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ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

 

 

 

 



Zadávací dokumentace – Čisté silnice v obci Vrbice 

 

Stránka 2 z 20 

 

Název zadavatele: Obec Vrbice 

Sídlo zadavatele: Vrbice 89, 691 09 Vrbice 

Jednající: Tomáš Bílek 

IČO:  00283738 

Název veřejné zakázky: Čisté silnice v obci Vrbice 

Druh zadávacího řízení: 
Zjednodušené podlimitní řízení dle ustanovení § 21 odst. 1 písm. f) 
ZVZ a ustanovení § 38 ZVZ 

Zadávací dokumentace podle ustanovení § 44 ZVZ vymezuje předmět veřejné zakázky v podrobnostech 
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1. Identifikační údaje zadavatele 

Název zadavatele: Obec Vrbice 
Právní forma: Územně samosprávný celek 

Sídlo zadavatele: Vrbice 89, 691 09 Vrbice 
IČO: 00283738 
Osoba oprávněná jednat ve 
věcech smluvních: 

Tomáš Bílek, starosta 

Telefon/fax: +420 606 728 388 
E-mail: starosta@vrbice.cz 
Administrátor zadávacího 
řízení: 

BlueFort s.r.o. 

Kontaktní osoba: Mgr. Jan Vaníček 
Adresa: U Prašné brány 1078/1, Praha 1, 110 00 
Telefon/fax: +420 731609533 
E-mail: vanicek@bluefort.cz 

 

(dále jen „zadavatel“) 

2. Předmět plnění veřejné zakázky 

2.1 Předmět plnění veřejné zakázky a jeho specifikace 

Záměrem zadavatele je uzavření smlouvy, na základě které vybraný uchazeč na svou odpovědnost a 
náklady dodá zadavateli po jejím uzavření předmět plnění této zakázky (zboží), kterým je zametací 
stroj. Jedná se o pořízení zametacího stroje vhodného pro údržbu komunikací. Svou konstrukcí a 
možností použití se jedná o moderní a efektivní čistící technologii.  

Závazný návrh smlouvy na plnění této zakázky je přiložen jako příloha č. 1 této zadávací dokumentace 
(dále jen „Smlouva“). 
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2.2 Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky 

Vybraný uchazeč dodá na základě uzavřené smlouvy na plnění veřejné zakázky následující zboží – 
zametací stroj s uvedenými vlastnostmi: 

Zametací stroj  

Základní charakteristika: 

• motor 4 válcový diesel (nafta) plnící emisní normu pro daný typ stroje,  

• min. výkon 27 kW 

• plynulý plně hydrostatický pojezd – min. rychlost 20 km/hod. 

• řízení hydrostatické 

• výkon hydraulického čerpadla min. 40 lt./min 

• poháněná náprava - permanentní pohon 4x4 

• stáří vozu: nový vůz  

• kloubové řízení podvozku 

 

Rozměry vozu:  

• celková šířka stroje  max. 1 100 mm 

• průjezdná výška stroje max.  2 000 mm 

 

Zametací agregáty: 

• sběrací nástavba s odsáváním 

• vakuové vysávání poháněné hydromotorem, hydraulické vyklápění do výšky min. 135 cm, 

• vysávání  - centrální sací hubice s přimetacím válcovým kartáčem 

• středové vedení sací hadice 

• hadice ručního odsávání minimálně 4,5m dlouhá 

• sada 2+2 talířových kartáčů s celkovou pracovní šířkou min. 2 100 mm 

• pracovní šíře zametání nastavitelná min. 1,1 až 2,1 m s centrálním sběrem a odsáváním 

• pohon nástavby zajištěn od hydraulického systému nosiče 

• pracovní rameno pro třetí a čtvrtý zametací kartáč s možností zametání vlevo i vpravo, plynule 
nastavitelné otáčky kartáče a zametací šíře   

• sací hubice hydraulicky výškově nastavitelná, ovládaná z kabiny 
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• přídavná sací hadice s minimálním Ø (průměrem) 120 mm a dosahem min. 4,5 m s jednoduchou 
možností připojení na zásobník stroje 

 

Zásobník na smetky: 

• objem zásobníku min. 500 litrů, vyrobený z odolného plastu 

 

Vodní systém: 

• skrápění vodou  

• skrápění vodou všech zametacích agregátů 

• minimální objem nádrží na skrápěcí a zvlhčovací vodu 100l  

 

 

Kabina a ostatní příslušenství: 

