VÝZVA K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A PODÁNÍ NABÍDKY VČ. ZADÁVACÍ
DOKUMENTACE
k veřejné zakázce malého rozsahu
Název zakázky

Dodávka myčky konzerv
dodávka

Druh zakázky

ČÁST I
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE
Název zadavatele
Sídlo zadavatele
IČ zadavatele
Profil zadavatele
Osoba oprávněná jednat za
zadavatele
Zmocněnec
Adresa zmocněnce
IČ zadavatele
Elektronická adresa
URL
Telefonní kontakt
Registrace:

KIMBEX, s.r.o.
Šalounova 326/40, Vítkovice, 703 00 Ostrava
19010494
https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/KIMBEX--sr-o-_2654/
IVO KUBIŠ - jednatel
Zastoupen na základě plné moci
Dobrá zakázka s. r. o.
Hlubinská 1378/36, 702 00 Moravská Ostrava
286 31 595
info@dobrazakazka.cz
http://www.dobrazakazka.cz
+ 420 774 883 284
Krajský soud v Ostravě sp. zn. C/35709

ČÁST II
VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY
Předmětem veřejné zakázky je dodávka automatické průběžné myčky pro mytí konzerv (odmaštění)
včetně sušícího modulu.
Minimální technické požadavky jsou stanoveny takto:
-

materiál provedení nerez
Pro rozměr konzervy:
- max.: průměr 99mm, výška 120mm, váha 900g
- min.: průměr 72mm, výška 105mm, váha 400g
Kapacita min. 300 – 500 ks/hod
sušící modul musí zajistit osušení konzerv bez zanechání viditelných kapek

Součástí dodávky je také technická dokumentace, prohlášení o shodě a provedení revize zařízení. Se
zařízením musí být dodány veškeré dokumenty a součástí nutné pro provoz zařízení v České republice.
Požadované parametry uvedené výše jsou minimální (není-li uvedeno jinak, tzn. není-li uvedeno, že
se jedná o maximální hodnotu). Nesplnění i jednoho parametru bude považováno za nesplnění
podmínek zadavatele.
Termín dodání je stanoven nejpozději do 60 dní ode dne podepsání smlouvy.
Místem plnění zakázky je sídlo zadavatele.
Předpokládaná hodnota zakázky činí 19 000 EUR bez DPH.
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ČÁST III
DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím
podmínkám. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 5 pracovních dnů
před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty,
nejpozději do 4 pracovních dnů ode dne doručení žádosti dodavatele. Dodatečné informace, včetně
přesného znění žádosti, doručí zadavatel současně všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí
zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta.
Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i
bez předchozí žádosti. Předchozí odstavce se použijí obdobně.
Žádost o dodatečné informace doručí dodavatel na adresu zmocněnce uvedenou v části I. Zadavatel
doporučuje upřednostnit zaslání této žádosti elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem.

ČÁST IV
OBCHODNÍ PODMÍNKY, VČETNĚ PLATEBNÍCH PODMÍNEK
Zadavatel stanovuje minimální požadavky na obsah návrhu smlouvy:
Označení smluvních stran, u dodavatele uvedena kontaktní osoba vč. příslušných
kontaktů.
Označení předmětu zakázky
Platební podmínky:
Platba proběhne bezhotovostním převodem na základě faktury vystavené nejpozději
do 15. dne měsíce následujícího po dodání předmětu zakázky.
Záloha do výše 30% po podpisu smlouvy. Splatnost faktur je stanovena do 30
kalendářních dní ode dne doručení příslušné faktury objednateli. Dnem úhrady se rozumí
den, kdy příslušná částka je odepsána z bankovního účtu objednatele.
Záruka min. 24 měsíců.
Smluvní strany se dohodly, že jakákoli korespondence bude považována v případě sporu
za doručenou nejpozději 15. kalendářní den ode dne prokazatelného odeslání.

ČÁST V
PODMÍNKY, ZA NICHŽ JE MOŽNO PŘEKROČIT VÝŠI NABÍDKOVÉ CENY
Nabídkovou cenu nelze překročit vyjma zákonné změny příslušné sazby DPH.

ČÁST VI
POŽADAVKY NA VARIANTY
Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

ČÁST VII
POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
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Uchazeč stanoví nabídkovou cenu pro realizaci celé zakázky a podrobnou cenovou kalkulaci, která
bude součástí návrhu kupní smlouvy.
Nabídková cena bude uvedena v EUR měně v členění: nabídková cena bez daně z přidané hodnoty
(DPH), samostatně DPH (sazba DPH 15 % a 21 %) a celková nabídková cena včetně DPH.
Nabídková cena celkem ve výše zmíněné skladbě bude uvedena na krycím listu nabídky – viz příloha
této zadávací dokumentace. Nabídková cena bude zpracována v souladu s oznámením o zahájení
zadávacího řízení, zadávací dokumentací nebo jinou dokumentací obsahující vymezení předmětu
zakázky.
Nabídková cena bude stanovena jako cena „nejvýše přípustná“ a musí v ní být zahrnuty veškeré
náklady spojené s kompletní realizací předmětu zakázky.
Poskytne-li uchazeč zadavateli slevu, musí být tato sleva zahrnuta v jednotlivých položkách (je
nepřípustné, aby byla poskytnuta jako jedna položka snižující nabídkovou cenu). Veškeré položky
předmětu zakázky musí být oceněny.

