Příloha č. 1

Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na
dodávky
Podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v režimu zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“)
Název veřejné zakázky: Tvrdkovská zemědělská farma, spol. s r.o. - Pořízení
strojů pro snížení emisí čpavku v živočišné výrobě
Jedná se o dotovaného zadavatele.
Zadavatel:
Název/Obchodní firma: Tvrdkovská zemědělská farma, spol. s r.o.
Sídlo: Horní Město - Tvrdkov 34, 793 44
IČ: 27786901
DIČ: CZ27786901
Zápis v OR: zapsaná Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 41717
Zastoupený: Ing. Jaroslav Stránský - jednatel
Telefon: 777 644 347
E-mail: tvrdkovska@seznam.cz
Profil zadavatele:
http://tvrdkovskafarma.profilzadavatele.cz/
Osoba pověřená výkonem zadavatelských činností:
Společnost:
AUTHORIA, s.r.o.
277 28 439
IČ:
Korespondenční adresa: Vrchlického 12, 586 01 Jihlava
Sídlo:
Univerzitní 232/16, 779 00 Olomouc
Statutární zástupce:
Ing. Marie Rubišarová Medová
E-mail:
medova@authoriacz.com
Jedná se o zakázku financovanou z OPŽP.

Preambule
Tato zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek
uchazečů v rámci zjednodušeného podlimitního zadávacího řízení podle § 21
odst. 1 písm. f) a § 38 ZVZ podle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce
podpory OPŽP.
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Podáním nabídky v zadávacím řízení přijímá uchazeč plně a bez výhrad zadávací
podmínky, včetně všech příloh a případných dodatků k těmto zadávacím
podmínkám. Předpokládá se, že uchazeč před podáním nabídky pečlivě prostuduje
všechny pokyny, formuláře, termíny a specifikace obsažené v zadávacích
podmínkách a bude se jimi řídit. Pokud uchazeč neposkytne včas všechny
požadované informace a dokumentaci, nebo pokud jeho nabídka nebude v každém
ohledu odpovídat zadávacím podmínkám, může to mít za důsledek vyřazení nabídky
a následné vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení.
Zadavatel nemůže vzít v úvahu žádnou výhradu uchazeče k zadávacím podmínkám
obsaženou v jeho nabídce; jakákoliv výhrada znamená vyřazení nabídky a vyloučení
uchazeče ze zadávacího řízení.
Zadavatel zpracoval tuto zadávací dokumentaci podle svých nejlepších znalostí a
zkušeností z oblasti zadávání veřejných zakázek s cílem zajistit transparentní,
nediskriminační a hospodárné zadání zakázky.
Zadavatel upozorňuje uchazeče na skutečnost, že zadávací dokumentace je
souhrnem požadavků zadavatele a nikoliv konečným souhrnem veškerých
požadavků vyplývajících z obecně platných norem. Uchazeč se tak musí při
zpracování své nabídky vždy řídit nejen požadavky obsaženými v zadávací
dokumentaci, ale též ustanoveními příslušných obecně závazných norem, zejména
ZVZ.
Je-li v zadávacích podmínkách, zejména v technických specifikacích uveden
odkaz na konkrétní výrobek, materiál, technologii, specifické označení, příp. na
obchodní firmu, atd., vše ve smyslu ustanovení § 44 odst. 11 ZVZ, tak se dle
ustanovení § 44 odst. 11 ZVZ má za to, že se jedná o vymezení minimálních
požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu. V tomto případě je
uchazeč oprávněn v nabídce uvést i jiné, kvalitativně a technicky obdobné
řešení, které splňuje minimálně požadované standardy a odpovídá uvedeným
parametrům, tj. zadavatel v tomto případě ve smyslu § 44 odst. 11 ZVZ
připouští použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