• pracovní osvětlení - sada předních a zadních pracovních světel 

• ovládání všech hydraulických funkcí přídavných zařízení pomocí joysticku  

• kabina s topením, stěrač,  

• výstražný rotační maják 

• klimatizace 

• palivová nádrž - min kapacita 30. litrů nafty 

 

Požadavky na předanou dokumentaci: 

• technický průkaz a osvědčení o registraci vozidla 

• návod k obsluze a údržbě v českém jazyce  

• kompletní katalog ND včetně obrazového vyobrazení jednotlivých ND 

• zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních, 
technických nebo hygienických předpisů platných v době provádění a předání dodávky, kterými bude 
prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů; 

• záruční list a další související dokumenty 
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2.3 Klasifikace předmětu veřejné zakázky 

Název kódu CPV: Kód CPV 

Zametací vozy s vysavačem 34144431-8 
  

2.4 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 

� Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je stanovena v celkové výši 1 570 248 Kč bez DPH.  

� Předpokládaná hodnota je uvažována jako nejvyšší přípustná a nepřekročitelná; nabídky 
obsahující nabídkovou cenu přesahující předpokládanou hodnotu zakázky mohou být 
vyloučeny. 

3. Doba a místo plnění předmětu veřejné zakázky 

3.1 Doba plnění veřejné zakázky 

Zadavatel předpokládá zahájení plnění po uzavření Smlouvy na plnění veřejné zakázky s vybraným 
uchazečem, a to ve lhůtě ve Smlouvě sjednané. 

3.2 Místo plnění veřejné zakázky 

Místem plnění veřejné zakázky je sídlo zadavatele na adrese Vrbice 89, 691 09 Vrbice, kam bude 
zboží vybraným uchazečem dodáno. 

4. Kvalifikace uchazečů 

4.1 Rozsah požadavků na kvalifikaci 

Tato část zadávací dokumentace upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání 
kvalifikačních předpokladů. 

Uchazeči ve zjednodušeném podlimitním řízení prokazují splnění kvalifikačních předpokladů v souladu 
s ustanovením § 62 odst. 3 ZVZ v plném rozsahu předložením čestného prohlášení dle závazného 
vzoru, který je přílohou č. 2 této zadávací dokumentace. 

Originály, nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace uvedené níže v čl. 
4, a dále v čl. 5 až 7 této zadávací dokumentace bude povinen zadavateli předložit pouze uchazeč, 
se kterým má být uzavřena Smlouva podle § 82 ZVZ, a to před jejím uzavřením. 

Nesplnění povinnosti k předložení dokladů k prokázání kvalifikačních předpokladů bude v souladu 
s ustanovením § 62 odst. 3 ZVZ považováno za neposkytnutí součinnosti k uzavření Smlouvy ve 
smyslu ustanovení § 82 odst. 4 ZVZ. 
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Doklady předkládané před uzavřením Smlouvy na plnění veřejné zakázky musí v souladu 
s ustanovením § 52 odst. 1 ZVZ prokazovat splnění kvalifikačních předpokladů uchazečem ve lhůtě 
pro podání nabídek, tj. nejpozději k datu uvedenému v čl. 11 odst. 11.1.2 této zadávací dokumentace. 

4.2 Splněním kvalifikace se rozumí: 

a) splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 ZVZ; 

b) splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 ZVZ; 

c) předložení čestného prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti uchazeče splnit veřejnou 
zakázku podle § 50 odst. 1 písm. c) ZVZ; a 

4.3 Prokázání kvalifikace – pravost a stáří dokladů 

Doklady předkládané uchazeči v jejich nabídkách k prokázání splnění kvalifikace postačí v souladu 
s ustanovením § 57 odst. 1 ZVZ předložit v (prosté) kopii. Uchazeč, se kterým má být uzavřena 
Smlouva na plnění veřejné zakázky, bude povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli doklady 
prokazující splnění kvalifikace v originále, či v podobě úředně ověřených kopiích. 

Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku, 
pokud je v něm uchazeč zapsán, či výpis z jiné podobné evidence, pokud je v ní zapsán, nesmějí být 
ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů. 

Kvalifikaci nesplňuje uchazeč, který neposkytl údaje a informace o kvalifikaci v rozsahu stanoveném 
ZVZ a v rozsahu stanoveném zadavatelem, nebo poskytl údaje neúplné nebo nepravdivé. Uchazeči, 
kteří nesplnili kvalifikaci, musí být ze zadávacího řízení vyloučeni, viz ustanovení § 60 odst. 1 ZVZ. 