ČÁST VIII
PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
Dodavatel ve své nabídce uvede své identifikační údaje, a to v rozsahu – název obchodní firmy, datum
zapsání v obchodním rejstříku, sídlo/místo podnikání/bydliště, jméno osoby oprávněné jednat jménem
dodavatele, IČ, DIČ, telefon, fax, e-mail (pro komunikaci v průběhu procesu zadávání zakázky) a URL
adresu – viz příloha zadávací dokumentace.
Dodavatel ve své nabídce předloží návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za
uchazeče. Pokud návrh smlouvy podepíše zmocněná osoba, musí být součástí nabídky uchazeče též
příslušná platná plná moc. Nepodepsaný návrh smlouvy je nepodepsanou nabídkou ve smyslu zákona
a je proto právně neúčinný. Nabídka, která bude obsahovat nepodepsaný návrh smlouvy, bude
vyřazena pro nesplnění podmínek zadání. Písemný návrh smlouvy musí akceptovat text zadávací
dokumentaci nebo jiné dokumenty obsahující vymezení předmětu zakázky. Písemný návrh smlouvy
musí plně akceptovat text obchodních podmínek a nelze se od nich odchýlit. Údaje uvedené v návrhu
smlouvy se nesmí lišit od údajů uvedených v jiné části nabídky uchazeče. V případě rozporů je pak
vždy rozhodující písemný návrh smlouvy.
Nabídka bude předložena v českém nebo anglickém jazyce. Zadavatel doporučuje podat nabídku ve
dvou vyhotoveních: v jednom originále a v jedné kopii v písemné formě označených „ORIGINÁL
NABÍDKY“ a „KOPIE NABÍDKY“. V případě rozporů mezi originálem nabídky a kopií nabídky je
rozhodující originál nabídky. K dokladům a listinám předloženým v jiném než českém nebo anglickém
jazyce musí být připojen jejich úředně ověřený překlad do českého nebo anglického jazyka vyjma
dokladů předkládaných v souladu s ust. § 51 odst. 7 zákona. Dokumenty prokazující kvalifikační
předpoklady nemusí být překládány.
Zadávací dokumentace je součástí této výzvy.
Uchazeč předloží ve své nabídce návrh smlouvy (ve formátu *.doc, *.odt nebo *.rtf, *.ods) a nabídku
v elektronické podobě (na CD-R ve formátu *.doc, *.odt nebo *.rtf, *.ods nebo *.pdf). V případě
rozporů mezi tištěnou a elektronickou podobou návrhu smlouvy je rozhodující písemný
návrh smlouvy.
Nabídka uchazeče nesmí obsahovat přepisy nebo opravy, které by mohly uvést zadavatele v omyl.
Zadavatel doporučuje nabídku uchazeče zajistit způsobem znemožňujícím manipulaci s jednotlivými
listy.
Zadavatel doporučuje všechny listy nabídky včetně příloh řádně očíslovat vzestupnou číselnou řadou a
na poslední stránce nabídky uvést podepsané prohlášení o celkovém počtu stran nabídky.

ČÁST IX
PODÁNÍ NABÍDKY
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Dodavatel může podat pouze jednu nabídku.
Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož
prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Součástí krycího listu
nabídky bude prohlášení uchazeče, že není subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel
v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.
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.
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.
Lhůta pro doručení nabídky:

do 23. 2. 2015 do 10:00 hod.

Místo doručení na adresu:

Dobrá zakázka s. r. o.
Hlubinská 1378/36
702 00 Ostrava
Osobní doručení je možné na základě předchozí domluvy (min. 2
pracovní dny předem) na kontaktech zmocněnce – viz záhlaví.
Podatelnu administrátora zajišťuje podatelna sídla zmocněnce, tj.
společnosti Moramis s. r. o.

Osobní doručení je možné vždy v době od 8:00 – 11:00 a 13:00 – 14:30 po předchozí domluvě.
Způsob doručení nabídky:

V uzavřené zabezpečené obálce do výše uvedeného
pro doručení nabídky. Obálka bude označena štítkem:

místa

Zakázka
Dodávka myčky konzerv
NEOTVÍRAT
Na obálce bude v levém horním rohu uvedeno označení uchazeče
a adresa pro případné zaslání oznámení o pozdním podání nabídky.

