ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

NADLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZADÁVANÁ V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ PODLE DLE § 56 A NÁSL. ZÁK. Č.
134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK (DÁLE JEN „ZÁKON“)

DODÁVKA

ZAKÁZKA Č. 1
ZAKÁZKA JE ROZDĚLENÁ NA TŘI ČÁSTI (ČÁST A , ČÁST B, ČÁST C)

IDENTIFIKACE ZADAVATELE

NÁZEV / JMÉNO ZADAVATELE:

MANOLIA Company s.r.o.

SÍDLO:

Osová 8, 594 53 Osová Bítýška

IČ:

053 71 058

STATUTÁRNÍ ORGÁN:

Jakub Pyšný, jednatel

KONTAKTNÍ OSOBA
(ZÁSTUPCE ZADAVATELE):

Mgr. Michaela Kasper Beňová
Mgr. Ing. Marek Luhan

TEL. / EMAIL:

+ 420 603 573 775/michaela.benova@akluhan.cz

Zadávací dokumentace a přílohy jsou uveřejněny dle § 96 odst. 1 zákona neomezeným dálkovým přístupem na
profilu zadavatele. Adresa profilu: https://manolia-company.profilzadavatele.cz/
Dále je možné je vyžádat v elektronické podobě na emailové adrese: michaela.benova@akluhan.cz.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu životního prostředí.

IDENTIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ČÁST A

PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

Odstředivka (poptávaný předmět zakázky musí být nový, nepoužitý)

1) doprava na místo plnění stanovené zadavatelem a komplexní
vyzkoušení včetně následného zaškolení obsluhy,

SOUČASTI DODÁVKY:

2) předání záručních listů, návodů k obsluze a k údržbě zařízení, vše
v českém jazyce!

PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA
KOMPLETNÍ DODÁVKY:

KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ
ZAKÁZKY:

2.150.000,- Kč bez DPH

42931000-1 - Odstředivky

viz “TECHNICKÁ PŘÍLOHA ZD“
Nesplnění všech parametrů v “TECHNICKÉ PŘÍLOZE ZD“ je nesplněním
POPIS PŘEDMĚTU ZAKÁZKY:

zadávacích podmínek a má za následek vyřazení nabídky!
Plnění bude realizováno v souladu s platnými zákony ČR, normami ČSN,
obecně závaznými předpisy a doporučenými metodikami SFŽP ČR.

IDENTIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ČÁST B

PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

Vysokozdvižný vozík (poptávaný předmět zakázky musí být nový,

nepoužitý)

1) doprava na místo plnění stanovené zadavatelem a komplexní
SOUČASTI DODÁVKY:

vyzkoušení včetně následného zaškolení obsluhy,
2) předání záručních listů, návodů k obsluze a k údržbě zařízení, vše
v českém jazyce!

2

PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA
KOMPLETNÍ DODÁVKY:

KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ

950.000,- Kč bez DPH

42415110-2 – vysokozdvižné vozíky

ZAKÁZKY:

viz “TECHNICKÁ PŘÍLOHA ZD“
Nesplnění všech parametrů v “TECHNICKÉ PŘÍLOZE ZD“ je nesplněním
POPIS PŘEDMĚTU ZAKÁZKY:

zadávacích podmínek a má za následek vyřazení nabídky!
Plnění bude realizováno v souladu s platnými zákony ČR, normami ČSN,
obecně závaznými předpisy a doporučenými metodikami SFŽP ČR.

IDENTIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ČÁST C

Nákladní automobil s kontejnerovou nástavbou Velkoobjemové
PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

kontejnery (7 ks)
Plastové bedny (10 ks)

(poptávaný předmět zakázky musí být nový, nepoužitý)

1) doprava na místo plnění stanovené zadavatelem a komplexní
SOUČASTI DODÁVKY:

vyzkoušení včetně následného zaškolení obsluhy,
2) předání záručních listů, návodů k obsluze a k údržbě zařízení, vše
v českém jazyce!

PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA
KOMPLETNÍ DODÁVKY:

3.100.000,- Kč bez DPH

34144500-3 - vozidla pro svoz odpadků a odpadních vod
KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ
ZAKÁZKY:

34928480-6 - kontejnery a nádoby na odpad a odpadky
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viz “TECHNICKÁ PŘÍLOHA ZD“
Nesplnění všech parametrů v “TECHNICKÉ PŘÍLOZE ZD“ je nesplněním
POPIS PŘEDMĚTU ZAKÁZKY:

zadávacích podmínek a má za následek vyřazení nabídky!
Plnění bude realizováno v souladu s platnými zákony ČR, normami ČSN,
obecně závaznými předpisy a doporučenými metodikami SFŽP ČR.

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ ZAKÁZKY
PLATÍ PRO VŠECHNY TŘI ČÁSTI
ČÁST A, ČÁST B, ČÁST C

TERMÍN ZAHÁJENÍ DODÁVKY:

Po podpisu kupní smlouvy oběma stranami

LHŮTA PRO DODÁNÍ ZBOŽÍ ČINÍ:

30 - 120 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy (hodnotící kritérium)
(předpokládaný termín uzavření kupní smlouvy je v květnu 2018)

MÍSTO PLNĚNÍ:

Osová 8, Osová Bítýška (prohlídka místa plnění se nepředpokládá)

OSTATNÍ:

Obchodní podmínky – viz přiložená závazná kupní smlouva.

POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE PRO NADLIMITNÍ REŽIM
PLATÍ PRO VŠECHNY TŘI ČÁSTI
ČÁST A, ČÁST B, ČÁST C

Dodavatel je povinen prokázat v nabídce:
- základní způsobilost podle § 74 zákona
- profesní způsobilost podle § 77 odst. 1, odst. 2 písm. a) zákona

Základní způsobilost
Způsobilým není dodavatel, který
a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný
čin uvedený v příloze č. 3 zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k
zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek
c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo penále na veřejné zdravotní
pojištění
d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo penále na sociální
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle
jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu sídla země sídla dodavatele.
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Je-li dodavatel právnická osoba, musí podmínku podle písm. a) výše uvedeném splňovat tato právnická osoba a
zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele další právnická osoba, musí
citovanou podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak každý člen jejího statutárního orgánu a osoba zastupující
tuto právnickou osobu ve statutárním orgánu dodavatele.
Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu
a) zahraniční právnické osoby, musí zmíněnou podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat tato právnická
osoba a vedoucí pobočky závodu
b) u české právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) splňovat osoby uvedené v § 74 odst. 2
zákona a vedoucí pobočky závodu.
Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti v souladu s ust. § 75 zákona,
předložením:
a) Výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) zákona
b) Potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) zákona
c) Písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) zákona
d) Písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) zákona
e) Potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d) zákona
f) Výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním
rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) zákona
Profesní způsobilost
Splnění podmínek profesní způsobilosti dodavatel prokazuje v souladu s ust. § 77 zákona předložením:
1) Výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence
vyžaduje.
2) Dokladem, že je dodavatel oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky doložením
živnostenského listu, výpisu ze živnostenského rejstříku nebo koncesní listiny.
Profesní způsobilost musí být prokázána doložením výpisu ze živnostenského rejstříku, z něhož bude vyplývat, že
dodavatel má živnostenské oprávnění "Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského
zákona", a to v rozsahu minimálně jednoho z následujících oborů činnosti – Poskytování služeb pro zemědělství,
zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost; Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků; Výroba strojů a
zařízení; Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií; Zprostředkování obchodu a služeb; Velkoobchod a
maloobchod; Výroba, obchod a služby jinde nezařazené.
Zadavatel bude profesní způsobilost podle § 77 odst. 2 písm. a) zákona považovat rovněž za splněnou, pokud
dodavatel prokáže, že má živnostenské oprávnění, které z hlediska oboru činnosti odpovídá výše uvedenému
požadavku na jeho rozsah, pokud bylo vydáno dle dříve účinných znění živnostenského zákona.