Zadavatel si vyhrazuje právo oznámit rozhodnutí o vyloučení uchazeče uveřejněním takového 
rozhodnutí na svém veřejném profilu zadavatele postupem podle § 60 odst. 2 ZVZ. Rozhodnutí dle 
předcházející věty je doručeno okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele. 

4.4 Další požadavky na prokázání splnění kvalifikace 

4.4.1 Čestné prohlášení uchazeče 

V případech, kdy zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení čestného prohlášení 
uchazeče dle závazného vzoru (příloha č. 2), musí takové čestné prohlášení obsahovat zadavatelem 
požadované údaje a musí být současně podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem, či za 
uchazeče. Pokud za uchazeče jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce předložena 
plná moc v originále, nebo v úředně ověřené kopii. 

4.4.2 Změny v kvalifikaci 

Pokud do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky přestane uchazeč splňovat kvalifikaci, je 
uchazeč povinen nejpozději do 7 pracovních dnů tuto skutečnost zadavateli písemně oznámit. 
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Uchazeč je povinen předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu do 
10 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti zadavateli. Zadavatel může na žádost dodavatele 
tuto lhůtu prodloužit nebo může zmeškání lhůty prominout. 

Tato povinnost se vztahuje obdobně na uchazeče, se kterým je v souladu s rozhodnutím zadavatele 
podle ustanovení § 82 ZVZ možné uzavřít Smlouvu, a to až do doby uzavření Smlouvy. V takovém 
případě musí uchazeč, s nímž zadavatel uzavírá Smlouvu, předložit potřebné dokumenty prokazující 
splnění kvalifikace v plném rozsahu nejpozději při uzavření Smlouvy. 

4.5 Splnění části kvalifikace prostřednictvím subdodavatele 

Pokud není uchazeč schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované zadavatelem podle 
ustanovení § 50 odst. 1 písm. b) a d) ZVZ v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v 
chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Uchazeč je v takovém případě povinen 
zadavateli předložit: 

a) doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle ustanovení § 53 odst. 1 
písm. j) ZVZ a profesního kvalifikačního předpokladu podle ustanovení § 54 písm. a) ZVZ 
subdodavatelem; a 

b) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele  
k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky uchazečem, či k 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. Uchazeč není oprávněn prostřednictvím 
subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle ustanovení § 54 písm. a) ZVZ (tj. výpis z 
obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v 
ní zapsán). 

4.6 Společná nabídka několika uchazečů 

Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika uchazeči společně a za tímto účelem podávají či 
hodlají podat společnou nabídku, je každý z uchazečů povinen prokázat splnění základních 
kvalifikačních předpokladů podle ustanovení § 50 odst. 1 písm. a) ZVZ (tj. základní kvalifikační 
předpoklady podle ustanovení § 53 ZVZ) a profesního kvalifikačního předpokladu podle ustanovení § 
54 písm. a) ZVZ (tj. výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán, či výpis z jiné 
obdobné evidence, pokud je v ní zapsán) v plném rozsahu. Splnění kvalifikace podle ustanovení § 50 
odst. 1 písm. b) a d) ZVZ musí prokázat všichni uchazeči společně. V případě prokazování splnění 
kvalifikace v chybějícím rozsahu prostřednictvím subdodavatele se předchozí odstavec použije 
obdobně. 

V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn podle ustanovení § 51 odst. 5 ZVZ společně 
několika uchazeči, jsou zadavateli povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění 
kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito uchazeči budou vůči 
zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou 
zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných 
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závazků vyplývajících z veřejné zakázky. Požadavek na závazek podle věty první, aby uchazeči byli 
zavázáni společně a nerozdílně, platí, pokud zvláštní právní předpis nebo zadavatel nestanoví jinak. 

4.7 Zvláštní způsoby prokázání kvalifikace 

4.7.1 Použití výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů 

Předloží-li uchazeč zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ve lhůtě pro prokázání 
splnění kvalifikace, nahrazuje tento výpis prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů 
podle ustanovení § 53 odst. 1 nebo 2 ZVZ a profesních kvalifikačních předpokladů podle ustanovení § 
54 písm. a) až d) 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. 

4.7.2 Stáří výpisu seznamu kvalifikovaných dodavatelů, další požadavky zadavatele 

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být 
prokázáno splnění kvalifikace, starší než 3 měsíce. 

