Výzva a zadávací dokumentace k podání nabídky a k
prokázání kvalifikace a zadávací podmínky pro vypracování
nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku
vybavení pro kompostárnu pro projekt
s názvem:

„Vybavení kompostárny s navýšením kapacity
v Obci Lípa“

zadávanou jako zakázka malého rozsahu
dle níže uvedených zadávacích podmínek
Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.
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Výzva a zadávací dokumentace k podání nabídky a k prokázání kvalifikace a zadávací
podmínky pro vypracování nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky pod
názvem:
„Vybavení kompostárny s navýšením kapacity v Obci Lípa“
Veřejná zakázka malého rozsahu „Vybavení kompostárny s navýšením kapacity v Obci Lípa“ dle § 12
odst. 3 a dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále také
„ZVZ“), která se neřídí tímto zákonem, ale Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP a
Závaznými postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007-2013.
Projekt je spolufinancován za spoluúčasti Evropské unie z Fondu soudržnosti v rámci Operačního
programu Životního prostředí (SFŽP ČR).
Název projektu:
Název operačního programu:
Prioritní osa:
Primární oblast podpory:

Systém sběru vytříděných složek odpadu ve Městě Třešť
Operační program Životní prostředí
4 – Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických
zátěží
4.1 – Zkvalitnění nakládání s odpady

Tato zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů k výše uvedené
veřejné zakázce malého rozsahu.

1. Identifikační údaje a adresa zadavatele
Název veřejné zakázky:

Vybavení kompostárny s navýšením
kapacity v Obci Lípa

Zadavatel
Název:

Obec Lípa

IČ:

00267805

DIČ:

CZ00267805

Adresa sídla:

Lípa 93, 582 57 Lípa

Osoba oprávněná za zadavatele jednat:

Ing. Jiří Kunc, starosta obce

Telefon:

+420 569 437 121, +420 602 659 977

E-mail:

lipa@hbnet.cz

Veřejná zakázka
Internetové stránky zadavatele:

http://obeclipa.webnode.cz/
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Termín zahájení zadávacího řízení:

09. 09. 2014

Termín pro podání nabídek:

24. 09. 2014; 10:00 hod

Předpokládaný termín splnění dodávky:

do 50 dní od podpisu kupní smlouvy

Očekávaná cena (předpokládaná hodnota
1.319.700,- Kč bez DPH
zakázky):
Osoba zodpovědná za zpracování zadávací dokumentace
Zpracovatel:
Energetická agentura Vysočiny
IČ:
70938334
Sídlo:
Nerudova 1498/8, 586 01 Jihlava
Kontaktní osoba:
Ing. Romana Krátká, Ing. Martin Čada
+420 567 303 322,
+420 773 826 672,
Telefon:
+420 739 338 954
E-mail:
kratka@eav.cz; eav@eav.cz; cada@eav.cz;

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky a jeho specifikace
Místo realizace:

Obec Lípa

CPV kód zakázky:

16700000-2 (Traktory)
16000000-5 (Zemědělské stroje)

Předmětem této veřejné zakázky je pořízení kolového traktoru s čelním nakladačem vč. příslušenství a
štěpkovače/drtiče větví pro Kompostárnu v obci Lípa za účelem zlepšení stávajícího systému separace
odpadů a nakládání s biologicky rozložitelným odpadem v Obci Lípa a jejich místních částech.
Přesná technická specifikace předmětu zakázky je uvedena v Příloze 3 Technická specifikace této výzvy
a zadávací dokumentace.
Nabídka bude vyřazena, pokud bude položkový rozpočet obsahovat v předložené nabídce jakékoliv
obsahové úpravy, dodatky nebo vymazání oproti poskytovanému podkladu, které nebyly uvedeny v
úpravách vydaných zadavatelem, nebo pokud nebudou technická specifikace a cenová nabídka řádně
vyplněny (všechny položky musí být vyplněny a oceněny, žádná položka nesmí být vymazána a nesmí
být měněno uvedené množství či popis položky).
Dílo je dále specifikováno zadávací dokumentací veřejné zakázky a nabídkou dodavatele.