Doklady o kvalifikaci
Splnění kvalifikačních předpokladů prokazuje zájemce již ve své nabídce, a to předložením prostých kopií
požadovaných dokumentů.
Povinnost předložit doklad může dodavatel splnit odkazem na odpovídající informace vedené v informačním systému
veřejné správy nebo v obdobném systému vedeném v jiném členském státu, který umožňuje neomezený dálkový
přístup. Takový odkaz musí obsahovat internetovou adresu a údaje pro přihlášení a vyhledání požadované
informace, jsou-li takové údaje nezbytné.
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Zadavatel NEUMOŽŇUJE nahradit v nabídce předložení dokladů čestným prohlášením.
Zadavatel však požaduje, aby dodavatel v nabídce předložil čestné prohlášení dle § 75 odst. 1 písm. c) a d) zákona.
Toto čestné prohlášení je přílohou zadávací dokumentace
Zadavatel vyžaduje předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci před uzavřením smlouvy,
pokud nebudou tyto doklady předloženy již v zadávacím řízení.
Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1, odst. 2 písm. a)
zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem
zahájení zadávacího řízení.
Splnění základní způsobilosti lze doložit rovněž předložení výpisu ze „seznamu kvalifikovaných dodavatelů“ nebo
„seznamu certifikovaných dodavatelů“.
DŮSLEDEK NESPLNĚNÍ

Zadavatel posoudí prokázání splnění kvalifikace dodavatele podle § 74 a

KVALIFIKACE:

§ 77 odst. 1, odst. 2 písm. a) zákona. Nesplní-li dodavatel kvalifikaci
v požadovaném rozsahu, bude podle § 48 odst. 2 zákona vyloučen.

PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE
VYBRANÝM DODAVATELEM:

Vybraný účastník zadávacího řízení je podle § 122 odst. 3 zákona
povinen před uzavřením smlouvy předložit zadavateli originály nebo
ověřené kopie dokladů o jeho kvalifikaci, pokud je již zadavatel nemá
k dispozici.

PODÁNÍ NABÍDEK, OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK, HODNOCENÍ NABÍDEK
ČÁST A

- termín: do 27.4.2018, 8:30 hodin

Nabídky doručené později nebudou hodnoceny!!!

TERMÍN A MÍSTO PODÁNÍ
NABÍDEK:

- místo: Neškaredice 95, 284 01 Kutná Hora – Neškaredice (areál
společnosti ZERS)
- způsob: nabídka bude zpracována českém či slovenském jazyce,
bude v listinné podobě a bude v řádně uzavřené obálce, označená
názvem veřejné zakázky i označením její části

NEOTEVÍRAT
OZNAČENÍ NABÍDEK:

Zakázka č. 1 – Část A – MANOLIA Company s.r.o. + adresa uchazeče o
zakázku

TERMÍN A MÍSTO OTEVÍRÁNÍ
OBÁLEK:

27.4.2018, v 9:00 hodin
Neškaredice 95, 284 01 Kutná Hora – Neškaredice (areál společnosti
ZERS)
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TERMÍN A MÍSTO HODNOCENÍ

27.4.2018, v 9:30 hodin

NABÍDEK:

Neškaredice 95, 284 01 Kutná Hora – Neškaredice (areál společnosti
ZERS)

LHŮTA, PO KTEROU JSOU

Dle § 40 odst. 1 zákona je lhůta, po kterou jsou účastníci zadávacího

UCHAZEČI SVOJI NABÍDKOU

řízení nabídkou vázáni, tedy nesmí ze zadávacího řízení odstoupit,

VÁZÁNI:

stanovena na 3 měsíce.

PODÁNÍ NABÍDEK, OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK, HODNOCENÍ NABÍDEK
ČÁST B

- termín: do 27.4.2018, 8:30 hodin

Nabídky doručené později nebudou hodnoceny!!!