4.7.3 Použití výpisu ze zahraničního seznamu dodavatelů 

Zadavatel v souladu s ustanovením § 143 ZVZ přijme výpis ze zahraničního seznamu kvalifikovaných 
dodavatelů (dále jen „zahraniční seznam"), popřípadě příslušný zahraniční certifikát, který je vydáván 
ve státě, který je součástí Evropského hospodářského prostoru, nebo jiném státě, stanoví-li tak 
mezinárodní smlouva uzavřená mezi Evropským společenstvím nebo Českou republikou, a to pouze 
pokud byl tento výpis či zahraniční certifikát vydán ve státě, v němž má uchazeč sídlo či místo 
podnikání, popřípadě bydliště. Výpis ze zahraničního seznamu, popř. příslušný zahraniční certifikát 
předkládá zahraniční uchazeč v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do 
českého jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak.  
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 ustanovení § 53 odst. 1 nebo 2 ZVZ; 

b) profesních kvalifikačních předpokladů, které jsou v příslušném státě obdobou kvalifikačních 
předpokladů podle ustanovení § 54 písm. a) až d) ZVZ; nebo 

c) technických kvalifikačních předpokladů, které jsou v příslušném státě obdobou kvalifikačních 
předpokladů podle ustanovení § 56 odst. 1 ZVZ, jde-li o dodávky, ustanovení § 56 odst. 2 písm. a), 
c) až h) ZVZ, jde-li o služby, a ustanovení § 56 odst. 3 písm. a) až c) a písm. e) a f) ZVZ, jde-li o 
stavební práce. 

4.7.4 Stáří výpisu ze zahraničního seznamu dodavatelů, další skutečnosti stanovené ZVZ 
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Výpis ze zahraničního seznamu nesmí být starší 3 měsíců. Zahraniční certifikát musí být platný k 
poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace. 

4.7.5 Platnost výpisu, požadavek na doložení dalších dokumentů pro splnění kvalifikace 

Výpis ze zahraničního seznamu či zahraniční certifikát za podmínek stanovených ZVZ nahrazuje 
splnění kvalifikace podle výše uvedených ustanovení, popřípadě splnění její příslušné části. 

4.7.6 Prokazování kvalifikace certifikátem 

Předloží-li uchazeč zadavateli certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů, který 
obsahuje náležitosti stanovené v ustanovení § 139 ZVZ, ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace a 
údaje v certifikátu jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace, viz 
ustanovení § 52 ZVZ, nahrazuje tento certifikát, v rozsahu v něm uvedených údajů, prokázání splnění 
kvalifikace uchazečem. 

5. Základní kvalifikační předpoklady 

5.1 Splnění základních kvalifikačních předpokladů 

Základní kvalifikační předpoklady stanovené v ustanovení § 53 odst. 1 ZVZ splňuje uchazeč, 

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 uchazeče či členem statutárního 
orgánu uchazeče 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 uchazeč 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 uchazeče 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 uchazeče či členem statutárního orgánu uchazeče 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 
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musí uchazeč 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 
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; 

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 uchazeče; 

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 uchazeče; 

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 
uchazeče; 

i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně 
uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle ustanovení § 54 písm. d) 
ZVZ požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud 
uchazeč vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby 
odpovídající za činnost uchazeče, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby; 

j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, 

k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální 
práce podle zvláštního právního předpisu. 

5.2 Způsob prokázání základních kvalifikačních kritérií 

Uchazeč prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení 
dle závazného vzoru, který je přílohou č. 2 této smlouvy. 

Uchazeč, se kterým bude uzavřena Smlouva na plnění veřejné zakázky, bude povinen k prokázání 
splnění základních kvalifikačních předpokladů předložit: 

a) originál či ověřenou kopii výpisu z evidence Rejstříku trestů – pro odst. 5.1 písm. a) a b) tohoto 
článku; 
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b) originál či ověřenou kopii potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani 
čestného prohlášení – pro odst. 5.1 písm. f) tohoto článku; 

c) originál či ověřenou kopii potvrzení příslušného orgánu či instituce – pro odst. 5.1 písm. h) tohoto 
článku; 

d) čestného prohlášení – pro odst. 5.1 písm. c) až e) a g), i) až k) tohoto článku. 

6. Profesní kvalifikační předpoklady 

6.1 Splnění profesních kvalifikačních předpokladů 

Uchazeč prokazuje splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení 
dle závazného vzoru, který je přílohou č. 2 této zadávací dokumentace. 

Uchazeč, se kterým mám být uzavřena Smlouva na plnění veřejné zakázky, bude povinen k prokázání 
splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložit: 

a) dle ustanovení § 54 písm. a) ZVZ – výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč 
zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence pokud je v ní zapsán; 

b) dle ustanovení § 54 písm. b) ZVZ – doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních 
předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné 
živnostenské oprávnění či licenci. 