3. Údaje o zadávací dokumentaci
Kompletní zadávací dokumentace, výkresová i textová část, je ode dne zveřejnění výzvy k podání
nabídky do výběrového řízení uveřejněna na internetových stránkách zadavatele:
http://obeclipa.webnode.cz/
Zadávací dokumentace je poskytována neomezeným a dálkovým přístupem.
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Zadávací dokumentaci tvoří tato výzva a její přílohy:
Příloha 1 – Krycí list nabídky
Příloha 2 – Čestné prohlášení uchazeče o splnění kvalifikačních předpokladů
Příloha 3 – Technická specifikace
Příloha 4 – Cenová nabídka
Příloha 5 – Návrh kupní smlouvy
Příloha 6 – Podíl subdodávek
Pokud zadávací dokumentace obsahuje požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména
a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které by vedly ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých
dodavatelů nebo určitých výrobků, zadavatel umožňuje v těchto případech použití i jiných, kvalitativně
a technicky obdobných materiálů nebo výrobků.

4. Lhůta a místo pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek končí 24. 09. 2014 v 10:00 hod.
Nabídka bude doručena na adresu v řádně uzavřené obálce opatřené na přelepu razítkem a na přední
straně označené: „NEOTEVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA – „Vybavení kompostárny s navýšením kapacity
v Obci Lípa“.
Nabídky je možné doručit poštou nebo osobně předat každý pracovní den na podatelně zadavatele na
adrese: Obec Lípa, Lípa 93, 582 57 Lípa, v době od 8:00 hod. do 13:00 hod., v pondělí a ve středu do
16:00 hod., poslední den lhůty do 10:00 hod.
Splnění lhůty pro podání nabídek se posuzuje podle podacího razítka podatelny zadavatele.

5. Kvalifikace dodavatele
Kvalifikaci obdobně jako dle § 50 a násl. ZVZ splní dodavatel, který prokáže splnění:
 základních kvalifikačních předpokladů,
 profesních kvalifikačních předpokladů,
 technických kvalifikačních předpokladů a
 předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku.

5.1. Doba prokazování splnění kvalifikace
Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídky stanovené v této
zadávací dokumentaci, resp. Výzvě pro podání nabídky a prokázání kvalifikace.
5.2. Základní kvalifikační předpoklady
Základní kvalifikační předpoklady obdobně jako dle § 53 ZVZ 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,
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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
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,
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 nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo
pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm.
d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud
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dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby
odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,
j)

