladního automobilu 2014 - NEOTVÍRAT“
Dále musí být obálka označena adresou adresu uchazeče, který nabídku podává
Nabídka bude zapečetěna tak, že všechny stránky včetně příloh budou spojeny způsobem, který neumožňuje jejich
dodatečné vyjmutí bez poškození. Pečeť bude opatřena razítkem a podpisem uchazeče tak, aby část razítka i podpisu
byla na pečetní pásce a část razítka i podpisu na titulním listu nabídky.
Nabídka musí být datována a na Krycím listě podepsána uchazečem, resp. osobou oprávněnou k zastupování
statutárního orgánu uchazeče v souladu se způsobem podepisování za společnost uvedeném v obchodním rejstříku, příp.
osobou zmocněnou k takovému úkonu, v takovém případě doloží uchazeč v nabídce originál nebo úředně ověřenou kopii
plné moci.
Nabídka bude doložena rovněž v elektronické podobě na datovém mediu (CD nebo DVD) v editovatelné podobě.
Pro elektronické provedení na CD smějí být použity obecně dostupné formáty a programy (Microsoft Office (Word, Excel),
Adobe Reader, Open Office apod.)
Písemná i elektronická verze nabídky včetně všech příloh musí být shodná. V případě zjištění rozdílů mezi papírovou a
elektronickou nabídkou je rozhodující papírová podoba.
Nabídka bude uchazeči předložena pouze v českém jazyce.
Nabídka bude předložena v :
1 x originál

Údaje o hodnotících kritériích: nejnižší nabídková cena
Způsob hodnocení
Nejnižší nabídková cena – číselně měřitelné kritérium. Hodnotit se bude cena bez DPH.
Hodnocená nabídka získá bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější
nabídky k hodnocené nabídce. Toto je pak vynásobeno uvedenou váhou kritéria v %.
Poznámka:
Před stanovením pořadí úspěšnosti nabídek, hodnotící komise, bude li to zadávací řízení vyžadovat, posoudí nabídkové
ceny podle § 77 zákona – mimořádně nízká nabídková cena.

3. NABÍDKA BUDE OBSAHOVAT:
A.

POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

Uchazeč prokáže veškeré kvalifikační předpoklady předložením čestného prohlášení v nabídce ( příloha č. 3 ZD),
z jehož obsahu je zřejmé, že dodavatel níže uvedené kvalifikační předpoklady splňuje a to v souladu
s ustanovením § 62 zákona
nebo
doklady uvedenými níže v tomto odstavci :
a) předložením Čestného prohlášení uchazeče - Příloha č. 2 ZD- Čestné prohlášení dle § 53 a §68.
b) výpisem z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, či výpis z jiné evidence ( neověřená kopie)
– ne starší než 90 dnů ke dni podání nabídky
c) dokladem o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné
zakázky, zejména dokladem prokazujícím příslušné živnostenské oprávnění či licenci s předmětem podnikání –
d) předložením ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ dle § 50, odst.c)
zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění o ekonomické a finanční způsobilosti splnit
veřejnou zakázku.
Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou/osobami oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. Zadavatel
poskytuje vzor – příloha číslo 4 ZD
e) Splnění technických kvalifikačních předpokladů dle příslušných ustanovení § 56 odst. 1, písm. a) zákona
uchazeč prokáže:
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Seznamem významných dodávek realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením rozsahu
poskytnutí; přílohou tohoto seznamu musí být :
f.1. Osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno veřejnému
zadavateli, nebo
f.2. Osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo
f.3. Smlova s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není –li současně možné
osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívající na její straně

a doby

Dodavatel (uchazeč) předloží seznam min. 3 významných obdobných dodávek nákladních automobilů s
nástavbou, jejichž hodnota bude min. 1.300 tisíc Kč bez DPH na každou uvedenou obdobnou dodávku .
Seznam významných dodávek dodavatel doloží formou čestného prohlášení – příloha č. 6 ZD. Prohlášení musí být
podepsáno oprávněnou osobou/osobami jednat jménem či za dodavatele.
Pokud není dodavatel z objektivních důvodů schopen prokázat splnění technických předpokladů , je oprávněn je
prokázat i jinými rovnocennými doklady, pokud je veřejný zadavatel z objektivních důvodů neodmítne.
Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované veřejným zadavatelem podle § 50
odst.1, písm.b) a d) v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím
subdodavatele.
V takovém případě v souladu s § 51 odst.4 ZVZ doloží uchazeč v nabídce :
a)
doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1) písm. j) ZVZ (tj. čestné
prohlášení subdodavatele, že není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek) a profesního
kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) ZVZ (tj. výpis z Obchodního rejstříku či obdobné evidence)
subdodavatelem a
b)
smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k
plnění veřejné zakázky uchazečem či poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude uchazeč oprávněn disponovat v rámci plnění
veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1) písm. b) a
d).
Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele
137/2006 Sb. v platném znění.

prokázat splnění kvalifikace podle § 54 písm. a) zákona

Společná nabídka více dodavatelů
1) 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 podle § 50
odst. 1 písm. a) a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) ZVZ v plném rozsahu. Splnění kvalifikace
podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) ZVZ musí prokázat všichni dodavatelé společně. V případě prokazování splnění
kvalifikace v chybějícím rozsahu prostřednictvím subdodavatele se postupuje dle § 51 odst. 4 ZVZ obdobně.
2) Podává-li nabídku více dodavatelů společně (jako jeden uchazeč), jsou povinni v souladu s § 51 odst. 6 ZVZ přiložit k
nabídce smlouvu, z níž vyplývá, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a jakýmkoliv třetím osobám z jakýchkoliv
závazků vzniklých v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky či vzniklých v důsledku prodlení či jiného porušení
smluvních nebo jiných povinností v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky, zavázáni společně a nerozdílně, a to
po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky.
Zahraniční dodavatel
1)
Nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, zahraniční dodavatel prokazuje splnění kvalifikace způsobem
podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání, případně bydliště, a to v souladu s § 51 odst. 7 ZVZ.
2)
Zjistí-li se rozdíl v obsahu, je rozhodující překlad v českém jazyce.
Další možnosti dokladace :
1. Dodavatelé mohou k prokázání základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 ZVZ a profesních kvalifikačních
předpokladů dle § 54 ZVZ předložit výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů podle § 127 ZVZ.
2. Dodavatelé mohou k prokázání kvalifikačních předpokladů předložit certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných
dodavatelů podle § 134 ZVZ.
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3. Zahraniční dodavatelé mohou k prokázání kvalifikačních předpokladů předložit výpis ze zahraničního seznamu
kvalifikovaných dodavatelů či příslušný zahraniční certifikát podle § 143 ZVZ.
4. Změna kvalifikačních předpokladů v průběhu zadávacího řízení
Dojde-li do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky k jakékoliv změně v kvalifikaci dodavatele, která by jinak
znamenala nesplnění kvalifikace, je dodavatel povinen nejpozději do 7 dnů tuto skutečnost veřejnému zadavateli písemně
oznámit. Dodavatel je pak 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 lhůtu
prodloužit nebo může zmeškání lhůty prominout.

POZOR !!!
Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva dle § 82 zákona, je povinen před jejím uzavřením předložit na výzvu
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.
zákona. ( uchazeč tedy musí disponovat doklady již ke dni podání nabídky)

Zadavatel upozorňuje všechny potenciální zájemce, že z dokladů, kterými bude uchazeč prokazovat kvalifikaci
musí být zřejmé splnění kvalifikace KE DNI PODÁNÍ NABÍDKY.