TERMÍN A MÍSTO PODÁNÍ
NABÍDEK:

- místo: Neškaredice 95, 284 01 Kutná Hora – Neškaredice (areál
společnosti ZERS)
- způsob: nabídka bude zpracována českém či slovenském jazyce,
bude v listinné podobě a bude v řádně uzavřené obálce, označená
názvem veřejné zakázky i označením její části

NEOTEVÍRAT
OZNAČENÍ NABÍDEK:

Zakázka č. 1 – Část B – MANOLIA Company s.r.o. + adresa uchazeče o
zakázku

TERMÍN A MÍSTO OTEVÍRÁNÍ
OBÁLEK:

27.4.2018, v 9:00 hodin
Neškaredice 95, 284 01 Kutná Hora – Neškaredice (areál společnosti
ZERS)

27.4.2018, v 10:00 hodin
TERMÍN A MÍSTO HODNOCENÍ
NABÍDEK:

Neškaredice 95, 284 01 Kutná Hora – Neškaredice (areál společnosti
ZERS)
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LHŮTA, PO KTEROU JSOU
UCHAZEČI SVOJI NABÍDKOU

Dle § 40 odst. 1 zákona je lhůta, po kterou jsou účastníci zadávacího
řízení nabídkou vázáni, tedy nesmí ze zadávacího řízení odstoupit,
stanovena na 3 měsíce.

VÁZÁNI:

PODÁNÍ NABÍDEK, OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK, HODNOCENÍ NABÍDEK
ČÁST C

- termín: do 27.4.2018, 8:30 hodin

Nabídky doručené později nebudou hodnoceny!!!

TERMÍN A MÍSTO PODÁNÍ

- místo: Neškaredice 95, 284 01 Kutná Hora – Neškaredice (areál
společnosti ZERS)

NABÍDEK:
- způsob: nabídka bude zpracována českém či slovenském jazyce,
bude v listinné podobě a bude v řádně uzavřené obálce, označená
názvem veřejné zakázky i označením její části

OZNAČENÍ NABÍDEK:

NEOTEVÍRAT
Zakázka č. 1 – Část C – MANOLIA Company s.r.o. + adresa uchazeče o
zakázku

TERMÍN A MÍSTO OTEVÍRÁNÍ
OBÁLEK:

TERMÍN A MÍSTO HODNOCENÍ
NABÍDEK:

LHŮTA, PO KTEROU JSOU
UCHAZEČI SVOJI NABÍDKOU
VÁZÁNI:

27.4.2018, v 9:00 hodin
Neškaredice 95, 284 01 Kutná Hora – Neškaredice (areál společnosti
ZERS)

27.4.2018, v 10:30 hodin
Neškaredice 95, 284 01 Kutná Hora – Neškaredice (areál společnosti
ZERS)

Dle § 40 odst. 1 zákona je lhůta, po kterou jsou účastníci zadávacího
řízení nabídkou vázáni, tedy nesmí ze zadávacího řízení odstoupit,
stanovena na 3 měsíce.
NABÍDKOVÁ CENA
PLATÍ PRO VŠECHNY TŘI ČÁSTI
ČÁST A, ČÁST B, ČÁST C

Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí celková cena dodávky bez daně z přidané hodnoty.
Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádnému provedení dodávky, včetně všech nákladů
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souvisejících (doprava, instalace, zaškolení obsluhy, vlivy změn kurzů české měny vůči zahraničním měnám, obecný
vývoj cen, apod.).
Veškeré související náklady budou zahrnuty do ceny dodávky.

Celková nabídková cena i dílčí ceny jednotlivých částí dodávky budou
POŽADAVKY NA JEDNOTNÝ ZPŮSOB

uvedeny v české měně v členění na cenu celkem bez DPH, výši DPH a

ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY:

cenu celkem včetně DPH – viz Kupní smlouva

Překročení nabídkové ceny je možné za předpokladu, že v průběhu
realizace dodávky dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty.
PODMÍNKY PŘEKROČENÍ

V takovém případě bude nabídková cena upravena podle sazeb daně

NABÍDKOVÉ CENY:

z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění.
Překročení nabídkové ceny z jiného důvodu není přípustné.