7. Technické kvalifikační předpoklady 

7.1 Splnění technických kvalifikačních předpokladů 

Zadavatel nestanoví technické kvalifikační předpoklady a nepožaduje tudíž prokázání jejich splnění. 

8. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny, vymezení platebních podmínek 

8.1 Požadavky na zpracování jednotných nabídkových cen 

8.1.1 Nabídková cena bude pokrývat kompletní dodávky zboží, jak jsou popsány v zadávací dokumentaci a 
Smlouvě. 

 
8.2 Celková nabídková cena se určí následujícím způsobem: 

 
8.2.1 Uchazeč ocení předmět plnění veřejné zakázky (zboží) popsaný v čl. 2 odst. 2.2 této zadávací 

dokumentace jeho celkovou cenou v českých korunách bez DPH, jež bude předmětem hodnocení 
v rámci dílčích hodnotících kritérií – nabídková cena. 

 
8.2.2 Cena uvedená v nabídce musí pokrývat všechny smluvní závazky a všechny záležitosti a věci 

nezbytné k řádné realizaci dodávky zboží podle Smlouvy.  
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8.2.3 V nabídkové ceně budou zahrnuty veškeré náklady uchazeče na dodávku zboží dle čl. 2 odst. 2.2 
zadávací dokumentace a tato nabídková cena bude uvedena jako maximální a nepřekročitelná. 

 
8.2.4 Uchazeč je povinen doplnit nabídkovou cenu do závazného návrhu Smlouvy na plnění veřejné 

zakázky, jež je přílohou č. 1 této zadávací dokumentace. 
 
 
8.3 Podmínky, za nichž je možné překročit výši nabídkové ceny 

Změna (překročení) nabídkové ceny je možná pouze v případě, že v průběhu realizace předmětu 
plnění veřejné zakázky dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude nabídková cena 
upravena podle výše sazeb DPH platných v den zdanitelného plnění. 

8.4 Platební podmínky 

Obchodní a platební podmínky jsou uvedeny v závazném návrhu Smlouvy na plnění veřejné zakázky, 
který tvoří přílohu č. 1 této zadávací dokumentace. Podmínky tam uvedené nesmí uchazeč měnit 
vyjma částí Smlouvy zadavatelem k  doplnění výslovně označených. 

9. Zadávací lhůta a požadavek na poskytnutí jistoty 

9.1 Zadávací lhůta 

Zadávací lhůtou je lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni. Zadávací lhůta začíná 
běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení zadavatele o 
výběru nejvhodnější nabídky. 

Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení 
oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Zadávací lhůta se prodlužuje uchazečům, s 
nimiž může zadavatel v souladu se zákonem uzavřít smlouvu, až do doby uzavření smlouvy dle 
ustanovení § 82 odst. 4 ZVZ nebo do zrušení zadávacího řízení dle ustanovení § 84 ZVZ. 

9.2 Délka zadávací lhůty 

V souladu s ustanovením § 43 odst. 2 ZVZ zadavatel stanoví zadávací lhůtu na 90 dnů. 

9.3 Poskytnutí jistoty 

Zadavatel nepožaduje, aby uchazeč k zajištění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím 
řízení poskytl jistotu ve smyslu ustanovení § 67 ZVZ. 

10. Kritéria pro zadání veřejné zakázky 

10.1 Základní kritérium pro zadání veřejné zakázky 

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je, ve smyslu ustanovení § 78 odst. 1 
písm. a) ZVZ, ekonomická výhodnost nabídky. 
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Jsou stanovena dvě dílčí hodnotící kritéria: nabídková cena a rychlost servisního zásahu. 

Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 1 až 100. Každé 
jednotlivé nabídce je 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 (například cena nabídky, doba provádění, apod.) získá hodnocená nabídka 
bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené 
nabídce. Jednotlivým dílčím kritériím jsou zadavatelem stanoveny váhy v procentech podle jejich 
důležitosti pro konkrétní zadávací řízení tak, že jejich součet je celkem 100. 

10.2   Hodnocení podle bodovací metody provede hodnotící komise tak, že jednotlivá bodová ohodnocení 
nabídek dle dílčích kritérií vynásobí příslušnou vahou daného kritéria. Na základě součtu výsledných 
hodnot u jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že 
jako nejúspěšnější je stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší bodové hodnoty.  