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace :
1. Čestné prohlášení dodavatele
Požaduje –li zadavatel předložit Čestné prohlášení, musí toto prohlášení obsahovat veškeré zadavatele
požadované údaje a musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem, či za dodavatele originálním
podpisem ( podpisy) statutárního ( statutárních) zástupce ( zástupců) (dle obchodního rejstříku) dodavatele))
Pokud za dodavatele jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce předložena plná moc
v originále nebo v úředně ověřené kopii.
2. Prokázání splnění kvalifikace
Prokázání plnění kvalifikace podle požadavků veřejného zadavatele stanovených v souladu s ustanoveními v
zákoně 137/2006 Sb. je předpokladem posouzení a hodnocení nabídky uchazeče v otevřeném řízení , hodnocení
předběžné nabídky zájemce v dynamickém nákupním systému, vyzvání zájemce k podání nabídky v užším řízení či
jednacím řízení s uveřejněním, účasti zájemce v soutěžním dialogu a předpokladem uzavření smlouvy ve
zjednodušeném podlimitním řízení.
3. Změny v kvalifikaci
Dojde-li do doby rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky k jakékoliv změně v kvalifikaci dodavatele, která
by jinak znamenala nesplnění kvalifikace podle § 60 zákona č. 137/2006 Sb., je dodavatel povinen nejpozději
do 7 dnů tuto skutečnost veřejnému zadavateli písemně oznámit a současně předložit potřebné dokumenty
prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu.
Výše uvedené se rovněž vztahuje i na uchazeče, se kterým je v souladu s rozhodnutím veřejného zadavatele
podle § 81 zákona č. 137/2006 Sb. možné uzavřít smlouvu, a to až do doby uzavření smlouvy.
V takovém případě musí uchazeč, s nímž veřejný zadavatel uzavírá smlouvu , předložit potřebné dokumenty
prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu nejpozději při uzavření smlouvy.
4. Splnění části kvalifikace prostřednictvím subdodavatele
Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované veřejným zadavatelem podle
§ 50 odst.1 písm. b) až d) zákona 137/2006 Sb. v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím
rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě 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. Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle § 50
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odst.1 písm.b) až d).
Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle § 54 písm.a).
5. Společná nabídka několika dodavatelů
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 podle § 50 odst. 1 písm. a) zákona a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a)
v plném rozsahu . Splnění kvalifikace podle § 50 odst.1 písm.b) až d) musí prokázat všichni dodavatelé společně.
V případě prokazování splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prostřednictvím subdodavatele se předchozí
odstavec 4 použije obdobně.
6. Nabídka několika dodavatelů
V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn podle odstavce 5 společně několika dodavateli, jsou
veřejnému zadavateli 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 jakýchkoli právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně,
a to vpo celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky.
Požadavek na závazek podle věty první, aby dodavatelé byli zavázáni společně a nerozdílně, platí, pokud zvláštní
právní předpis nebo zadavatel nestanoví jinak.
7. Prokázání kvalifikace zahraniční osoby
Nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje zahraniční dodavatel splnění kvalifikace způsobem
podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném
zákonem 137/2006 Sb. v platném znění 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 zadavatel v zadávacích podmínkách nebo 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.
8. Elektronické prostředky
Splnění kvalifikačních předpokladů lze prokázat i pomocí elektronických prostředků podle § 149, pokud je to
vzhledem k povaze příslušných kvalifikačních předpokladů možné.
9. Použití výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
Předloží –li dodavatel veřejnému zadavateli výpis ze seznamu ve lhůtě pro prokázání splnění
kvalifikace, nahrazuje tento výpis prokázání splnění :
a) základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst.1a
b) profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 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.
Zadavatel je povinen přijmout výpis ze seznamu, pokud k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno
splnění kvalifikace , není výpis ze seznamu starší než 3 měsíce.
10 .Systém certifikovaných dodavatelů – prokázání kvalifikace certifikátem
Předloží-li dodavatel veřejnému zadavateli certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů, který
obsahuje náležitosti stanovené v § 139 zákona 137/2006 Sb., ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace a údaje
v certifikátu jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace, nahrazuje tento certifikát
v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace dodavatelem.
11. Použití výpisu ze zahraničního seznamu dodavatelů
Zadavatel přijme výpis ze zahraničního seznamu či zahraniční certifikát od zahraničního dodavatele pouze
v případě,pokud má zahraniční dodavatel sídlo či místo podnikání, popřípadě bydliště , ve státě, ve kterém byl
výpis ze zahraničního seznamu či zahraniční certifikát vydán.
Dále ho přijme za podmínek , že je vydán ve
státě, který je součástí Evropského hospodářského prostoru, nebo v jiném státě, stanoví li tak mezinárodní
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smlouva uzavřená evropským společenstvím nebo Českou republikou.
Z výpisu ze zahraničního seznamu či zahraničního certifikátu musí vyplývat, že zahraniční dodavatel prokázal
splnění :
a) základních kvalifikačních předpokladů, které jsou v příslušném státě obdobou kvalifikačních předpokladů
podle § 53 odst. 1 zákona,
b) profesních kvalifikačních předpokladů, které jsou v příslušném státě obdobou kvalifikačních předpokladů
podle § 54 zákona
c) ekonomických a finančních předpokladů, které jsou v příslušném státě obdobou kvalifikačních předpokladů
podle § 55 odst. 1 písm. b) zákona ( poslední zpracovaná rozvaha nebo určitá část takové rozvahy) a písm.
c) ( údaj o celkovém obratu dodavatele zjištěný podle zvláštních právních předpisů, popřípadě obrat
dosažený dodavatelem s ohledem na předmět veřejné zakázky, a to nejvýše za poslední 3 účetní období,
nebo, pokud dodavatel vznikl později, nebo zahájil svou činnost vztahující se k předmětu veřejné zakázky
později, obrat na všechna účetní období od svého vzniku nebo zahájení příslušné činnosti) , nebo
d) technických kvalifikačních předpokladů , které jsou v příslušném státě obdobou kvalifikačních předpokladů
podle § 56 ods1, jde li o dodávky, § 56 odst..2 písm.a),c) až h) zákona, jde li o služby, a § 56 ods. 3 písm. a až c)
a písm. e) a f), jde-li o stavební práce.
Výpis ze zahraničního seznamu nesmí být starší 3 měsíců
Zahraniční certifikát musí být platný k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace
12. Pravost a stáří dokladů
Dodavatel předkládá kopie dokladů prokazující splnění kvalifikace.
Požaduje –li zadavatel před uzavřením smlouvy předložit originály, nebo ověřené kopie dokladů prokazujících
splnění kvalifikace, je uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva podle § 82 zákona 137/2006 Sb. povinen
je předložit.
13. Zrušení zadávacího řízení
Zadavatel může bez zbytečného odkladu zrušit zadávací řízení pouze za podmínek uvedených v § 84 zákona
137/2006 Sb. o veřejných zakázkách.

B. DALŠÍ POŽADAVKY ZADAVATELE
Nabídka kromě požadavků na doložení kvalifikace bude dále obsahovat :
B.1. Vyplněný Krycí list nabídky - příloha č. 1 ZD
B.2. Uchazečem vyplněné a potvrzené Obchodní podmínky – příloha č.5 ZD
Uchazeč (dodavatel) vyplní Obchodní podmínky ( budoucí Kupní o dílo) a plně dle platných zákonů
potvrdí svým podpisem ( podpisy) dle obchodního rejstříku dodavatele.
Údaje uvedené v Obchodních podmínkách jsou pro uchazače + zadavatele závazné a neměnné.
Uchazeč vyplní ustanovení týkajíce se ceny předmětu plnění + ustanovení týkající se záručních lhůt,
které poskytuje zadavateli ( objednateli) na předmět dodávky.
B.3. Vyplněný subdodavatelský systém a podíl výkonů – příloha č.7 ZD
B.4. Uchazečem doložené Čestné prohlášení o servisu a dealerství značky nabízeného nákladního automobilu
specifikovaného v bodě Druh a předmět veřejné zakázky – příloha č.8 ZD
Tato stanovená technická podmínka dle § 45 zákona zajištuje plnou garanci záruk ve lhůtách uvedených
v Obchodních podmínkách od výrobce nákladního vozidla. Nesplnění této podmínky uchazečem bude mít
za následek vyloučení uchazeče z tohoto zadávacího řízení.

C. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
C.1 Požadavek na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny
1. Nabídková smluvní cena obsahuje kompletní dodávku dle požadavku objednatele vymezenou druhem
a předmětem plnění uvedeném v této Zadávací dokumentaci a v Obchodních podmínkách.
2. Nabídková cena bude stanovena v českých korunách.
Nabídková cena bude uvedena v tomto členění:
- celková cena v Kč bez DPH
- celková nabídková cena v Kč vč. DPH
C.2. Platební podmínky zadavatele této veřejné zakázky
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1. Smluvní strany po odsouhlasení obou stran se dohodli, že předmět dodávky dle této smlouvy bude realizován bez
záloh.
2. Sjednaná kupní cena bude hrazena objednatelem na základě faktury vystavené dodavatelem po předání a převzetí
předmětu plnění.
Faktura budou obsahovat:
označení a číslo faktury
obchodní jméno dodavatele
obchodní jméno investora - objednatele
DIČO a IČO dodavatele a objednatele
den vystavení a odeslání faktury a její splatnost
soupis dodaného zboží a potvrzený zjišťovací protokol o provedené dodávce
cenu dodávky včetně vyčíslení DPH
3. Splatnost faktur za provedenou dodávku se stanovuje v délce max. 10 kalendářních dnů po doručení faktury
objednateli.
4. Neuskutečněné hmotné dodávky není dodavatel oprávněn fakturovat a objednatel není povinen uhradit.

C.3. Publicita projektu
Zadavatel je povinen zajistit publicitu podpořeného projektu .
Rozmístění textů a symbolů umístěných na pamětní desce bude v souladu s Grafickým manuálem publicity .
C.4. Archivační povinnost
Dodavatel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací dodávky v rámci projektu včetně
účetnictví do 31.12. 2025

C.5. Povinnost poskytnutí součinnosti kontrolním orgánům
1. Dodavatel je povinen po dobu deseti let od ukončení realizace projektu spolufinancovaného ze zdrojů EU za účelem
ověřování plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy a Podmínek SZIF poskytovat požadované informace a
dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám
podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
2. Dodavatel je povinen poskytnout na žádost objednatele nebo zástupců Evropské komise veškeré doklady týkající
se této zakázky dle této uzavřené smlouvy a to v době 10 ti roků po termínu předání a převzetí předmětu plnění
objednatelem. Zároveň se dodavatel zavazuje k archivaci veškerých písemných dokladů týkajících se plnění předmětu
dodávky dle této smlouvy .
Zároveň je dodavatel povinen poskytnout veškeré požadované informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat
veškerou dokumentaci vztahující se k projektu a umožnit vstup pověřeným osobám (zaměstnanci příslušného
krajského úřadu zařazení do Sekretariátu regionální rady ( dále jen „SRR“), CRR,SFŽP ČR, MMR, Platebního orgánu,
Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného
finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) do objektů a na pozemky související s projektem –
plněním této zakázky a jeho realizací k ověřování plnění podmínek smlouvy po dobu 10 let ode dne podpisu této
smlouvy oběma smluvními stranami.
Dodavatel je toto povinen přenést i na své subdodavatele.
3. Dodavatel souhlasí s případným zveřejněním údajů týkajících se předmětu plnění dle této smlouvy podle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
4. Dodavatel je povinen realizovat nápravná opatření, která mu byla uložena oprávněnými subjekty, tj. zejména
osobami a subjekty uvedenými v odstavci IX.čl.2) , na základě kontrol prováděných při monitorování projektu a to
v termínu, rozsahu a kvalitě podle požadavků stanovených příslušným kontrolním orgánem. Zároveň dodavatel
zadavateli (objednateli) písemně oznámí splnění nápravných opatření a kdo tyto opatření uložil.
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C.6. Zadavatel poskytuje zadávací dokumentaci a podklady :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zadávací dokumentaci – podklad pro zpracování nabídky se specifikací předmětu plnění – nákladního vozidla
s nástavbou .
Přílohu č.1 – Krycí list nabídky
Přílohu č.2 A–Čestné prohlášení dle § 53 zákona
Přílohu č.2 B – Čestné prohlášení - § 68 zákona
Přílohu č.3 – Čestné prohlášení pro kvalifikační předpoklady
Přílohu č.4 – Ekonomická a finanční způsobilost
Přílohu č.5 – Obchodní podmínky
Přílohu č.6 - realizované dodávky obdobného charakteru
Přílohu č.7 – subdodavatelský systém a podíl výkonů
Přílohu č.8 – Čestné prohlášení o servisu a dealerství značky nabízeného nákladního automobilu

C.7. Změny a odvolání nabídky
Předloženou nabídku lze odvolat, měnit nebo doplňovat pouze do lhůty pro podání nabídek. Poté začíná běžet lhůta po
kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni. V této lhůtě již nelze nabídku měnit. Doba závaznosti nabídky je uvedena
v této Zadávací dokumentaci.