1. Vymezení předmětu veřejné zakázky
Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky je dodávka strojů pro snížení emisí
čpavku ze živočišné výroby.
Technická specifikace
1) Zastýlací vůz
-

objem vozu min. 3,5 – max. 4m3
vzdálenost metání min.13m – max. 18m
pohon rozdružovacího válce vícenásobným řemenem
sepnutí rozebíracího válce po roztočení metače
ovládání pohonu rozebíracího válce pomocí hydraulické pístnice
při vypnutí metače se musí vypnout rozdružovací buben a dopravník
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-

min. 8 – max. 10 metacích lopatek
osvětlení pro transport
možnost odklápění spodního dna pod řetězovým dopravníkem (kvůli čištění)
elektrohydraulické ovládaní z kabiny ovládacím boxem
ovládání hydraulického čela na boku stroje
dvourychlostní převodovka metacího kola

2) Teleskopický manipulátor
-

Dosah min. 7 – max. 9 m
Nosnost min. 4000 kg – max. 4500 kg
Rychlost min. 40 – max. 50 km
Rozměr max. výška 2630 mm
Rozměr max. šířka 2300 mm
Schválení k provozu na pozemních komunikacích
Motor - naftový
- s mezichladičem stlačeného vzduchu
- s elektronickým vstřikováním
- splňující normu Tier4i,
- kapalinou chlazený
- maximální výkon min. 96 kW – max. 105 kW
- Kabina - homologace ROPS a FOPS (konstrukce chránící obsluhu při
převrácení a před padajícími předměty)
- odpružená
- nastavitelné sedadlo řidiče s bezpečnostním pásem
- přístrojová deska vybavena ukazatelem zatížení, otáčkoměrem,
teploměrem vody, ukazatelem stavu paliva, varovná kontrolka teploty
vody a oleje
- nastavitelný sloupek řízení
- reverze chladiče
- Blokace pohybu ramene při přetížení
- Startování pouze při zařazeném neutrálu
- Automatická aktivace parkovací brzdy při vypnutí motoru
- Převodovka- Vario systém se dvěma hydromotory el. hydr. ovládaný
- plazivé rychlosti a ekonomický režim
- pracovní spojka pro přesné ovládání pohybu vpřed
- Hydraulický paralelogram integrovaný do zvedacího válce
- Přední a zadní řiditelná náprava – řízení 4 kola, 2 kola, krabí chod
- Hydraulické brzdy s posilovačem v olejové lázni na obou nápravách
- Samosvorný diferenciál na přední i zadní nápravě
- Příprava pro rádio
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3) Pluh
-

Čtyřradličný, obracecí pluh
Non-stop jištění listovými pružinami
Krokově stavitelný 12´´-14´´-16´´-18´´
Hydraulické nastavení první radlice
Zapravovací límce
Kotoučové ozubené odpružené krojidlo

Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo jejích přílohách uvedeny konkrétní osobní
názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i
jiné, technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.
Předmět zakázky musí splňovat normy podle právních předpisů EU a technické
parametry musí odpovídat normám EN.
Součástí předmětu veřejné zakázky je u strojů také odborné zaškolení obsluhy
v celkovém rozsahu min. 1 hod. a dodání návodu k obsluze v českém jazyce
společně se stroji.

2. Klasifikace zboží
Kód CPV
16000000-5
16000000-5
16110000-9

název zboží
zastýlací vůz
teleskopický nakladač
pluh

počet kusů
1
1
1

Celá zadávací dokumentace je uveřejněna na profilu zadavatele.
Zadávací dokumentace je bezplatně k dispozici na adrese AUTHORIA, s.r.o.,
Vrchlického 12, Jihlava, a to po telefonické domluvě na tel. čísle 725 496 555 ve
všední dny od 17. 6. 2014 do 3. 7. 2014 vždy od 8.00 do 12.00 hodin.
Předpokládaná cena za soubor strojů je 2 980 000 Kč bez DPH.
Nabídka může být předložena pouze na celý soubor strojů. Podáním nabídky
v zadávacím řízení přijímá uchazeč plně a bez výhrad zadávací podmínky včetně
všech příloh a případných dodatků k těmto zadávacím podmínkám. Pokud uchazeč
neposkytne včas všechny požadované informace a dokumentaci nebo pokud jeho
nabídka nebude v každém ohledu odpovídat zadávacím podmínkám, může to mít za
důsledek vyřazení nabídky a následné vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení.
Realizace veřejné zakázky je závislá na získání finančních prostředků z Operačního
programu životního prostředí. Uchazeči jsou povinni na tuto podmínku přistoupit bez
nároku na náhradu škody nebo ušlého zisku pro kteroukoliv z budoucích stran.
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Uchazeč podáním nabídky uznává oprávnění zadavatele ze zákonných důvodů
kdykoliv veřejnou zakázku zrušit bez práva uchazečů na náhradu jakékoliv škody.

3. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny
Nabídková cena bude uvedena v korunách českých.
Nabídková cena bude na celý předmět zakázky. Do ceny zahrne uchazeč také
veškeré náklady nutné ke kompletnímu uvedení předmětu zakázky do provozu a
odborné zaškolení obsluhy.
Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná.
Nabídková cena bude uvedena takto: nabídková cena bez DPH, samostatně DPH a
nabídková cena včetně DPH.
Stejně bude uvedena nabídková cena i na krycím listu nabídky a v návrhu kupní
smlouvy. Nabídková cena bude zpracována v souladu se zadávací dokumentací.
Zadavatel nepřipouští navýšení nabídkové ceny vyjma případu zvýšení zákonné
sazby DPH.

4. Obchodní a platební podmínky
Jakožto obchodní podmínky zadavatel v rámci zadávacích podmínek předkládá
uchazečům o veřejnou zakázku závazný návrh kupní smlouvy, do kterého uchazeči
vyplní pouze chybějící údaje (zejména se jedná o identifikační údaje a o cenu) a
v ostatním nejsou oprávněni návrh kupní smlouvy měnit s výjimkou změn ve
prospěch zadavatele. Předložený návrh smlouvy nesmí v žádné své části obsahovat
ustanovení, které by znevýhodňovalo zadavatele oproti poskytnutému závaznému
návrhu kupní smlouvy. Přílohou návrhu kupní smlouvy musí být podrobná specifikace
předmětu plnění.
Financování předmětu veřejné zakázky proběhne zaplacením vystavené faktury se
splatností 30 dnů od dodání strojů.
Platba proběhne výhradně v českých korunách a rovněž veškeré cenové údaje
budou v této měně.

5. Lhůta a místo plnění veřejné zakázky
Místo plnění veřejné zakázky bude v sídle zadavatele na adrese Horní Město Tvrdkov 34, 793 44.
Doba plnění veřejné zakázky bude nejpozději do 31. 10. 2014.
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Termín zahájení i ukončení zakázky může být posunut v závislosti na dostupnosti
finančních prostředků z dotačního titulu anebo v důsledku průběhu a skončení
předmětného zadávacího řízení.

6. Zadávací lhůta
Zadavatel stanovuje lhůtu, po kterou je uchazeč vázán svou nabídkou, na dobu 3
měsíců od posledního dne lhůty pro podání nabídek.

7. Hodnotící kritéria
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková
cena v Kč bez DPH za celý soubor strojů.

8. Pokyny pro zpracování nabídky:
a)
b)

c)
d)

e)
f)

nabídka bude předložena v jednom originále a v jedné kopii v písemné formě
v českém jazyce
nabídka bude podepsána osobou oprávněnou za uchazeče jednat a
podepisovat podle výpisu z obchodního rejstříku nebo zástupcem zmocněným
k tomuto úkonu podle právních předpisů (plná moc pak musí být součástí
nabídky, uložená za krycím listem nabídky)
nabídku lze podat pouze na celý předmět veřejné zakázky
nabídka bude doručena v uzavřené obálce opatřené identifikací firmy,
případně podpisem uchazeče a označené zřetelně „NEOTVÍRAT veřejná
zakázka – Tvrdkovská zemědělská farma, spol. s r.o. - Pořízení strojů pro
snížení emisí čpavku v živočišné výrobě“
nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést
v omyl
nabídka musí obsahovat
vyplněný krycí list nabídky obsahující identifikační údaje uchazeče,
opatřený razítkem a podpisem oprávněné osoby (osob) uchazeče
v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpisu
z obchodního rejstříku nebo zástupcem zmocněným k tomuto úkonu
podle právních předpisů (plná moc pak musí být součástí nabídky,
uložená za krycím listem nabídky). Krycí list bude zpracován podle
vzoru, který je přílohou zadávací dokumentace.
doklady prokazující splnění základních a profesních kvalifikačních
předpokladů
čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou
zakázku.
vyplněný návrh kupní smlouvy, který musí být podepsán osobou
oprávněnou za uchazeče jednat a podepisovat v souladu se způsobem
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-