HODNOCENÍ NABÍDEK - KRITERIA
PLATÍ PRO ČÁST A

- celková cena bez DPH (váha kritéria 80%)
- cena jedné hodiny servisních prací mimo záruku (váha

kritéria 10%) – cena jedné hodiny servisních prací bude činit
max. 400 Kč bez DPH (servisní práce v záruční době, na které se
nebude vztahovat záruka a po skončení záruční doby na všechny
servisní práce až do 3 let od dodání)

HODNOTÍCÍ KRITÉRIA:

(zadavatel zvolil kritérium cena servisních prací z důvodu snížení
budoucích

nákladů

spojených

s provozem

a

údržbou

předmětu

dodávky)
- termín dodání ve dnech (váha kritéria 10%) – doba dodání

bude činit min. 30 a max. 120 dnů ode dne uzavření kupní
smlouvy
(zadavatel zvolil kritérium termínu dodání ve dnech z důvodu postihnutí
co největší části sezony zpracování bioodpadů v roce 2018)
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HODNOCENÍ NABÍDEK - KRITERIA
PLATÍ PRO ČÁST B

- celková cena bez DPH (váha kritéria 80%)
- cena jedné hodiny servisních prací mimo záruku (váha

kritéria 10%) – cena jedné hodiny servisních prací bude činit
max. 700 Kč bez DPH (servisní práce v záruční době, na které se
nebude vztahovat záruka a po skončení záruční doby na všechny
servisní práce až do 3 let od dodání)
HODNOTÍCÍ KRITÉRIA:

(zadavatel zvolil kritérium cena servisních prací z důvodu snížení
budoucích

nákladů

spojených

s provozem

a

údržbou

předmětu

dodávky)
- termín dodání ve dnech (váha kritéria 10%) – doba dodání

bude činit min. 30 a max. 120 dnů ode dne uzavření kupní
smlouvy
(zadavatel zvolil kritérium termínu dodání ve dnech z důvodu postihnutí
co největší části sezony zpracování bioodpadů v roce 2018)
HODNOCENÍ NABÍDEK - KRITERIA
PLATÍ PRO ČÁST C

- celková cena bez DPH (váha kritéria 80%)
- cena jedné hodiny servisních prací mimo záruku pro nákladní
automobil s kontejnerovou nástavbou (váha kritéria 10%) –

cena jedné hodiny servisních prací bude činit max. 1300 Kč bez
DPH (servisní práce v záruční době, na které se nebude vztahovat
záruka a po skončení záruční doby na všechny servisní práce až do 3 let
HODNOTÍCÍ KRITÉRIA:

od

dodání)

–

vztahuje

se

pouze

na

nákladní

automobil

s kontejnerovou nástavbou (tedy ne na velkoobjemové kontejnery a
plastové bedny)
(zadavatel zvolil kritérium cena servisních prací z důvodu snížení
budoucích

nákladů

spojených

s provozem

a

údržbou

předmětu

dodávky)
- termín dodání ve dnech (váha kritéria 10%) – doba dodání
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bude činit min. 30 a max. 120 dnů ode dne uzavření kupní
smlouvy
(zadavatel zvolil kritérium termínu dodání ve dnech z důvodu postihnutí
co největší části sezony zpracování bioodpadů v roce 2018)

ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK
PLATÍ PRO VŠECHNY TŘI ČÁSTI
ČÁST A, ČÁST B, ČÁST C

1. Vzorec pro kritéria, která lze vyjádřit číselně a nejvýhodnější
nabídkou je ta, která nabídne pro dané kritérium nejnižší hodnotu
(cena):

nejnižší hodnota ze všech nabídek
100 x -------------------------------------------hodnota hodnocené nabídky
x váha vyjádřená desetinným číslem
BODOVÉ HODNOCENÍ – VZORCE,

2. Pro kritéria, která lze vyjádřit číselně a kdy nejvýhodnější nabídkou je

MEODIKA VÝPOČTU:

ta, která nabídne pro dané kritérium nejvyšší hodnotu:

nejvyšší hodnota ze všech nabídek
100 x -------------------------------------------hodnota hodnocené nabídky
× váha vyjádřená desetinným číslem
Vážené bodové zisky za všechna hodnocená kritéria se sečtou.
Nabídka, která získala nejvíce bodů, je nabídkou nejvýhodnější.