C.8. Závazné rozhodnutí zadavatele :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zadavatel je oprávněn výběrové řízení zrušit a to i bez uvedení důvodů a odmítnout všechny předložené
nabídky.
Zrušit zadávací řízení může zadavatel rovněž, nastane –li skutečnost či podezření, že bylo porušeno ustanovení
zákona 137/2006 Sb. v § 6 – zásada transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.
Do soutěže nelze zahrnout nabídku předloženou po lhůtě stanovené v podmínkách soutěže.
Uchazeči nemají právo na náhradu nákladů spojených s účastí na soutěži.
Nabídku nelze odvolat po uplynutí lhůty určené v podmínkách soutěže pro předkládání nabídek.
Nabídku lze změnit nebo doplnit; ke změně nebo k doplnění nabídky provedeným po uplynutí lhůty určené v
podmínkách soutěže pro předkládání nabídek se však nepřihlíží.
Zadavatel vylučuje možnost opravy chyb vzniklých při vyhotovení nabídky.
Vyhlašovatel ( zadavatel) vyrozumí bez zbytečného odkladu po ukončení soutěže navrhovatele ( uchazeče), kteří v
soutěži neuspěli, že jejich nabídky odmítl.
Navrhovatel (zadavatel) oznámí příjemci uzavření smlouvy bez zbytečného odkladu po přijetí veřejné nabídky.
Ostatním oznámí, že neuspěli.
Obsahuje li zadávací dokumentace jakékoli požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo
jména a příjmení, specifická označení výrobků , dodávek a služeb, které platí pro určitého podnikatele
nebo jeho organizační složku za příznačné, patenty či vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory,
ochranné známky nebo označení původu, zadavatel umožňuje použít jiných kvalitativně a technicky
obdobných řešení.
Veškeré specifikované materiály v projektové dokumentaci jsou uvedeny jako příklad použití a je možné
je zaměnit za materiály stejných nebo obdobných vlastností. Záměnou nesmí být zhoršeny jejich
fyzikální a stavebně technické vlastnosti a musí být splněny požadavky na ně kladené normami a zákony.

V Blatné 16.03.2015

…………………………………………………
MVDr. Václav Špeta – jednatel společnosti
a zadavatel
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Operační program Rybářství – 2007 – 20013
2.1. Opatření pro produktivní investice do akvakultury, záměr a),
Registrační číslo
CPV
Kód ZUJ
Místo realizace projektu
Kód NUTS
Právní forma

: CZ.1.25/2.1.00/14.00084
: 34134000-5 - plošinové a sklápěcí nákladní automobily
: 550850 Blatná
: 551716 Sedlice , okres Strakonice
: CZ031
: 112 – Společnost s ručením omezeným

Druh zadávacího řízení :
Podlimitní veřejná zakázka na dodávku dle § 8 ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 26, bodu a) zákona č.137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů v souladu s „Pravidly“ vydanými od 06.08. 2014, kterými se
stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty z Operačního programu Rybářství – 2007 – 20013, 2.1. Opatření
pro produktivní investice do akvakultury, záměr a), b) a c), pro zadávání zakázek žadatelem dle odstavce 10,bodu a).

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
dle zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění
Obecné informace k zakázce
Zadavatel zpracoval tuto zadávací dokumentaci dle svých nejlepších znalostí a zkušeností z oblasti zadávání veřejných
zakázek s cílem zajistit transparentní , nediskriminační a hospodárné zadání veřejné zakázky.
Zadavatel i přes nejlepší péči nemůže vyloučit, že budoucí názor orgánu dohledu na skutečnosti a procesy upravené
v zadávací dokumentaci může být odlišný od názoru zadavatele.
Zadavatel proto žádá uchazeče, aby neprodleně po převzetí této zadávací dokumentace tuto podrobili vlastnímu
přezkoumání a v případě nesouhlasu s jakoukoliv skutečností resp. procesem v ní obsaženým využili svého práva podat
námitku dle § 110 zákona.
Zadavatel dále upozorňuje uchazeče na skutečnost, že zadávací dokumentace je souhrnem požadavků zadavatele a
nikoli konečným souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně platných norem. Uchazeč se tak musí při
zpracování své nabídky řídit nejen požadavky obsaženými v zadávací dokumentaci, ale též ustanoveními příslušných
obecně platných norem.
Pokud se v této veřejné zakázce uvádí :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

„zákon“ - jedná se o zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů ke
dni zveřejnění této veřejné zakázky
„zadavatel“ - Blatenská ryba, spol. s r.o.
„objednatel“ – Blatenská ryba, spol. s r.o. jako zadavatel po podpisu smlouvy o dílo
„dodavatel, zhotovitel“ – právnická nebo fyzická osoba, která provádí stavební práce ( § 17, odst.1, písm. a)
zákona)
„uchazeč“ – dodavatel, který ve stanovené lhůtě podal nabídku
„komise“ – jedná se o komisi stanovenou zadavatelem dle zákona pro otevírání obálek s nabídkami uchazečů,
pro kontrolu kvalifikace a hodnotící komisi
„ZD“ – zadávací dokumentace
„VZ“ – veřejná zakázka
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Způsob komunikace v průběhu zadávacího řízení
1)
2)

3)
4)

Zadavatel je právnická osoba
Zadavatel může dle zákona č.300/2008 Sb. o elektonických úkonech a automatické konverzi dokumentů,
v platném znění, dle § 18 a) dodávat dokumenty uchazečům – fyzickým osobám, podnikajícím osobám a
právnickým osobám prostřednictvím Datových schránek.
Dokument je doručen okamžikem, kdy jeho převzetí potvrdí odesílateli adresát prostřednictvím své datové
schránky; toto potvrzení je bezplatné.
Dalším způsobem doručování dokumentů jsou jednotlivé formy dodávky dokumentů společnostmi, které mají
poštovní licenci, nebo doručování prostřednictvím kurýrní služby do rukou adresáta, nebo podatelnu zadavatele.
Rovněž je možno podávat dokumenty i osobně na podatelnu zadavatele.

1. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
Zadavatel (identifikační údaje veřejného zadavatele):
Blatenská ryba, spol. s r.o.
Na Příkopech 747
388 01 Blatná
IČ : 49023837
DIČ : CZ 49023837
zastoupená: MVDr. Václavem Špetou, jednatelem společnosti
Tel : +420 383 422 511
Fax :
+420 383 423 161
e-mail : blatenska.ryba@blatna.net
jedná se dotovaného zadavatele dle § 2, odst. 3 zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění.

1.2. Zástupce zadavatele :
Zadavatel se rozhodl dle § 151 zákona se nechat zastoupit při výkonu práv a povinností podle zákona souvisejících se
zadávacím řízení osobou, kterou pověřil zadavatelskými činnostmi.
Tato pověřená osoba přitom splňuje požadavek nepodjatosti podle § 74, odst.7 zákona a jakkoli se nesmí účastnit
předmětného zadávacího řízení.
Osobě pověřené zadavatelskými činnostmi však není uděleno zmocnění k zadání veřejné zakázky, vyloučení dodavatele
z účasti v řízení, zrušení řízení, rozhodnutí o výběru nejvýhodnějšího návrhu, zrušení soutěže o návrh či rozhodnutí o
způsobu vyřízení námitek.
Pokud není výslovně v zadávacích podmínkách uvedeno jinak, zasílá uchazeč všechna podání v listinné podobě, která
v tomto řízení činí a to včetně námitek podaných dle § 110 zákona na konkrétní adresu zadavatele.
V případě, že bude uchazeč podávat návrh na přezkoumání úkonů zadavatele podle § 113 zákona, doručí tento návrh
přímo zadavateli a zástupci zadavatele společnosti LIMEX CB a.s. pošle ve stejné lhůtě kopii.

Zástupce zadavatele dle § 151 zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění :
LIMEX CB a.s.
U staré školy 6
110 00 PRAHA 1
Pracoviště České Budějovice
Pekárenská 549
370 04 České Budějovice
IČ
: 260 30 845
DIČ
: CZ 26 03 08 45
tel.
: +420 602437 264
e-mail : kulir@limexcb.com
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limexcb@gmail.com
www.limexcb.com
zapsaný Městským soudem v Praze , oddíl B, vložka 9327
Vyzváni k předložení nabídky bude :
a)
b)
c)

5 uchazečů - písemnou formou - DORUČENKOU
výběrové řízení bude zveřejněno na www stránkách zadavatele - http://www.blatenskaryba.cz
výběrové řízení bude zveřejněno na Profilu zadavatele

Registrační číslo
CPV
Kód ZUJ
Místo realizace projektu
Kód NUTS
Právní forma

: CZ.1.25/2.1.00/14.00084
: 34134000-5 - plošinové a sklápěcí nákladní automobily
: 550850 Blatná
: 551716 Sedlice , okres Strakonice
: CZ031
: 112 – Společnost s ručením omezeným

Předpokládaná hodnota zakázky – 2.700.000,- Kč bez DPH

Termíny realizace projektu
Záhájení plnění dodávky dle smlouvy -

ihned po podpisu smlouvy

Maximální termín plnění - lhůta

30. 06. 2015 do 24,oo hodin

-

Poznámka – Maximální termín plnění – lhůta je konečným termínem, který nelze překročit a má přímou vazbu na sankce
uvedené v Obchodních podmínkách, jako závazné pro budoucí Kupní smlouvu.
Znění čl. IX. Smluvní sankce a pokuty , čl. 1) : „Dodavatel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 60 %
ceny předmětu plnění včetně DPH dle bodu II. Předmět plnění dle těchto Obchodních podmínek za nedodržení pevného
maximálního termínu plnění - lhůty sjednané a uvedené v čl. III. této smlouvy.“
Místo plnění zakázky
Dodávka nákladního vozidla s nástavbou a veškeré doklady budou předány objednateli v místě realizace projektu na
provozovně zadavatele Blatenská ryba s.r.o., adrese Komenského 371, 387 32 Sedlice.