10.3 Dílčí hodnotící kritéria jsou stanovena takto a ohodnocena následující vahou: 

10.3.1 Nabídková cena …………………………………………………...88% 

Bude uvedena v Kč bez DPH. Jako  

10.3.2 Rychlost servisního zásahu  ………………..………………...12% 

Hodnotí se rychlost zásahu (tzn. rychlost započetí záručního servisu na místě, či vyzvednutí stroje k 
odvozu do servisního střediska) v pracovních dnech, kdy jednotkou je pracovní den při maximální 
hodnotě 5 pracovních dní. Doba zásahu se začíná počítat od prvního pracovního dne následujícího po 
nahlášení poruchy. 

Uchazeč uvede obě dvě  dílčí hodnotící kritéria ve své nabídce na Krycím listu nabídky, který je jako 
závazná příloha č. 4 k této zadávací dokumentaci připojen. Bez jejich uvedení není možné nabídku 
hodnotit a tato může být ze zadávacího řízení vyřazena. 

10.4 Výpočet bodového ohodnocení 

10.5 Bodové ohodnocení v rámci dílčího kritéria  

hodnota nejvýhodnější nabídky 
Počet bodů =  100 * __________________________________   

    hodnota nabídky  
 
10. 6  Body výhodnosti dle dílčího kritéria 

Počet bodů (dle odst. 10.5) získaných v rámci kritéria * váha kritéria v %  

10.7 Celková výhodnost 
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Součet bodů výhodnosti dosažených ve všech dílčích hodnotících kritériích. 

Jako nejvýhodnější bude vyhodnocen uchazeč s nejvyšším součtem všech bodů výhodnosti dle 
dílčích hodnotících kritérií. 

10.8 Vyloučení z účasti v zadávacím řízení a oznámení o výběru nejvhodnější nabídky 

10.8.1    Zadavatel si vyhrazuje podle § 76 odst. 6 ZVZ právo oznámit rozhodnutí o vyloučení uchazeče 
uveřejněním takového rozhodnutí na svém profilu zadavatele; rozhodnutí se považuje za doručené 
okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele. 

10.8.2    Zadavatel si vyhrazuje právo podle § 81 odst. 4 ZVZ uveřejnit oznámení o výběru nejvhodnější 
nabídky uveřejněním na svém profilu zadavatele. 

11. Podání nabídek 

11.1 Podmínky a lhůta pro podání nabídek 

11.1.1 Podmínky pro podání nabídek 

Každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku, a to písemně, v českém jazyce. 

Uchazeč, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož 
prostřednictvím jiný uchazeč v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, viz ustanovení § 69 odst. 
2 ZVZ. 

V případě podání společné nabídky budou uvedeny identifikační údaje všech uchazečů. 

11.1.2 Lhůta pro podání nabídek 

Nabídky se podávají ve lhůtě pro podání nabídek, v 1 originálním vyhotovení a 1 kopii v listinné 
podobě. Zadavatel doporučuje přiložit jednou kopii nabídky v elektronické podobě na CD a/nebo DVD 
ve formátu .pdf. Nabídky se podávají v uzavřené obálce, která musí být opatřena názvem veřejné 
zakázky „Čisté silnice v obci Vrbice“ a textem „NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA" a opatřena na 
uzavření razítky uchazečů. Na obálce musí být uvedena adresa uchazeče, na níž je možné zaslat 
vyrozumění dle ustanovení § 71 odst. 6 nebo 7 ZVZ, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty 
pro podání nabídek. 

Lhůta pro podání nabídek končí dne 6. 9. 2013 v 16:00 hodin. 

Nabídky se doručují buď poštou na adresu:  

Mgr. Jan Vaníček, U Prašné brány 1, Praha 1, PSČ 110 00 
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nebo osobně, a to v pracovních dnech, vždy od 9:00 hod. do 16:00 hod. na kontaktní adrese 
administrátora řízení Becker a Poliakoff, s.r.o., advokátní kancelář, U Prašné brány 1, Praha 1, 
PSČ 110 00.  

Každý uchazeč, který ve stanovené lhůtě pro podání nabídek předloží nabídku osobně, obdrží 
potvrzení o převzetí nabídky. Potvrzení bude obsahovat údaje o zadavateli a uchazeči, pořadové číslo 
nabídky a údaje o datu a času doručení nabídky, viz ustanovení § 69 odst. 6 ZVZ. Doručené nabídky 
zaznamená zadavatel do seznamu nabídek podle pořadového čísla nabídky, data a hodiny doručení. 

11.2 Místo a doba otevírání obálek s nabídkami 

Obálky s nabídkami jednotlivých uchazečů budou otevírány na adrese Becker a Poliakoff, s.r.o., 
advokátní kancelář, U Prašné brány 1, Praha 1, PSČ 110 00, dne 7. 9. 2013, v 10:00 hodin. 