ČÁST X
PROKÁZÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ
Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel:
a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované
zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z
trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu,
úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na
takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného
činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak
její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem
dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad
splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního
orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba
prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle
uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad
musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa
podnikání či bydliště,
b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s
předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení
odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto
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podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen
statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu
dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její
statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku
či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí
předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této
organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve
vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
c) který v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou
podplácení podle zvláštního právního předpisu,
d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení, v
němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto,
že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních
předpisů (Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve
znění pozdějších předpisů.),
e) který není v likvidaci,
f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v
zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v
České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště
dodavatele,
i) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a
j) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu
nelegální práce podle zvláštního právního předpisu,
Profesní kvalifikační předpoklady splní uchazeč:
-

výpisem z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisem z jiné obdobné evidence,
pokud je v ní zapsán (ust. § 54 písm. a) zákona),
doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím
předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či
licenci, (§ 54 písm. b) zákona)

Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části zadavatelem požadované kvalifikace dle §
50 odst. 1 písm. b) a d) v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu
prokázat prostřednictvím subdodavatele (nestanovil-li zadavatel jinak). Dodavatel je v takovém
případě povinen předložit:
a) doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu dle § 53 odst. 1 písm. j) a
profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) subdodavatelem,
b) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí
plnění určeného k plnění zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude
dodavatele 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 prokázat splnění profesní kvalifikace - výpis z
obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisem z jiné obdobné evidence, pokud je v ní
zapsán (ust. § 54 písm. a) zákona).
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Má-li být předmět 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 a profesního kvalifikačního předpokladu - výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm
zapsán, či výpisem z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán - v plném rozsahu. Splnění zbývající
zadavatelem požadované kvalifikace musí prokázat všichni dodavatelé společně. V případě
prokazování splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prostřednictvím subdodavatele se předchozí
odstavec použije obdobně.
V případě, že má být předmět zakázky plněn podle předchozího odstavce společně několika
dodavateli, jsou povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů
smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a třetím
osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti se zakázkou zavázáni společně a
nerozdílně, a to po celou dobu plnění zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících ze zakázky.
PROKAZOVÁNÍ KVALIFIKACE:
Základní kvalifikační předpoklady se prokazují čestným prohlášením. Profesní kvalifikační
předpoklady se prokazují předložením prosté kopie příslušných dokumentů.
Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního
rejstříku nesmějí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky.

ČÁST XI
ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK PODLE HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ
Základním kritériem pro zadání zakázky je ekonomická výhodnost nabídky (ust. § 78 odst. 1 písm. a)
zákona).
Zadavatel stanovil dílčí hodnotící kritéria v pořadí dle významu, a to násl.:

1.
2.
3.

Dílčí hodnotící kritéria
Nabídková cena bez DPH
Instalovaný příkon
Rozměr stroje - délka

Váha v %
60
20
20

Kritérium č. 1 – Nabídková cena bez DPH
Při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její celková výše bez DPH, uvedená v návrhu
smlouvy. Tato cena musí zahrnovat veškeré náklady – např. cla, pojištění apod.
Kritérium č. 2 – Instalovaný příkon
Při hodnocení instalovaného příkonu je rozhodný technický údaj zařízení v kW. Nejvhodnější
nabídka je nabídka s nejmenším instalovaným příkonem.
Kritérium č. 3 – Rozměr stroje - délka

Rozměr b
Rozměr c
Rozměr a
Při hodnocení tohoto kritéria bude posuzována délka stroje rozměru a – viz obrázek.
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Pro hodnocení bude použita bodovací stupnice v rozsahu 0 až 100. Každé jednotlivé nabídce bude dle
dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího
kritéria.
Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria, získá
hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější
nabídky k hodnocené nabídce.
Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria, získá
hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty hodnocené
nabídky k nejvhodnější nabídce.
Hodnocení podle bodovací metody bude provedeno tak, že jednotlivá bodová ohodnocení nabídek dle
dílčích kritérií budou vynásobena příslušnou vahou daného kritéria. Na základě součtu výsledných
hodnot u jednotlivých nabídek bude stanoveno pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako
nejúspěšnější bude stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší hodnoty.
Není-li výše uveden způsob hodnocení pro uvedená hodnotící kritéria, bude použito hodnocení dle
požadovaného parametru, tj. pro minimální hodnotu způsob hodnocení pro minimum, pro maximální
hodnotu způsob hodnocení pro maximum, pro subjektivní kritérium (je-li uplatněno) hodnocení
subjektivní. V případě, že některý z parametrů bude v nabídkách uveden v jiných než
předpokládaných jednotkách, vyhrazuje si zadavatel právo hodnotit dle požadovaného parametru (tzn.
je-li např. požadována maximální hodnota a údaj je uveden v jednotkách, který tuto hodnotu
vyjadřuje minimální hodnotou, bude hodnocen pro minimum apod.).

ČÁST XII
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
Zadavatel nehradí uchazečům náklady vzniklé z účasti v řízení.
Tato zakázka nepodléhá veřejnému otevírání obálek.
Zadavatel stanovuje délku zadávací lhůty na 90 dnů (lhůta, po kterou jsou uchazeči vázáni svou
nabídkou).
Dodavatel podáním nabídky uděluje zadavateli souhlas k ověření a prověření údajů uvedených
v nabídkách.
Tato veřejná zakázka není zadávána dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů.
Předmět veřejné zakázky je spolufinancován z Operačního programu Rybářství – prostředků Evropské
unie a státního rozpočtu České republiky.

ČÁST XIV
PŘÍLOHY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Příloha č. 1:

Krycí list nabídky (vzor)
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