Název zakázky:

Nákup nákladního automobilu 2014

Druh a předmět veřejné zakázky:
Jedná se o dodávku nákladního automobilu s nástavbou - doplnění a modernizaci vozového parku
zadavatele. Účelem je zlepšení zásobování prodejců ryb v místech, kde je omezen vjezd vozidel
s nevyhovujícími emisními parametry.
Předmětem pořízení je - nákladní automobil s nástavbou - 1 kus
Specifikace nákladního automobilu :
- max. hmotnost 18 t
- motor Euro 6
- pohon 4x4
- bubnové brzdy
- odlehčovací brzda s min. výkonem 400 kW
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- denní kabina- technologické vozidlo
- sedačka řidiče vzduchově odpružená
- tři místa k sezení
- vyhřívaná zrcátka
- světlomet H7
- automatické denní svícení
- přední mlhová světla
- přídavná horní dálková světla
- pracovní světla na kabině
- pracovní světla k závěsu
- ochrana proti poškození světlometů
- stupátko na boku kabiny s madlem pro kontrolu nákladu
- manuální klimatizace
- tažné zařízení 40mm
- pneu přední i zadní 315/80 R22,5, stavební, terénní vzorek
- nádrž 300l
- min. výkon motoru 290kW
- kroutící moment min. 2100 Nm
- rezervaimportant
- tažné zařízení v předním nárazníku
- výfuk vyveden nad kabinu
- barva modrá
Specifikace nástavby :
- stavební provedení (převoz staveb. materiálů jako písek, makadam), použitý materiál podlaha Hardox 5 mm,
bočnice ocelový plech 11523, síla 3 mm
- třístranný sklápěč
- bočnice pochozí, zajistitelné ve vodorovné poloze řetízkem
- demontovatelné zadní čelo s horním uložením
- vnitřní délka nástavby min. 4800mm
- vnitřní šířka nástavby min. 2400m
- výška bočnic 500mm
- přední čelo výška 1000mm
- nástavky na obilí 400mm
- vysýpací okénko na obilí ve středu zadního čela, vel. 30x30 cm

B. Součástí předmětu plnění je dále :
B.1. Závazek dodavatele k dodávce veškeré technické a jiné dokumentace předepsané a potřebné k uvedení předmětu
dodávky do provozu, včetně předepsaných schvalovacích atestů certifikátů, revizních a tlakových zkoušek. Předání
dokladů nutných k jeho trvalému provozování a k řádné obsluze a údržbě.
B.2. Rozsah technologické části je určen smluvenými parametry předmětu dodávky a smluveným technickým řešením.
B.3. Smluvený předmět dodávky musí odpovídat technickým a uživatelským standardům - příslušným státním normám a
předpisům ČR a EU .

2. ZÁDÁVACÍ DOKUMENTACE
Zadávací dokumentace – poskytnutí :
zadávací dokumentace bude poskytnuta všem vyzvaným dodavatelům
zdarma, odeslána současně s výzvou pro podání nabídky.
Dalším uchazečům bude odeslána nebo předána na základě jejich žádosti.
Žádost bude minimálně obsahovat :
• Název uchazeče ( dodavatele) dle OR či ŽR
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•
•
•
•

Adresu uchazeče ( dodavatele) dle OR či ŽR
IČ uchazeče ( dodavatele)
DIČ – bylo li přiděleno
Případně další údaje – korespondenční adresu uchazeče ( dodavatele)

Zadávací dokumentace bude poskytnuta zdarma.
Místo vyzvednutí ZD je možné - osobně na adrese zadavatele nebo jeho zástupce
- prostřednictvím České posty – cenný balík – poštovné a balné činí 100,- Kč
bez DPH
Zadávací dokumentace obsahuje písemnou + elektronickou verzi a tvoří jeden celek
Elektronická verze = 1 x CD

Lhůta pro podání nabídky

: 31.03.2015 do 10,oo hodin

Místo podání nabídky

: Blatenská ryba, spol. s r.o., Na Příkopech 747, 388 01 Blatná – podatelna
zadavatele

Otevírání obálek

: 31.03.2015 v 10,oo hodin

Místo otevírání obálek

: Blatenská ryba, spol. s r.o., Na Příkopech 747, 388 01 Blatná – kancelář
jednatele společnosti

Při otvírání obálek může být přítomen každý z uchazečů, který předložil nabídku v max. počtu 1 osoby
+ osoby jmenované zadavatelem ,hodnotící komise ( komise pro otevírání obálek s nabídkami uchazečů) ,
mandátní zástupce zadavatele .
Lhůta pro dodatečné informace k zadávacím podmínkám - žádost musí být zadavateli, nebo jeho zástupci doručena
nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídky - do 25.03.2015 do 15,oo hodin
Prohlídka místa plnění : není relevantní
Varianty nabídky

: nejsou přípustné

Zadávací lhůta

: do 30.04.2015

Podmínky pro podání nabídek:
a) každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Nabídka obsahující varianty podle § 70 zákona se považuje za
jednu nabídku
b) dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem jehož prostřednictvím jiný
dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.
c) pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo je subdodavatelem,
jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky
podané takovým dodavatelem vyřadí.
Dodavatele, jehož nabídka byla vyřazena, zadavatel bezodkladně vyloučí z účasti v zadávacím řízení.
d) Společnou nabídkou se rozumí nabídka, kterou podalo za podmínek stanovených v § 51,odst.6 zákona více
dodavatelů společně. V takovém případě se dodavatelé podávající společnou nabídku považují za jednoho
uchazeče.
e) nabídky se podávají písemně . Uchazeč podá nabídku ve lhůtě pro podání nabídek.
Nabídka v listinné podobě musí být podána v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky, na které
musí být uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení podle § 71 odst.6 zákona
Nabídky podané elektronickými prostředky musí být podány v souladu s požadavky stanovenými §149 zákona
137/2006 Sb.

Nabídka bude podána:

nabídka bude podána písemně . Uchazeč podá nabídku ve lhůtě pro podání
nabídek.
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Nabídka v listinné podobě musí být podána v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky :

„Nákup nákladního automobilu 2014 - NEOTVÍRAT“
Dále musí být obálka označena adresou adresu uchazeče, který nabídku podává
Nabídka bude zapečetěna tak, že všechny stránky včetně příloh budou spojeny způsobem, který neumožňuje jejich
dodatečné vyjmutí bez poškození. Pečeť bude opatřena razítkem a podpisem uchazeče tak, aby část razítka i podpisu
byla na pečetní pásce a část razítka i podpisu na titulním listu nabídky.
Nabídka musí být datována a na Krycím listě podepsána uchazečem, resp. osobou oprávněnou k zastupování
statutárního orgánu uchazeče v souladu se způsobem podepisování za společnost uvedeném v obchodním rejstříku, příp.
osobou zmocněnou k takovému úkonu, v takovém případě doloží uchazeč v nabídce originál nebo úředně ověřenou kopii
plné moci.
Nabídka bude doložena rovněž v elektronické podobě na datovém mediu (CD nebo DVD) v editovatelné podobě.
Pro elektronické provedení na CD smějí být použity obecně dostupné formáty a programy (Microsoft Office (Word, Excel),
Adobe Reader, Open Office apod.)
Písemná i elektronická verze nabídky včetně všech příloh musí být shodná. V případě zjištění rozdílů mezi papírovou a
elektronickou nabídkou je rozhodující papírová podoba.
Nabídka bude uchazeči předložena pouze v českém jazyce.
Nabídka bude předložena v :
1 x originál

Údaje o hodnotících kritériích: nejnižší nabídková cena
Způsob hodnocení
Nejnižší nabídková cena – číselně měřitelné kritérium. Hodnotit se bude cena bez DPH.
Hodnocená nabídka získá bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější
nabídky k hodnocené nabídce. Toto je pak vynásobeno uvedenou váhou kritéria v %.
Poznámka:
Před stanovením pořadí úspěšnosti nabídek, hodnotící komise, bude li to zadávací řízení vyžadovat, posoudí nabídkové
ceny podle § 77 zákona – mimořádně nízká nabídková cena.

3. NABÍDKA BUDE OBSAHOVAT:
A.

POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

Uchazeč prokáže veškeré kvalifikační předpoklady předložením čestného prohlášení v nabídce ( příloha č. 3 ZD),
z jehož obsahu je zřejmé, že dodavatel níže uvedené kvalifikační předpoklady splňuje a to v souladu
s ustanovením § 62 zákona
nebo
doklady uvedenými níže v tomto odstavci :
a) předložením Čestného prohlášení uchazeče - Příloha č. 2 ZD- Čestné prohlášení dle § 53 a §68.
b) výpisem z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, či výpis z jiné evidence ( neověřená kopie)
– ne starší než 90 dnů ke dni podání nabídky
c) dokladem o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné
zakázky, zejména dokladem prokazujícím příslušné živnostenské oprávnění či licenci s předmětem podnikání –
d) předložením ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ dle § 50, odst.c)
zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění o ekonomické a finanční způsobilosti splnit
veřejnou zakázku.
Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou/osobami oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. Zadavatel
poskytuje vzor – příloha číslo 4 ZD
e) Splnění technických kvalifikačních předpokladů dle příslušných ustanovení § 56 odst. 1, písm. a) zákona
uchazeč prokáže:
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Seznamem významných dodávek realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením rozsahu
poskytnutí; přílohou tohoto seznamu musí být :
f.1. Osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno veřejnému
zadavateli, nebo
f.2. Osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo
f.3. Smlova s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není –li současně možné
osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívající na její straně

a doby

Dodavatel (uchazeč) předloží seznam min. 3 významných obdobných dodávek nákladních automobilů s
nástavbou, jejichž hodnota bude min. 1.300 tisíc Kč bez DPH na každou uvedenou obdobnou dodávku .
Seznam významných dodávek dodavatel doloží formou čestného prohlášení – příloha č. 6 ZD. Prohlášení musí být
podepsáno oprávněnou osobou/osobami jednat jménem či za dodavatele.
Pokud není dodavatel z objektivních důvodů schopen prokázat splnění technických předpokladů , je oprávněn je
prokázat i jinými rovnocennými doklady, pokud je veřejný zadavatel z objektivních důvodů neodmítne.
Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované veřejným zadavatelem podle § 50
odst.1, písm.b) a d) v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím
subdodavatele.
V takovém případě v souladu s § 51 odst.4 ZVZ doloží uchazeč v nabídce :
a)
doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1) písm. j) ZVZ (tj. čestné
prohlášení subdodavatele, že není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek) a profesního
kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) ZVZ (tj. výpis z Obchodního rejstříku či obdobné evidence)
subdodavatelem a
b)
smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k
plnění veřejné zakázky uchazečem či poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude uchazeč oprávněn disponovat v rámci plnění
veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1) písm. b) a
d).
Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele
137/2006 Sb. v platném znění.