11.3 Osoby, které jsou oprávněny být přítomné při otevírání obálek s nabídkami 

a) zástupci zadavatele; 

b) členové (nebo jejich náhradníci) komise jmenované zadavatelem; 

c) za každého uchazeče, který podal nabídku ve lhůtě pro podání nabídek, jeden zástupce; uchazeč 
či zástupce uchazeče je povinen prokázat svoji totožnost, případně doložit oprávnění jednat 
jménem uchazeče (plná moc). 

11.4 Postup komise při otevírání obálek 

Komise pro otevírání obálek s nabídkami jmenovaná zadavatelem otevírá obálky podle pořadového 
čísla doručení. Komise kontroluje v souladu s ustanovením § 71 odst. 9 ZVZ, pouze to zda: 

a) je nabídka zpracována v českém jazyce; 

b) je návrh smlouvy podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. 

Uchazečům přítomným otevírání obálek komise sděluje: 

a) identifikační údaje uchazeče; 

b) informaci, zda je nabídka zpracována v českém jazyce, zda je podepsaná oprávněnou osobou; 

c) informaci o nabídkové ceně a informace o údajích z nabídek odpovídající číselně vyjádřitelným 
dílčím hodnotícím kritériím (dle čl. 10). 

Další obsah nabídky nebude uchazečům sdělen. Pokud nabídka nesplňuje výše uvedené požadavky, 
komise nabídku vyřadí. Zadavatel vyloučí bezodkladně uchazeče, jehož nabídka byla komisí vyřazena 
z další účasti v zadávacím řízení. Vyloučení uchazeče včetně důvodů zadavatel bezodkladně písemně 
oznámí uchazeči, viz ustanovení § 71 odst. 11 ZVZ. 
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O otevírání obálek sepisuje komise dle ustanovení § 73 odst. 1 ZVZ protokol o otevírání obálek. U 
každé nabídky uvede komise údaje sdělované přítomným uchazečům podle ustanovení § 71 odst. 10 
ZVZ. Uchazeči jsou oprávněni do protokolu o otevírání obálek nahlédnout. 

12. Obsah a forma nabídky 

12.1 Obsah nabídky 

Nabídka uchazeče bude obsahovat: 

a) návrh Smlouvy na plnění veřejné zakázky dle závazného vzoru uvedeného v příloze č. 1 této 
zadávací dokumentace podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče a opatřený 
razítkem uchazeče. Závazný vzor je poskytován v podobě dokumentu Microsoft Word (formát 
.doc), kde jsou uvedeny další pokyny k jeho vyplnění uchazečem. Uchazeč není oprávněn měnit 
obsah závazného vzoru Smlouvy jinak než doplněním údajů na vyznačených místech. 

b) čestné prohlášení uchazeče o jeho ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou 
zakázku. Toto čestné prohlášení je součástí závazného vzoru čestného prohlášení uvedeného 
v příloze č. 2 této zadávací dokumentace; 

c) seznam subdodavatelů, jejichž prostřednictvím má být plněn předmět veřejné zakázky dle 
závazného vzoru, jež je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace spolu se smlouvami s těmito 
subdodavateli, viz čl. 13 odst. 14.3 zadávací dokumentace; 

d) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů uchazeče, kteří v posledních 3 
letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u 
zadavatele. Tento seznam je součástí závazného vzoru čestného prohlášení uvedeného v příloze 
č. 2 této zadávací dokumentace; 

e) má-li uchazeč formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá 
hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek. Tento 
seznam je součástí závazného vzoru čestného prohlášení uvedeného v příloze č. 2 této zadávací 
dokumentace; 

f) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního 
právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou. Toto čestné prohlášení je 
součástí závazného vzoru čestného prohlášení uvedeného v příloze č. 2 této zadávací 
dokumentace. 

Nabídka uchazeče musí plně respektovat podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. 

Součástí nabídky budou rovněž další dokumenty požadované ZVZ či zadavatelem a dále doklady 
a informace prokazující splnění kvalifikace, nestanovil-li zadavatel v této zadávací dokumentaci 
jinak. 
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Zadavatel pro větší přehlednost a orientaci doporučuje oddělení jednotlivých částí nabídky barevnými 
předělovými listy (rozlišovací). 