PLATEBNÍ A SMLUVNÍ PODMÍNKY
PLATÍ PRO VŠECHNY TŘI ČÁSTI
ČÁST A, ČÁST B, ČÁST C

Dodávky budou celkově splněny na základě oboustranně podepsaného protokolu o předání a převzetí všech
předmětů dodávky.
Termín splatnosti faktury je 30 kalendářních dnů po jejím vystavení. Daňový doklad musí obsahovat veškeré
náležitosti v souladu s platným zákonem o DPH.
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DALŠÍ PODMÍNKY PRO UZAVŘENÍ SMLOUVY
PLATÍ PRO VŠECHNY TŘI ČÁSTI
ČÁST A, ČÁST B, ČÁST C

Vybraný dodavatel přeloží na výzvu zadavatele před uzavřením smlouvy:
Dle § 122 odst. 3 písm. a) zákona originály nebo úředně ověřené kopie dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly
součástí podané nabídky. (Stáří dokladů nesmí být starší 3 měsíců před zahájením zadávacího řízení.)
V souladu s ust. § 122 odst. 4 a násl. zákona zjistí zadavatel u vybraného dodavatele, je-li právnickou osobou, údaje
o jeho skutečném majiteli podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a
financování terorismu (dále jen „skutečný majitel“) z evidence údajů o skutečných majitelích podle zákona
upravujícího veřejné rejstříky právnických a fyzických osob.
Pokud nebude možné zjistit údaje o skutečném majiteli z výše uvedené evidence údajů o skutečných
majitelích, zadavatel vyzve vybraného dodavatele k předložení výpisu z evidence obdobné evidenci údajů o
skutečných majitelích nebo
a) ke sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem, a
b) k předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; těmito doklady jsou
zejména
1. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
2. seznam akcionářů,
3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.
Nepředložení výše uvedených dokladů má za následek vyloučení účastníka ze zadávacího řízení dle § 122 odst. 7
zákona.
SOUČÁSTI NABÍDKY
PLATÍ PRO VŠECHNY TŘI ČÁSTI
ČÁST A, ČÁST B, ČÁST C

Nabídka musí obsahovat:
1)

vyplněný formulář "krycí list" obsahující identifikační údaje dodavatele, opatřený razítkem a podpisem
oprávněné osoby (osob) uchazeče v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpise z Obchodního
rejstříku nebo zástupcem zmocněným k tomuto úkonu podle právních předpisů (plná moc pak musí být
součástí nabídky, uložená za krycím listem nabídky).

2)

návrh smlouvy včetně přílohy č. 1, č. 2 a č. 3 – návrh kupní smlouvy i přílohy musí být podepsány
osobou oprávněnou za uchazeče jednat a podepisovat v souladu se způsobem jednání a podepisování
uvedeným ve výpise z Obchodního rejstříku popřípadě zmocněncem uchazeče a opatřen otiskem razítka.
Tento návrh musí být v souladu s obchodními podmínkami předloženými zadavatelem v zadávací
dokumentaci (jakékoliv úpravy a změny návrhu kupní smlouvy jsou nepřípustné!!!)
Příloha č. 1 – Základní údaje, Příloha č. 2 – Cenová specifikace techniky, Příloha č. 3 – Technická
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specifikace techniky – tj. technický popis s uvedením obchodního názvu a základních parametrů
dodávaného zařízení, z nějž bude zcela zřejmé, že jsou splněny všechny technické parametry a kvalitativní
požadavky vymezené zadavatelem (vše součástí této zadávací dokumentace)
Žlutě označená volná místa budou v přílohách doplněna o příslušné údaje.
3)

doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů (dle části Zadávací dokumentace - Požadavky na
prokázání kvalifikace pro nadlimitní režim)

Požadované součásti nabídky (vyjma dokumentů k prokázání kvalifikace dle § 75 odst. 1 písm. a), b),
e) a f) a dle § 77 odst. 1, odst. 2 písm. a) zákona jsou již součástí této Zadávací dokumentace!