prokázat splnění kvalifikace podle § 54 písm. a) zákona

Společná nabídka více dodavatelů
1) 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 podle § 50
odst. 1 písm. a) a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) ZVZ v plném rozsahu. Splnění kvalifikace
podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) ZVZ musí prokázat všichni dodavatelé společně. V případě prokazování splnění
kvalifikace v chybějícím rozsahu prostřednictvím subdodavatele se postupuje dle § 51 odst. 4 ZVZ obdobně.
2) Podává-li nabídku více dodavatelů společně (jako jeden uchazeč), jsou povinni v souladu s § 51 odst. 6 ZVZ přiložit k
nabídce smlouvu, z níž vyplývá, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a jakýmkoliv třetím osobám z jakýchkoliv
závazků vzniklých v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky či vzniklých v důsledku prodlení či jiného porušení
smluvních nebo jiných povinností v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky, zavázáni společně a nerozdílně, a to
po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky.
Zahraniční dodavatel
1)
Nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, zahraniční dodavatel prokazuje splnění kvalifikace způsobem
podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání, případně bydliště, a to v souladu s § 51 odst. 7 ZVZ.
2)
Zjistí-li se rozdíl v obsahu, je rozhodující překlad v českém jazyce.
Další možnosti dokladace :
1. Dodavatelé mohou k prokázání základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 ZVZ a profesních kvalifikačních
předpokladů dle § 54 ZVZ předložit výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů podle § 127 ZVZ.
2. Dodavatelé mohou k prokázání kvalifikačních předpokladů předložit certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných
dodavatelů podle § 134 ZVZ.
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3. Zahraniční dodavatelé mohou k prokázání kvalifikačních předpokladů předložit výpis ze zahraničního seznamu
kvalifikovaných dodavatelů či příslušný zahraniční certifikát podle § 143 ZVZ.
4. Změna kvalifikačních předpokladů v průběhu zadávacího řízení
Dojde-li do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky k jakékoliv změně v kvalifikaci dodavatele, která by jinak
znamenala nesplnění kvalifikace, je dodavatel povinen nejpozději do 7 dnů tuto skutečnost veřejnému zadavateli písemně
oznámit. Dodavatel je pak 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 lhůtu
prodloužit nebo může zmeškání lhůty prominout.

POZOR !!!
Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva dle § 82 zákona, je povinen před jejím uzavřením předložit na výzvu
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.
zákona. ( uchazeč tedy musí disponovat doklady již ke dni podání nabídky)

Zadavatel upozorňuje všechny potenciální zájemce, že z dokladů, kterými bude uchazeč prokazovat kvalifikaci
musí být zřejmé splnění kvalifikace KE DNI PODÁNÍ NABÍDKY.

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace :
1. Čestné prohlášení dodavatele
Požaduje –li zadavatel předložit Čestné prohlášení, musí toto prohlášení obsahovat veškeré zadavatele
požadované údaje a musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem, či za dodavatele originálním
podpisem ( podpisy) statutárního ( statutárních) zástupce ( zástupců) (dle obchodního rejstříku) dodavatele))
Pokud za dodavatele jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce předložena plná moc
v originále nebo v úředně ověřené kopii.
2. Prokázání splnění kvalifikace
Prokázání plnění kvalifikace podle požadavků veřejného zadavatele stanovených v souladu s ustanoveními v
zákoně 137/2006 Sb. je předpokladem posouzení a hodnocení nabídky uchazeče v otevřeném řízení , hodnocení
předběžné nabídky zájemce v dynamickém nákupním systému, vyzvání zájemce k podání nabídky v užším řízení či
jednacím řízení s uveřejněním, účasti zájemce v soutěžním dialogu a předpokladem uzavření smlouvy ve
zjednodušeném podlimitním řízení.
3. Změny v kvalifikaci
Dojde-li do doby rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky k jakékoliv změně v kvalifikaci dodavatele, která
by jinak znamenala nesplnění kvalifikace podle § 60 zákona č. 137/2006 Sb., je dodavatel povinen nejpozději
do 7 dnů tuto skutečnost veřejnému zadavateli písemně oznámit a současně předložit potřebné dokumenty
prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu.
Výše uvedené se rovněž vztahuje i na uchazeče, se kterým je v souladu s rozhodnutím veřejného zadavatele
podle § 81 zákona č. 137/2006 Sb. možné uzavřít smlouvu, a to až do doby uzavření smlouvy.
V takovém případě musí uchazeč, s nímž veřejný zadavatel uzavírá smlouvu , předložit potřebné dokumenty
prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu nejpozději při uzavření smlouvy.
4. Splnění části kvalifikace prostřednictvím subdodavatele
Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované veřejným zadavatelem podle
§ 50 odst.1 písm. b) až d) zákona 137/2006 Sb. v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím
rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě 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. Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle § 50
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odst.1 písm.b) až d).
Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle § 54 písm.a).
5. Společná nabídka několika dodavatelů
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 podle § 50 odst. 1 písm. a) zákona a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a)
v plném rozsahu . Splnění kvalifikace podle § 50 odst.1 písm.b) až d) musí prokázat všichni dodavatelé společně.
V případě prokazování splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prostřednictvím subdodavatele se předchozí
odstavec 4 použije obdobně.
6. Nabídka několika dodavatelů
V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn podle odstavce 5 společně několika dodavateli, jsou
veřejnému zadavateli 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 jakýchkoli právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně,
a to vpo celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky.
Požadavek na závazek podle věty první, aby dodavatelé byli zavázáni společně a nerozdílně, platí, pokud zvláštní
právní předpis nebo zadavatel nestanoví jinak.
7. Prokázání kvalifikace zahraniční osoby
Nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje zahraniční dodavatel splnění kvalifikace způsobem
podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném
zákonem 137/2006 Sb. v platném znění 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 zadavatel v zadávacích podmínkách nebo 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.
8. Elektronické prostředky
Splnění kvalifikačních předpokladů lze prokázat i pomocí elektronických prostředků podle § 149, pokud je to
vzhledem k povaze příslušných kvalifikačních předpokladů možné.
9. Použití výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
Předloží –li dodavatel veřejnému zadavateli výpis ze seznamu ve lhůtě pro prokázání splnění
kvalifikace, nahrazuje tento výpis prokázání splnění :
a) základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst.1a
b) profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 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.
Zadavatel je povinen přijmout výpis ze seznamu, pokud k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno
splnění kvalifikace , není výpis ze seznamu starší než 3 měsíce.
10 .Systém certifikovaných dodavatelů – prokázání kvalifikace certifikátem
Předloží-li dodavatel veřejnému zadavateli certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů, který
obsahuje náležitosti stanovené v § 139 zákona 137/2006 Sb., ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace a údaje
v certifikátu jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace, nahrazuje tento certifikát
v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace dodavatelem.
11. Použití výpisu ze zahraničního seznamu dodavatelů
Zadavatel přijme výpis ze zahraničního seznamu či zahraniční certifikát od zahraničního dodavatele pouze
v případě,pokud má zahraniční dodavatel sídlo či místo podnikání, popřípadě bydliště , ve státě, ve kterém byl
výpis ze zahraničního seznamu či zahraniční certifikát vydán.
Dále ho přijme za podmínek , že je vydán ve
státě, který je součástí Evropského hospodářského prostoru, nebo v jiném státě, stanoví li tak mezinárodní
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smlouva uzavřená evropským společenstvím nebo Českou republikou.
Z výpisu ze zahraničního seznamu či zahraničního certifikátu musí vyplývat, že zahraniční dodavatel prokázal
splnění :
a) základních kvalifikačních předpokladů, které jsou v příslušném státě obdobou kvalifikačních předpokladů
podle § 53 odst. 1 zákona,
b) profesních kvalifikačních předpokladů, které jsou v příslušném státě obdobou kvalifikačních předpokladů
podle § 54 zákona
c) ekonomických a finančních předpokladů, které jsou v příslušném státě obdobou kvalifikačních předpokladů
podle § 55 odst. 1 písm. b) zákona ( poslední zpracovaná rozvaha nebo určitá část takové rozvahy) a písm.
c) ( údaj o celkovém obratu dodavatele zjištěný podle zvláštních právních předpisů, popřípadě obrat
dosažený dodavatelem s ohledem na předmět veřejné zakázky, a to nejvýše za poslední 3 účetní období,
nebo, pokud dodavatel vznikl později, nebo zahájil svou činnost vztahující se k předmětu veřejné zakázky
později, obrat na všechna účetní období od svého vzniku nebo zahájení příslušné činnosti) , nebo
d) technických kvalifikačních předpokladů , které jsou v příslušném státě obdobou kvalifikačních předpokladů
podle § 56 ods1, jde li o dodávky, § 56 odst..2 písm.a),c) až h) zákona, jde li o služby, a § 56 ods. 3 písm. a až c)
a písm. e) a f), jde-li o stavební práce.
Výpis ze zahraničního seznamu nesmí být starší 3 měsíců
Zahraniční certifikát musí být platný k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace
12. Pravost a stáří dokladů
Dodavatel předkládá kopie dokladů prokazující splnění kvalifikace.
Požaduje –li zadavatel před uzavřením smlouvy předložit originály, nebo ověřené kopie dokladů prokazujících
splnění kvalifikace, je uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva podle § 82 zákona 137/2006 Sb. povinen
je předložit.
13. Zrušení zadávacího řízení
Zadavatel může bez zbytečného odkladu zrušit zadávací řízení pouze za podmínek uvedených v § 84 zákona
137/2006 Sb. o veřejných zakázkách.

B. DALŠÍ POŽADAVKY ZADAVATELE
Nabídka kromě požadavků na doložení kvalifikace bude dále obsahovat :
B.1. Vyplněný Krycí list nabídky - příloha č. 1 ZD
B.2. Uchazečem vyplněné a potvrzené Obchodní podmínky – příloha č.5 ZD
Uchazeč (dodavatel) vyplní Obchodní podmínky ( budoucí Kupní o dílo) a plně dle platných zákonů
potvrdí svým podpisem ( podpisy) dle obchodního rejstříku dodavatele.
Údaje uvedené v Obchodních podmínkách jsou pro uchazače + zadavatele závazné a neměnné.
Uchazeč vyplní ustanovení týkajíce se ceny předmětu plnění + ustanovení týkající se záručních lhůt,
které poskytuje zadavateli ( objednateli) na předmět dodávky.
B.3. Vyplněný subdodavatelský systém a podíl výkonů – příloha č.7 ZD
B.4. Uchazečem doložené Čestné prohlášení o servisu a dealerství značky nabízeného nákladního automobilu
specifikovaného v bodě Druh a předmět veřejné zakázky – příloha č.8 ZD
Tato stanovená technická podmínka dle § 45 zákona zajištuje plnou garanci záruk ve lhůtách uvedených
v Obchodních podmínkách od výrobce nákladního vozidla. Nesplnění této podmínky uchazečem bude mít
za následek vyloučení uchazeče z tohoto zadávacího řízení.

C. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
C.1 Požadavek na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny
1. Nabídková smluvní cena obsahuje kompletní dodávku dle požadavku objednatele vymezenou druhem
a předmětem plnění uvedeném v této Zadávací dokumentaci a v Obchodních podmínkách.
2. Nabídková cena bude stanovena v českých korunách.
Nabídková cena bude uvedena v tomto členění:
- celková cena v Kč bez DPH
- celková nabídková cena v Kč vč. DPH
C.2. Platební podmínky zadavatele této veřejné zakázky
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1. Smluvní strany po odsouhlasení obou stran se dohodli, že předmět dodávky dle této smlouvy bude realizován bez
záloh.
2. Sjednaná kupní cena bude hrazena objednatelem na základě faktury vystavené dodavatelem po předání a převzetí
předmětu plnění.
Faktura budou obsahovat:
označení a číslo faktury
obchodní jméno dodavatele
obchodní jméno investora - objednatele
DIČO a IČO dodavatele a objednatele
den vystavení a odeslání faktury a její splatnost
soupis dodaného zboží a potvrzený zjišťovací protokol o provedené dodávce
cenu dodávky včetně vyčíslení DPH
3. Splatnost faktur za provedenou dodávku se stanovuje v délce max. 10 kalendářních dnů po doručení faktury
objednateli.
4. Neuskutečněné hmotné dodávky není dodavatel oprávněn fakturovat a objednatel není povinen uhradit.

C.3. Publicita projektu
Dodavatel je povinen zajistit publicitu podpořeného projektu .
Součástí plnění uchazeče je výroba, dodávka a umístění pamětní desky
Rozmístění textů a symbolů umístěných na pamětní desce bude v souladu s Grafickým manuálem publicity .
C.4. Archivační povinnost
Dodavatel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací dodávky v rámci projektu včetně
účetnictví do 31.12. 2025
C.5. Povinnost poskytnutí součinnosti kontrolním orgánům
1. Dodavatel je povinen po dobu deseti let od ukončení realizace projektu spolufinancovaného ze zdrojů EU za účelem
ověřování plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy a Podmínek SZIF poskytovat požadované informace a
dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám
podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
2. Dodavatel je povinen poskytnout na žádost objednatele nebo zástupců Evropské komise veškeré doklady týkající
se této zakázky dle této uzavřené smlouvy a to v době 10 ti roků po termínu předání a převzetí předmětu plnění
objednatelem. Zároveň se dodavatel zavazuje k archivaci veškerých písemných dokladů týkajících se plnění předmětu
dodávky dle této smlouvy .
Zároveň je dodavatel povinen poskytnout veškeré požadované informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat
veškerou dokumentaci vztahující se k projektu a umožnit vstup pověřeným osobám (zaměstnanci příslušného
krajského úřadu zařazení do Sekretariátu regionální rady ( dále jen „SRR“), CRR,SFŽP ČR, MMR, Platebního orgánu,
Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného
finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) do objektů a na pozemky související s projektem –
plněním této zakázky a jeho realizací k ověřování plnění podmínek smlouvy po dobu 10 let ode dne podpisu této
smlouvy oběma smluvními stranami.
Dodavatel je toto povinen přenést i na své subdodavatele.
3. Dodavatel souhlasí s případným zveřejněním údajů týkajících se předmětu plnění dle této smlouvy podle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
4. Dodavatel je povinen realizovat nápravná opatření, která mu byla uložena oprávněnými subjekty, tj. zejména
osobami a subjekty uvedenými v odstavci IX.čl.2) , na základě kontrol prováděných při monitorování projektu a to
v termínu, rozsahu a kvalitě podle požadavků stanovených příslušným kontrolním orgánem. Zároveň dodavatel
zadavateli (objednateli) písemně oznámí splnění nápravných opatření a kdo tyto opatření uložil.
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C.6. Zadavatel poskytuje zadávací dokumentaci a podklady :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zadávací dokumentaci – podklad pro zpracování nabídky se specifikací předmětu plnění – nákladního vozidla
s nástavbou .
Přílohu č.1 – Krycí list nabídky
Přílohu č.2 A–Čestné prohlášení dle § 53 zákona
Přílohu č.2 B – Čestné prohlášení - § 68 zákona
Přílohu č.3 – Čestné prohlášení pro kvalifikační předpoklady
Přílohu č.4 – Ekonomická a finanční způsobilost
Přílohu č.5 – Obchodní podmínky
Přílohu č.6 - realizované dodávky obdobného charakteru
Přílohu č.7 – subdodavatelský systém a podíl výkonů
Přílohu č.8 – Čestné prohlášení o servisu a dealerství značky nabízeného nákladního automobilu

C.7. Změny a odvolání nabídky
Předloženou nabídku lze odvolat, měnit nebo doplňovat pouze do lhůty pro podání nabídek. Poté začíná běžet lhůta po
kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni. V této lhůtě již nelze nabídku měnit. Doba závaznosti nabídky je uvedena
v této Zadávací dokumentaci.

C.8. Závazné rozhodnutí zadavatele :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zadavatel je oprávněn výběrové řízení zrušit a to i bez uvedení důvodů a odmítnout všechny předložené
nabídky.
Zrušit zadávací řízení může zadavatel rovněž, nastane –li skutečnost či podezření, že bylo porušeno ustanovení
zákona 137/2006 Sb. v § 6 – zásada transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.
Do soutěže nelze zahrnout nabídku předloženou po lhůtě stanovené v podmínkách soutěže.
Uchazeči nemají právo na náhradu nákladů spojených s účastí na soutěži.
Nabídku nelze odvolat po uplynutí lhůty určené v podmínkách soutěže pro předkládání nabídek.
Nabídku lze změnit nebo doplnit; ke změně nebo k doplnění nabídky provedeným po uplynutí lhůty určené v
podmínkách soutěže pro předkládání nabídek se však nepřihlíží.
Zadavatel vylučuje možnost opravy chyb vzniklých při vyhotovení nabídky.
Vyhlašovatel ( zadavatel) vyrozumí bez zbytečného odkladu po ukončení soutěže navrhovatele ( uchazeče), kteří v
soutěži neuspěli, že jejich nabídky odmítl.
Navrhovatel (zadavatel) oznámí příjemci uzavření smlouvy bez zbytečného odkladu po přijetí veřejné nabídky.
Ostatním oznámí, že neuspěli.
Obsahuje li zadávací dokumentace jakékoli požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo
jména a příjmení, specifická označení výrobků , dodávek a služeb, které platí pro určitého podnikatele
nebo jeho organizační složku za příznačné, patenty či vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory,
ochranné známky nebo označení původu, zadavatel umožňuje použít jiných kvalitativně a technicky
obdobných řešení.
Veškeré specifikované materiály v projektové dokumentaci jsou uvedeny jako příklad použití a je možné
je zaměnit za materiály stejných nebo obdobných vlastností. Záměnou nesmí být zhoršeny jejich
fyzikální a stavebně technické vlastnosti a musí být splněny požadavky na ně kladené normami a zákony.

V Blatné 16.03.2015

…………………………………………………
MVDr. Václav Špeta – jednatel společnosti
a zadavatel
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Operační program Rybářství – 2007 – 20013
2.1. Opatření pro produktivní investice do akvakultury, záměr a), b) a c)
Registrační číslo

: CZ.1.25/2.1.00/14.00084

Zadavatel :
Blatenská ryba, spol. s r.o.
Na Příkopech 747
388 01 Blatná
IČ : 49023837

Název zakázky:

Nákup nákladního automobilu 2014

Zvláštní příloha č. 1

neměnný vzor

KRYCÍ LIST NABÍDKY
IDENTIFIKACE UCHAZEČE
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Název společnosti, právní forma a přesná adresa :
IČ :
DIČ:
Spisová značka:
Bankovní spojení:
Číslo účtu : 2700180339/2010
Telefonické, faxové a e-mailové spojení:
Jména osob, které jsou zmocněny jednat s objednatelem ve věcech nabídky
a rozsah jejich oprávnění:

Cenová nabídka uchazeče :

Cena dodávky bez DPH

Kč

DPH 21 %

Kč

Cena dodávky včetně DPH

Kč

V………………….dne……………..2015
.............................................................................
razítko a podpis oprávněného zástupce uchazeče

Operační program Rybářství – 2007 – 20013
2.1. Opatření pro produktivní investice do akvakultury, záměr a), b) a c)
Registrační číslo

: CZ.1.25/2.1.00/14.00084

Zadavatel :
Blatenská ryba, spol. s r.o.
Na Příkopech 747
388 01 Blatná
IČ : 49023837

Název zakázky:

Nákup nákladního automobilu 2014

Zvláštní příloha č. 2A

neměnný vzor

Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů dle
§53 zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

Společnost
(fyzická osoba) ……………,adresa…………………, IČ ……………, zapsaná ( nezapsaná)
v obchodním rejstříku vedeném ………………, oddíl……., vložka …….(dále jen „uchazeč veřejné zakázky “),
tímto čestně prohlašuje:
a)
který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch zločinného spolčení, trestný čin
účasti na zločinném spolčení, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení,
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 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 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 předpisu;
d)
vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž nebylo
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 nepostačující nebo
zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů;
e)
který není v likvidaci;
f)
který doloží potvrzení, která nejsou starší než 30 dnů, že nemá v evidenci daní u orgánů Finanční
správy České republiky ani orgánů Celní správy české republiky a ani v evidenci daní, pojistného na sociální
zabezpečení a pojistného na veřejné zdravotní pojištění nebo obdobných peněžitých plnění u příslušných orgánů
státu, ve kterém má dodavatel sídlo, místo podnikání či bydliště, evidovány nedoplatky.
g)
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,
h)
který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek;
i)
zrušeno
j)
zrušeno
k)
kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce
podle zvláštního právního předpisu

V ………………..dne……………..2015

…………………………………
Jména a příjmení – hůlkově
Datum narození
Podpis

Poznámka :
Čestné prohlášení podepisují
a) Všichni jednatelé uvedení ve výpisu z OR, nebo
b) Všichni členové představenstva uvedení v OR, nebo
c) Fyzická osoba podnikající
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Operační program Rybářství – 2007 – 20013
2.1. Opatření pro produktivní investice do akvakultury, záměr a), b) a c)
Registrační číslo

: CZ.1.25/2.1.00/14.00084

Zadavatel :
Blatenská ryba, spol. s r.o.
Na Příkopech 747
388 01 Blatná
IČ : 49023837

Název zakázky:

Nákup nákladního automobilu 2014

Zvláštní příloha č. 2B

neměnný vzor

Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů dle
§ 68 zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