-

-

-

podepisování uvedeným ve výpisu z obchodního rejstříku, popřípadě
zmocněncem uchazeče, a opatřen otiskem razítka. Tento návrh musí
být v souladu s obchodními podmínkami předloženými ve formě
vzorového návrhu kupní smlouvy zadavatelem v příloze výzvy k podání
nabídek.
seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří
v posledních třech letech od konce lhůty pro podání nabídek byli
v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele
má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií,
jejichž souhrnná hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu,
vyhotovení ve lhůtě pro podání nabídek.
prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou
dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou
zakázkou.
případné další doklady, vztahující se k dodávce

9. Kvalifikační kritéria
Požadavky na prokázání základních a profesních kvalifikačních předpokladů:
-

Prokázání základních kvalifikačních předpokladů: předpoklady podle
zákona 137/2006 Sb. § 53 odstavec 1 body a) až k).
Prokázání profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 body a) a
b) zákona 137/2006 Sb.
a) Výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis
z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, ne starší 90
kalendářích dnů ke dni podání nabídky
b) Dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních
předpisů v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky
(uchazeče doloží výpis z živnostenského rejstříku, případně
živnostenská oprávnění).
Základní a profesní kvalifikační předpoklady prokazuje uchazeč dle § 62
odst. 3 ZVZ předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu je
zřejmé, že uchazeč tyto kvalifikační předpoklady splňuje. Vzor čestného
prohlášení je součástí této zadávací dokumentace, resp. výzvy k podání
nabídek. Za obsah vzorového listu nenese zadavatel žádnou
odpovědnost, je pouze na uvážení uchazeče, zda přiložený vzor
použije.
Uchazeč, s nímž bude uzavírána smlouva podle ust. § 82 ZVZ, je
povinen před uzavřením smlouvy předložit originály nebo ověřené kopie
dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Nesplnění této povinnosti se
považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy podle ust. §
82 odst. 4 ZVZ.
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Uchazeč může k prokázání kvalifikace předložit výpis ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů vydaný provozovatelem seznamu (ust. §
125 – 132 ZVZ), který nahrazuje splnění prokázání základních
kvalifikačních předpokladů podle ust. § 53 odst. 1 písmena a) až k) ZVZ
a splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle ust. § 54 ZVZ
v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění těchto profesních
kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky
zadavatele na
prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění
veřejné zakázky.
Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace
podle ust. § 50 odst. 1 písmeno b) a d) ZVZ v plném rozsahu, je
oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat
prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě
povinen předložit smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá
závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné
zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude
dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to
alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace
podle § 50 odst. 1 písmeno b) a d) ZVZ. Dále dodavatel musí předložit
doklady prokazující plnění základního kvalifikačního předpokladu podle
ust. § 53 odst. 1 písm. j) ZVZ a profesního kvalifikačního předpokladu
podle ust. § 54 písm. a) ZVZ subdodavatelem. Dodavatel není
oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace
podle ust. §54 písmeno a) ZVZ.
- Ekonomickou a finanční způsobilost prokáže uchazeč předložením čestného
prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že je schopen splnit veřejnou
zakázku. Vzor čestného prohlášení je součástí této zadávací dokumentace,
resp. výzvy k podání nabídek. Za obsah vzorového listu nenese zadavatel
žádnou odpovědnost, je pouze na uvážení uchazeče, zda přiložený vzor
použije.