OSTATNÍ INFORMACE
PLATÍ PRO VŠECHNY TŘI ČÁSTI
ČÁST A, ČÁST B, ČÁST C

Nabídku mohou dodavatelé podat pouze na jednu z částí rozdělené zakázky (nabídku na část A nebo nabídku na
část B nebo nabídku na část C) nebo na dvě části nebo na všechny tři části. Pokud se dodavatel rozhodne podat
nabídku na dvě nebo tři části, je nutné podat jednu nabídku na dvě nebo tři části rozdělené zakázky v jedné obálce
označené zakázka č. 1 s označením příslušných částí zakázky.
Listiny, které jsou společné pro obě části (krycí list, čestné prohlášení dle § 75 odst. 1 písm. c) a d) zákona, ostatní
doklady ke kvalifikaci atd.) postačí podat v jednom vyhotovení. Kupní smlouva musí být dodána na každou část
zvlášť!
Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
Nabídka a veškeré ostatní doklady a údaje budou uvedeny v českém jazyce (listiny v jiném než českém jazyce
budou doplněny překladem do českého jazyka, toto neplatí pro slovenský jazyk) v písemné formě a nabídka bude
podepsána osobou oprávněnou za uchazeče jednat a podepisovat podle výpisu z Obchodního rejstříku popřípadě
statutárním orgánem zmocněnou osobou, jejíž plná moc musí být součástí nabídky. Variantní nabídky nejsou
povoleny.
Zadavatel doporučuje uchazeči, aby jeho nabídka byla zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy provázáním
nabídky provázkem, jehož volný konec bude zapečetěn nebo přelepen nebo jinak ukončen tak, aby bez násilného
porušení provázání nebylo možno žádný list volně vyjmout.
Vítězný uchazeč je povinen respektovat skutečnost, že projekt je realizován s podporou dotace z fondů EU a SFŽP
v rámci Operačního programu Životní prostředí, a je povinen spolupracovat se zadavatelem především v oblasti
propagace projektu a zpracovávání podkladů nezbytných pro administraci projektu v rámci Operačního programu
Životní prostředí.
Pro právní jistotu obou stran doporučuje zadavatel i následné očíslování všech listů nabídky pořadovými čísly
vzestupnou nepřerušenou číselnou řadou. Úřední doklady a listy nebo vkládané díly oddělující jednotlivé části
číslovány být nemusí.
Účastníci jsou oprávněni požadovat písemné vysvětlení zadávacích podmínek. Písemná žádost musí být zadavateli
doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Vysvětlení zadávacích podmínek
může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti. Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek nejpozději do
2 pracovních dnů po doručení žádosti. Vysvětlení zadávací dokumentace včetně přesného znění požadavku zveřejní
zadavatel na profilu zadavatele a zároveň je neprodleně písemně oznámí všem dosud známým účastníkům.
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PODMÍNKY ZÁRUKY

Obchodní podmínky – viz přiložená závazná kupní smlouva

PRÁVA ZADAVATELE



Náklady spojené s účastí v zadávacím řízení nese každý účastník sám. Nabídky ani jejich části se
účastníkům po skončení lhůty pro podání nabídek nevracejí a zůstávají u zadavatele jako součást
dokumentace o zadávacím řízení.



V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy s vybraným
dodavatelem, je vybraný dodavatel povinen o této změně zadavatele bezodkladně písemně informovat.



Zadavatel si nevyhrazuje změnu závazku ze smlouvy ve smyslu § 100 zákona.



Veřejná zakázka je rozdělena na tři části ve smyslu § 101 zákona, na část A, část B, část C.



Zadavatel nepřipouští varianty nabídky ve smyslu § 102 zákona.



Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení v souladu s § 127 zákona.



Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce účastníka i u třetích osob a účastník
je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost.

V LYSÉ NAD LABEM, DNE 20.3.2018

Digitálně podepsal Mgr. Michaela Kasper
Beňová
Datum: 2018.03.20 16:19:49 +01'00'

……………………………………………………………………………….

MANOLIA Company s.r.o.,
právně zast. Mgr. Michaelou Kasper Beňovou, advokátkou
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