Společnost ( fyzická osoba)………., adresa…………….., IČ …………….., zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném ………………. soudem …………….., oddíl……….., vložka ………..(dále jen „společnost - právnická
osoba “), tímto čestně prohlašuje, že předkládá
a)

seznam 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

Pořadové číslo :

Jméno

Příjmení

1.
2.
3.

b) aktuální seznam akcionářů s podílem akcií vyšším než 10 % základního kapitálu

Pořadové číslo :

Jméno

Příjmení

1.
2.
3.

c)

Akcie
%

prohlašuje, že neuzavřela a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu
v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou

1

V ………………….dne……………….2015

………………………………………….
Jméno, příjmení statutárního zástupce
podpis + razítko

Poznámka :
Bod b) tohoto Čestného prohlášení vyplňuje pouze statutární zástupce akciové společnosti
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Operační program Rybářství – 2007 – 20013
2.1. Opatření pro produktivní investice do akvakultury, záměr a), b) a c)
Registrační číslo

: CZ.1.25/2.1.00/14.00084

Zadavatel :
Blatenská ryba, spol. s r.o.
Na Příkopech 747
388 01 Blatná
IČ : 49023837

Název zakázky:

Nákup nákladního automobilu 2014

Zvláštní příloha č. 3
neměnný vzor

Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních kritérií dle
zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách
Uchazeč - zájemce
název:
sídlo :
IČ :
DIČ :
tel. :
e-mail:
ID DS :

Prohlašuji tímto, že jsem zájemce:
•

který splňuje základní kvalifikační předpoklady, tedy že jsem kvalifikovaným zájemcem, ve veřejné
zakázce zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení výše uvedené zakázky

•

který splňuje profesní kvalifikační předpoklady, tedy že jsem kvalifikovaným zájemcem, ve veřejné
zakázce zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení výše uvedené zakázky

•

který splňuje technické kvalifikační předpoklady, tedy že jsem kvalifikovaným zájemcem, ve veřejné
zakázce zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení výše uvedené zakázky

•

dále jako uchazeč ve výše uvedené zakázce prohlašuji, že jsem ekonomicky a finančně způsobilý
splnit veřejnou zakázku dle ustanovení § 50 odst. 1 zákona,

•

zároveň prohlašuji, že jsem schopen v případě přidělení zakázky předložit originály či úředně
ověřené kopie veškerých dokladů zadavateli této veřejné zakázky, které jsou uvedeny v zadávací
dokumentaci .

V ………………..dne……………..2015

………………………………………………………..
Jména a příjmení statutárního zástupce uchazeče
Razítko + podpis

Operační program Rybářství – 2007 – 20013
2.1. Opatření pro produktivní investice do akvakultury, záměr a), b) a c)
Registrační číslo

: CZ.1.25/2.1.00/14.00084

Zadavatel :
Blatenská ryba, spol. s r.o.
Na Příkopech 747
388 01 Blatná
IČ : 49023837

Název zakázky:

Nákup nákladního automobilu 2014

Zvláštní příloha č. 4 – EKONOMICKÁ A FINANČNÍ ZPŮSOBILOST
neměnný vzor

Čestné prohlášení o splnění ekonomické a finanční způsobilosti
uchazeče dle zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

Uchazeč:
název:
sídlo :
IČ :
DIČ :
tel. :
e-mail:
ID DS :

Čestně prohlašuje, že výše uvedený uchazeč je ekonomicky a finančně způsobilý splnit tuto
veřejnou zakázku v souladu s § 50 odst. 1 písm. c) zákona.

V ………………..dne……………..2015

…………………………………
Jména a příjmení statutárního zástupce uchazeče
Razítko +podpis

Operační program Rybářství – 2007 – 20013
2.1. Opatření pro produktivní investice do akvakultury, záměr a),
Registrační číslo
CPV
Kód ZUJ
Místo realizace projektu
Kód NUTS
Právní forma

: CZ.1.25/2.1.00/14.00084
: 34134000-5 - plošinové a sklápěcí nákladní automobily
: 550850 Blatná
: 551716 Sedlice , okres Strakonice
: CZ031
: 112 – Společnost s ručením omezeným

Druh zadávacího řízení :
Podlimitní veřejná zakázka na dodávku dle § 8 ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 26, bodu a) zákona
č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů v souladu s „Pravidly“ vydanými od 06.08. 2014,
kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty z Operačního programu Rybářství – 2007 – 20013,
2.1. Opatření pro produktivní investice do akvakultury, záměr a), b) a c), pro zadávání zakázek žadatelem dle
odstavce 10,bodu a).

OBCHODNÍ PODMÍNKY
ve znění § 2079 až 2183 zákona 82/2012 Sb. , občanského zákoníku v platném znění

Název zakázky :

Nákup nákladního automobilu 2014
Kupní smlouva č………………

I.
Smluvní strany

Dodavatel :

zastoupený :
IČO :
DIČO :
Bankovní spojení :
Číslo účtu :
Tel
:
Fax
:

Objednatel :

Blatenská ryba, spol. s r.o.
Na Příkopech 747
388 01 Blatná
IČ : 49023837
DIČ : CZ 49023837
zastoupená : MVDr. Václavem Špetou – jednatelem společnosti
Tel :
+420 383 422 511
Fax :
+420 383 423 161
e-mail : blatenska.ryba@blatna.net
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II.
Předmět plnění
Dodavatel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele dodat následný předmět zakázky:
A. Nákladní automobil s nástavbou

1 kus

Specifikace nákladního automobilu :
- max. hmotnost 18 t
- motor Euro 6
- pohon 4x4
- bubnové brzdy
- odlehčovací brzda s min. výkonem 400 kW
- denní kabina- technologické vozidlo
- sedačka řidiče vzduchově odpružená
- tři místa k sezení
- vyhřívaná zrcátka
- světlomet H7
- automatické denní svícení
- přední mlhová světla
- přídavná horní dálková světla
- pracovní světla na kabině
- pracovní světla k závěsu
- ochrana proti poškození světlometů
- stupátko na boku kabiny s madlem pro kontrolu nákladu
- manuální klimatizace
- tažné zařízení 40mm
- pneu přední i zadní 315/80 R22,5, stavební, terénní vzorek
- nádrž 300l
- min. výkon motoru 290kW
- kroutící moment min. 2100 Nm
- rezervaimportant
- tažné zařízení v předním nárazníku
- výfuk vyveden nad kabinu
- barva modrá
Specifikace nástavby :
- stavební provedení (převoz staveb. materiálů jako písek, makadam), použitý materiál podlaha Hardox 5 mm,
bočnice ocelový plech 11523, síla 3 mm
- třístranný sklápěč
- bočnice pochozí, zajistitelné ve vodorovné poloze řetízkem
- demontovatelné zadní čelo s horním uložením
- vnitřní délka nástavby min. 4800mm
- vnitřní šířka nástavby min. 2400m
- výška bočnic 500mm
- přední čelo výška 1000mm
- nástavky na obilí 400mm
- vysýpací okénko na obilí ve středu zadního čela, vel. 30x30 cm

B. Součástí předmětu plnění je dále :
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B.1. Závazek dodavatele k dodávce veškeré technické a jiné dokumentace předepsané a potřebné k uvedení
předmětu dodávky do provozu, včetně předepsaných schvalovacích atestů certifikátů, revizních a tlakových zkoušek.
Předání dokladů nutných k jeho trvalému provozování a k řádné obsluze a údržbě.
B.2. Rozsah technologické části je určen smluvenými parametry předmětu dodávky a smluveným technickým řešením.
B.3. Smluvený předmět dodávky musí odpovídat technickým a uživatelským standardům - příslušným státním
normám a předpisům ČR a EU .

III.
Doba plnění
1. Dodavatel se zavazuje zahájit, realizovat a předat smluvený předmět dodávky objednateli v těchto termínech :
- zahájení

-

dnem podpisu kupní smlouvy

- maximální termín plnění - lhůta

-

30. 06. 2015 do 24,oo hodin

IV.
Cena
1. Cena za kompletní touto smlouvou dodané zboží , definované v čl. II., byla stanovena dohodou smluvních stran ve
smyslu Zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění změn a doplňků na základě provedeného výběrového řízení dle
zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění dle nabídky dodavatele
a činí
Cena bez DPH

……………………Kč

DPH 21 %

……………………Kč

Cena pevná včetně DPH

……………………Kč

2. Cena uvedená v bodě 1. tohoto článku je cenou pevnou, kterou není možné překročit.
Dojde-li ke změně rozsahu předmětu plnění dodavatele, na nichž se smluvní strany této smlouvy písemně dohodnou,
uzavřou na uvedený rozsah plnění smlouvu novou.

V.
Platební podmínky
1. Smluvní strany po odsouhlasení obou stran se dohodli, že předmět dodávky dle této smlouvy bude realizován bez
záloh.
2. Sjednaná kupní cena bude hrazena objednatelem na základě faktury vystavené dodavatelem po předání a převzetí
předmětu plnění.
Faktura budou obsahovat:
označení a číslo faktury
obchodní jméno dodavatele
obchodní jméno investora - objednatele
DIČO a IČO dodavatele a objednatele
den vystavení a odeslání faktury a její splatnost
soupis dodaného zboží a potvrzený zjišťovací protokol o provedené dodávce
cenu dodávky včetně vyčíslení DPH
3. Splatnost faktur za provedenou dodávku se stanovuje v délce max. 10 kalendářních dnů po doručení faktury
objednateli.
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4. Neuskutečněné hmotné dodávky není dodavatel oprávněn fakturovat a objednatel není povinen uhradit.

VI.
Podmínky dodávky
Řádná dodávka předmětu plnění musí být kompletní a její kvalita bude prokázána doložením předepsaných
schvalovacích dokladů – technický průkaz vozidla, COC list , apod.