12.2 Zabezpečení nabídky uchazeče a způsob označení jednotlivých listů 

Nabídka předložená uchazečem bude zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy provázáním 
provázkem, jehož volný konec bude zapečetěn nebo přelepen nebo jinak ukončen tak, aby bez 
násilného porušení provázání nebylo možno žádný list volně vyjmout. Pro právní jistotu obou stran 
zadavatel požaduje, aby bylo provedeno očíslování všech listů nabídky pořadovými čísly vzestupnou, 
nepřerušenou číselnou řadou. 

13. Ostatní podmínky zadávací dokumentace 

13.1 Požadavky na varianty nabídek 

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek. 

13.2 Změna podmínek zadávací dokumentace 

Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených zadávací dokumentací, a 
to buď na základě žádostí uchazečů o vyjasnění zadávací dokumentace, nebo z důvodů na straně 
zadavatele. Změnu obsahu zadávací dokumentace zadavatel oznámí všem zájemcům o veřejnou 
zakázku, které oslovil výzvou k podání nabídek a zároveň bude změna zveřejněna na profilu 
zadavatele. 

13.3 Subdodavatelé 

Uchazeč je povinen ve smyslu ustanovení § 44 odst. 6 ZVZ předložit zadavateli seznam všech 
subdodavatelů, jejichž prostřednictvím má v úmyslu plnit předmět veřejné zakázky spolu s vymezením 
předpokládaných hodnot a částí veřejné zakázky, jež budou těmito subdodavateli plněny. 

13.4 Struktura nabídky 

Nabídka bude podána v následující struktuře: 

a) vyplněný formulář "KRYCÍ LIST NABÍDKY" obsahující identifikační údaje uchazeče, 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); 

b) dílčí hodnotící kritéria; 

c) čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů dle závazného vzoru, který je přílohou č. 2 
této zadávací dokumentace; 
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d) čestné prohlášení uchazeče o jeho ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku. 
Toto čestné prohlášení je součástí závazného vzoru čestného prohlášení uvedeného v příloze č. 2 
této zadávací dokumentace; 

e) seznam subdodavatelů spolu s doklady vztahujícími se k subdodavatelům, dle závazného vzoru, 
který tvoří přílohu č. 3 této zadávací dokumentace; 

f) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů uchazeče, kteří  
v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či 
obdobném poměru u zadavatele. Tento seznam je součástí závazného vzoru čestného prohlášení 
uvedeného v příloze č. 2 této zadávací dokumentace; 

g) má-li uchazeč formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá 
hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek. Tento 
seznam je součástí závazného vzoru čestného prohlášení uvedeného v příloze č. 2 této zadávací 
dokumentace; 

h) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního 
předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou. Toto čestné prohlášení je součástí 
závazného vzoru čestného prohlášení uvedeného v příloze č. 2 této zadávací dokumentace. 

i) návrh smlouvy na plnění veřejné zakázky dle závazného vzoru uvedeného v příloze č. 1 této 
zadávací dokumentace podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče a opatřený 
razítkem uchazeče; 

j) případné další dokumenty dle zadávacích podmínek. 

13.5 Zrušení zadávacího řízení 

V případě zrušení zadávacího řízení zadavatel postupuje v souladu s ustanovením § 84 ZVZ. 

Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit v případě, že na akci nebude přiznána či 
poskytnuta podpora v rámci Operačního programu životní prostředí.1 

Zadávací dokumentace společně s výzvou k podání nabídek je zasílána Státnímu fondu pro životní 
prostředí (dále „SFŽP“) k vyjádření, které má SFŽP zpracovat do 30 kalendářních dnů od předložení 
kompletní dokumentace. Zadavatel je povinen SFŽP také vždy 10 pracovních dní předem oznámit 
SFŽP termín prvního jednání hodnotící komise, u každého dalšího jednání hodnotící komise vždy 
alespoň 5 pracovních dní předem. 

13.6 Úhrada nákladů za účast v zadávacím řízení 

Zadavatel nehradí náklady za účast v zadávacím řízení. 

                                                 
1 Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP z 1.1.2013 
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13.7 Ověření údajů uvedených v nabídkách 

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit a prověřit údaje uvedené jednotlivými uchazeči v nabídkách. 
Zadavatel vyloučí uchazeče ze zadávacího řízení v případě, že uchazeč uvede ve své nabídce 
nepravdivé údaje. 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 - závazný návrh smlouvy na plnění veřejné zakázky; 

Příloha č. 2 - závazný vzor čestného prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů; 

Příloha č. 3 - závazný vzor - přehled subdodavatelů; 

Příloha č. 4 - závazný vzor - krycí list nabídky. 

 

V Praze  dne 20. 8. 2013 

Obec Vrbice  

Tomáš Bílek, starosta  

zastoupen administrátorem řízení 
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