10. Místo a lhůta pro podání nabídek
Vaši nabídku doručte osobě pověřené výkonem zadavatelských činností na adresu:
AUTHORIA, s.r.o., Vrchlického 12, 586 01 Jihlava do 3. 7. 2014, do 15:00 hodin.
Nabídky se podávají písemně doporučenou poštou nebo osobně v uzavřené obálce
označené názvem „NEOTVÍRAT veřejná zakázka – Tvrdkovská zemědělská
farma, spol. s r.o. - Pořízení strojů pro snížení emisí čpavku v živočišné
výrobě“ a zpáteční adresou uchazeče. Při osobním předání je nutno nabídku
odevzdat k rukám paní Miluše Pražské, tel. 725 496 555 na adrese uvedené
výše v pracovních dnech od 8 do 12 hod. po předchozí telefonické domluvě.
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Nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek zadavatel přijme, ale nebudou
otevřeny. Zadavatel vyrozumí uchazeče podle ust. § 71 odstavec 6 ZVZ., že jeho
nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

11. Variantní řešení
Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky. Nabídka musí v plném rozsahu
respektovat vymezení předmětu plnění ve všech bodech. Nabídka může být
předložena pouze na celý soubor strojů.

12. Jistota a uveřejňování na profilu zadavatele
Zadavatel nepožaduje, aby uchazeč k zajištění svých povinností vyplývajících
z účasti v zadávacím řízení poskytl jistotu ve smyslu ustanovení § 67 ZVZ.
Zadavatel si v souladu s ust. § 60 odst. 2, § 76 odst. 6 a § 81 odst. 4 ZVZ vyhrazuje
právo komunikovat a sdělovat svá rozhodnutí prostřednictvím profilu zadavatele:
http://tvrdkovskafarma.profilzadavatele.cz/

13. Další podmínky zadávacího řízení:
Zadavatel si vyhrazuje práva na změnu, upřesnění nebo doplnění podmínek soutěže
s tím, že všechny uchazeče bude o změnách informovat.
Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávací
dokumentaci výhradně prostřednictvím osoby pověřené výkonem zadavatelských
činností. Žádost o dodatečné informace musí být doručena na adresu AUTHORIA,
s.r.o., Vrchlického 12, 586 01 Jihlava. Kontaktní adresa pro elektronické podání
žádosti o dodatečné informace medova@authoriacz.com.
Zrušení zadávacího řízení je možné za podmínek stanovených v ustanovení § 84
ZVZ. Pokud zadavatel zruší zadávací řízení, nevzniká dodavatelům vůči zadavateli
jakýkoliv nárok. Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení do doby uzavření
smlouvy. Případ, kdy zadavateli nebude poskytnuta dotace z OPŽP bude považován
za důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze na zadavateli požadovat, aby
v zadávacím řízení pokračoval.
Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si všechny předložené nabídky.
Zadavatel nebude uchazečům hradit žádné náklady spojené s účastí v zadávacím
řízení.
Zadavatel upozorňuje uchazeče, že dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o
finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný
dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Tato
skutečnost bude uvedena v uzavřené kupní smlouvě.
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Zadávací dokumentace je přílohou Výzvy k podání nabídek. Jde o podlimitní
veřejnou zakázku v režimu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů.
Zadavatel bude oprávněn bez jakýchkoliv sankcí vůči vítěznému uchazeči odstoupit
od realizační smlouvy v případě, že nedojde k poskytnutí dotace z OPŽP na tento
projekt, a to z jakéhokoliv důvodu. Realizační smlouva bude současně obsahovat
odkládací doložku své účinnosti k okamžiku přidělení dotace z OPŽP.

V Jihlavě dne 17. 6. 2014

za zadavatele na základě plné moci
AUTHORIA, s.r.o.
zastoupená Ing. Marií Rubišarovou Medovou, jednatelkou
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