VII
Smluvní závazky dodavatele
Dodavatel se touto smlouvou zavazuje vedle povinností sjednaných v jiných článcích této smlouvy :
1. Dodavatel je povinen po dobu deseti let od ukončení realizace projektu spolufinancovaného ze zdrojů EU za účelem
ověřování plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy a Podmínek SZIF poskytovat požadované informace a
dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám
podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
2. Dodavatel je povinen poskytnout na žádost objednatele nebo zástupců Evropské komise veškeré doklady týkající se
této zakázky dle této uzavřené smlouvy a to v době 10 ti roků po termínu předání a převzetí předmětu plnění
objednatelem. Zároveň se dodavatel zavazuje k archivaci veškerých písemných dokladů týkajících se plnění předmětu
dodávky dle této smlouvy .
Zároveň je dodavatel povinen poskytnout veškeré požadované informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat
veškerou dokumentaci vztahující se k projektu a umožnit vstup pověřeným osobám (zaměstnanci příslušného
krajského úřadu zařazení do Sekretariátu regionální rady ( dále jen „SRR“), CRR,SFŽP ČR, MMR, Platebního orgánu,
Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného
finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) do objektů a na pozemky související s projektem –
plněním této zakázky a jeho realizací k ověřování plnění podmínek smlouvy po dobu 10 let ode dne podpisu této
smlouvy oběma smluvními stranami.
Dodavatel je toto povinen přenést i na své subdodavatele.
3. Dodavatel souhlasí s případným zveřejněním údajů týkajících se předmětu plnění dle této smlouvy podle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
4. Dodavatel je povinen realizovat nápravná opatření, která mu byla uložena oprávněnými subjekty, tj. zejména
osobami a subjekty uvedenými v odstavci IX.čl.2) , na základě kontrol prováděných při monitorování projektu a to
v termínu, rozsahu a kvalitě podle požadavků stanovených příslušným kontrolním orgánem. Zároveň dodavatel
zadavateli (objednateli) písemně oznámí splnění nápravných opatření a kdo tyto opatření uložil.

VIII.
Předání a převzetí předmětu dodávky
1. Předání a převzetí předmětu dodávky potvrdí smluvní strany této smlouvy závěrečným protokolem o předání a
převzetí .
2. K převzetí předmětu dodávky je dodavatel povinen vyzvat objednatele alespoň 7 pracovních dnů před stanoveným
termínem předání a převzetí a současně předat objednateli návrh protokolu o předání a převzetí včetně všech příloh.
3. Odmítne-li objednatel předmět plnění nabízený dodavatelem k předání a převzetí, jsou smluvní strany této smlouvy
povinny sepsat zápis, ve kterém uvede objednatel důvody nepřevzetí plnění od dodavatele a své stanovisko k nim. Po
odstranění případných nedostatků, za které nese odpovědnost dodavatel, a pro které objednatel odmítl dodávku
převzít se bude přejímací řízení opakovat v nezbytném rozsahu. Důvodem nepřevzetí dodávky může být pouze jeho
nefunkčnost bránící provozu nebo nedodržení garantovaných parametrů, technických a uživatelských standardů
uvedených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky.
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4. Předání předmětu dodávky – areál provozovny společnosti Blatenská ryba s.r.o., Komenského 371,
387 32 Sedlice

IX.
Záruka za plnění dle této kupní smlouvy
1.
2.

Dodavatel poskytuje objednateli na smluvený předmět dodávky záruku.
Záruční doba začíná běžet od data předání a převzetí smluveného předmětu plnění uvedeného v Protokolu o
předání a převzetí předmětu plnění a bude činit
- kompletní záruční lhůta na vozidlo
- záruční lhůta na motorovou jednotku
- záruční lhůta na prorezivění karosérie
- záruční lhůta na nástavbu

…………měsíců
…………měsíců
…………měsíců
…………měsíců

3. Dodavatel odpovídá za to, že smluvené dílo nemá právní vady.
4. Na díly vyměňované v rámci záruky poskytuje dodavatel novou záruku, v původní poskytnuté délce, za stejných
podmínek uvedených v tomto článku.

X.
Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody
1. Dodavatel nese nebezpečí škody na předmětu dodávky až do okamžiku předání a převzetí dodávky objednatelem.
2. Úplné vlastnictví k předmětu dodávky a nebezpečí škody na něm přechází na objednatele dnem předání a převzetí
smluveného předmětu plnění.
3. Dodavatel nenese škodu na předmětu plnění, kterou způsobil objednatel prokazatelně svým zaviněním.

XI.
Smluvní sankce a pokuty

1. Dodavatel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 60 % ceny předmětu plnění včetně DPH dle bodu
II. Předmět plnění dle těchto Obchodních podmínek za nedodržení pevného maximálního termínu plnění - lhůty
sjednané a uvedené v čl. III. této smlouvy.

2. Dostane-li se kupující do prodlení se zaplacením kupní ceny, je povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve
výši 0,05 promile z nezaplacené částky za každý den prodlení.

XII.
Ostatní ujednání
1. Dodavatel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele převést svá práva nebo závazky z této smlouvy na
jinou osobu.
2. Dodavatel musí být opravář a autorizovaný dealer značky vozidla.

3. Tato smlouva může být změněna nebo doplněna výlučně dohodou objednatele a dodavatele formou písemných
číslovaných dodatků k této smlouvě, podepsaných statutárními zástupci smluvních stran.
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4. Bude-li jakékoliv ustanovení shledáno neplatným, neúčinným nebo neúplným, nebude tím dotčena platnost nebo
účinnost ostatních ustanovení této smlouvy. Smluvní strany písemnou dohodou nahradí toto ustanovení takovou
úpravou smluvního stavu, která se nejvíce blíží účelu smlouvy a jejímu záměru.
5.

Každá smluvní strana určuje tyto osoby oprávněné za ni jednat ve věci této smlouvy v tomto rozsahu pověření :
Za objednatele ve věcech
a) smluvních - MVDr. Václav Špeta - jednatel BLATENSKÁ RYBA s.r.o
b) technických -

Za dodavatele ve věcech
a) smluvních b) technických 6. Tato smlouva o dodávce má 6 stran. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích s tím, že objednatel si ponechá
vyhotovení 1 a 2, dodavatel 3 a 4.
7. Není-li v ustanoveních této smlouvy stanoveno jinak, řídí se tento smluvní vztah zákonem 82/2012 Sb. , občanským
zákoníkem v platném znění ke dni uzavření smlouvy a příslušnými právními předpisy v době realizace dodávky.
8. Všechny spory a problémy, vyplývající z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou strany řešit především
vzájemnou dohodou při respektování vzájemné dobré vůle a víry obou stran.

9. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnen jejího podpisu oběma smluvními stranami.

V …………….

dne………………2015

....……………......................
Dodavatel

V Blatné

dne………………2015

……………….........................
MVDr. Václav Špeta
Jednatel BLATENSKÁ RYBA s.r.o.
Objednatel
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2.1. Opatření pro produktivní investice do akvakultury, záměr a), b) a c)
Registrační číslo

: CZ.1.25/2.1.00/14.00084

Zadavatel :
Blatenská ryba, spol. s r.o.
Na Příkopech 747
388 01 Blatná
IČ : 49023837

Název zakázky:

Nákup nákladního automobilu 2014

Zvláštní příloha č. 6

neměnný vzor

SEZNAM VÝZNAMNÝCH DODÁVEK REALIZOVANÝCH
DODAVATELEM V POSLEDNÍCH 3 LETECH OBDOBNÉHO
CHARAKTERU
Uchazeč zde uvede seznam min. 3 významných obdobných dodávek nákladních automobilů s nástavbou,
jejichž hodnota bude min. 1.300 tisíc Kč bez DPH na každou uvedenou obdobnou dodávku .

♦ Název zakázky číslo 1 :
Objednatel:
Název
Adresa
IČ
Jméno kontaktní osoby
Telefonní spojení na kontaktní osobu

Místo plnění:
Termín plnění dodávky:
Hodnota dodávky:

……………….. Kč bez DPH

Stručný popis dodávky:

♦ Název zakázky číslo 2 :
Objednatel:
Název
Adresa
IČ
Jméno kontaktní osoby
Telefonní spojení na kontaktní osobu

Místo plnění:
Termín plnění dodávky:

Operační program Rybářství – 2007 – 20013
2.1. Opatření pro produktivní investice do akvakultury, záměr a), b) a c)
Registrační číslo

: CZ.1.25/2.1.00/14.00084

Zadavatel :
Blatenská ryba, spol. s r.o.
Na Příkopech 747
388 01 Blatná
IČ : 49023837

Název zakázky:

Nákup nákladního automobilu 2014

Zvláštní příloha č. 6

neměnný vzor

SEZNAM VÝZNAMNÝCH DODÁVEK REALIZOVANÝCH
DODAVATELEM V POSLEDNÍCH 3 LETECH OBDOBNÉHO
CHARAKTERU

Hodnota dodávky:

……………….. Kč bez DPH

Stručný popis dodávky:

♦ Název zakázky číslo 3 :
Objednatel:
Název
Adresa
IČ
Jméno kontaktní osoby
Telefonní spojení na kontaktní osobu

Místo plnění:
Termín plnění dodávky:
Hodnota dodávky:

……………….. Kč bez DPH

Stručný popis dodávky:

V ……………………dne…………2015

.............................................................................
Jméno, příjmení + podpis statutárního
zástupce uchazeče
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2.1. Opatření pro produktivní investice do akvakultury, záměr a), b) a c)
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Zadavatel :
Blatenská ryba, spol. s r.o.
Na Příkopech 747
388 01 Blatná
IČ : 49023837

Název zakázky:

Nákup nákladního automobilu 2014

Zvláštní příloha č. 7

neměnný vzor

SUBDODAVATELSKÝ SYSTÉM A PODÍL VÝKONŮ
podíl v %

podíl v tis. Kč/bez DPH

PRÁCE REALIZOVANÉ VLASTNÍMI KAPACITAMI
PRÁCE REALIZOVANÉ SUBDODAVATELI CELKEM

%

tis. Kč

INFORMACE O JEDNOTLIVÝCH SUBDODAVATELÍCH:
druh subdodávky:

Název společnosti, právní forma a přesná adresa:
………………………………………………………………..

………………………………………..

…………………………………………………………………

…………………………………………

%

IČ: …………………………………………………………………..

Název společnosti, právní forma a přesná adresa:

tis. Kč

druh subdodávky:

...........................................................................

..............................................

...........................................................................

..............................................

IČ: ......................................................................

........ %

..................tis. Kč

V …………………………… dne …………….2015

.......................................................................
jméno,příjmení + podpis statutárního zástupce
uchazeče
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Zvláštní příloha č. 8

neměnný vzor

Čestné prohlášení o splnění technické podmínky dle
§ 45, odst.1 zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

Uchazeč:
název:
sídlo :
IČ :
DIČ :
tel. :
e-mail:
ID DS :
čestně prohlašuje,
že jako uchazeč výše uvedené veřejné zakázky zajišťujeme autorizovaný servis a jsme
autorizovaným dealerem nabízené značky nákladního automobilu uvedeného v nabídce .

V …………………….dne………………2015

……………………………………………………………
Jméno a příjmení statutárního zástupce uchazeče
Razítko a podpis