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

k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za výkon nelegální práce
podle zvláštního právního předpisu.
Způsob prokázání:
Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů dle bodu 5.2. postupem obdobným
jako dle § 62 odst. 3 ZVZ, tedy předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že
dodavatel kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem splňuje. Uchazeč může použít vzor
čestného prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů, který je přílohou zadávací dokumentace.
Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.
Doklady, které předloží vítězný uchazeč před podpisem smlouvy obdobně jako ve smyslu § 82 ZVZ:
Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva obdobně jako podle § 82 ZVZ, je povinen před jejím
uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění
kvalifikace. Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy
obdobně jako ve smyslu ustanovení § 82 odst. 4 ZVZ.
Dodavatel předloží před uzavřením smlouvy v rámci základních kvalifikačních předpokladů níže
uvedené doklady:
- výpis z evidence Rejstříku trestů (bod 5.2. písm. a) a b))
- potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestné prohlášení (bod
5.2. písm. f))
- potvrzení příslušného orgánu či instituce (bod 5.2. písm. h))
Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů nesmějí být starší 90 dnů ke dni
podání nabídky.
Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.
5.3. Profesní kvalifikační předpoklady
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů obdobně jako dle § 54 ZVZ prokáže dodavatel, který
předloží:
a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je
v ní zapsán,
b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím
předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či
licenci.
Způsob prokázání:
Dodavatel prokazuje splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle bodu 5.3. postupem obdobným
jako dle § 62 odst. 3 ZVZ, tedy předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že
dodavatel kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem splňuje. Uchazeč může použít vzor
čestného prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů, který je přílohou zadávací dokumentace.
Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.
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Doklady, které předloží vítězný uchazeč před podpisem smlouvy obdobně jako ve smyslu § 82 ZVZ:
Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva obdobně jako podle § 82 ZVZ, je povinen před jejím
uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění
kvalifikace. Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy
obdobně jako ve smyslu ustanovení § 82 odst. 4 ZVZ.
Dodavatel předloží před uzavřením smlouvy v rámci profesních kvalifikačních předpokladů dle bodu
5.3. níže uvedené doklady:
- výpis z obchodního rejstříku, který nesmí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky
- živnostenské oprávnění či výpis ze živnostenského rejstříku obsahující oprávnění v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky
5.4. Čestné prohlášení dodavatele o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku
Dodavatel obdobně jako v souladu s § 50 odst. 1 písm. c) zákona předloží čestné prohlášení
podepsané oprávněnou osobou dodavatele, z něhož bude vyplývat, že je ekonomicky a finančně
způsobilý splnit veřejnou zakázku.
Způsob prokázání:
Uchazeč prokáže svou ekonomickou a finanční způsobilost předložením čestného prohlášení, kde
prohlásí, že je ekonomicky a finančně způsobilý k plnění veřejné zakázky. Uchazeč může použít vzor
čestného prohlášení, který je přílohou zadávací dokumentace.
5.5. Technické kvalifikační předpoklady
a) seznam nejvýznamnějších dodávek obdobného charakteru provedených uchazečem za
poslední 3 roky s uvedením jejich rozsahu a doby plnění, s připojením minimálně 3 osvědčení o
realizaci takovéto dodávky. Dodávkou obdobného charakteru se rozumí dodávka traktoru.
Každá dodávka v hodně min. 500.000,- Kč.
Seznam bude obsahovat min. 3 dodávky specifikované (viz výše).
Způsob prokázání:
Dodavatel prokazuje splnění technických kvalifikačních předpokladů dle bodu 5.5. postupem
obdobným jako podle § 62 odst. 3 ZVZ, tedy předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu bude
zřejmé, že dodavatel kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem splňuje. Uchazeč může použít
vzor čestného prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů, který je přílohou zadávací
dokumentace.
Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.
Doklady, které předloží vítězný uchazeč před podpisem smlouvy obdobně jako ve smyslu § 82 ZVZ:
Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva obdobně jako podle § 82 ZVZ, je povinen před jejím
uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění
kvalifikace. Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy
obdobně jako ve smyslu ustanovení § 82 odst. 4 ZVZ.
Dodavatel předloží před uzavřením smlouvy v rámci technických kvalifikačních předpokladů dle bodu
5.5. níže uvedené doklady:
- seznam dodávek, jehož přílohou musí být:
o osvědčení objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto dodávek
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5.6. Prokázání kvalifikace
Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované zadavatelem podle
bodu 5.3 a 5.5 kromě bodu 5.3. písm. a) v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím
rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli
předložit:
a) doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu obdobně jako podle § 53 odst. 1
písm. j) ZVZ (tj. který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek) a profesního
kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) zákona (tj. výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm
zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán) subdodavatelem a
b) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění
určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel
oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel
prokázal splnění kvalifikace podle bodu 5.3 a 5.5.
5.7. Důsledek nesplnění kvalifikace
Kvalifikaci nesplňuje dodavatel, který neposkytl údaje a informace o kvalifikaci ve formě a rozsahu
stanoveném zadavatelem, nebo poskytl údaje a informace o kvalifikaci včetně dokladů požadovaných
zadavatelem, které jsou neúplné nebo nepravdivé. Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném
rozsahu, bude zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

6. Údaje o hodnotících kritériích
Nabídky budou hodnoceny obdobně jako dle § 78 odst. 1) písm. b) ZVZ – podle jediného kritéria –
nejnižší nabídková cena.
Bude hodnocena nabídková cena bez DPH.
Pro nabídkovou cenu bude za nejvhodnější považováno nejmenší číslo (minimální hodnota) ze všech
podaných nabídek. Pořadí nabídek bude určeno dle výše nabídkové ceny, a to od nejnižší po nejvyšší.
Oprava chyb:
Pokud v přijatých nabídkách zjistí zadavatel při jejich kontrole a hodnocení rozpory mezi číselnými a
slovními údaji, anebo chyby ve výpočtech, bude v případě rozporu mezi údaji v číslech a slovech
rozhodný údaj vyjádřený slovy s výjimkou zřejmé početní chyby. V případě zjištění početní chyby, která
nemá vliv na výši nabídkové ceny, bude chyba opravena tak, aby výsledek odpovídal správně
provedenému početnímu úkonu.

7. Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky
7.1. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny
Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za celé plnění veřejné zakázky ve struktuře podle jednotlivých částí.
Nabídková cena bude zpracována v souladu se zadávací dokumentací a bude vycházet z technické
specifikace požadované zadavatelem.
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Budou oceněny všechny položky uvedené zadavatelem v předmětu zakázky s danou technickou
specifikací bez změn technických parametrů. Ocenění předmětu zakázky v jiném rozsahu, struktuře,
kvalitě a standardech, než které předložil zadavatel, bude považováno za nesplnění zadávacích
podmínek. Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady zajišťující řádné plnění předmětu díla.
Nabídková cena bude uvedena v CZK.
Nabídková cena bude uvedena v členění:
nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH)
samostatně DPH (sazba DPH 21 %)
nabídková cena díla celkem včetně DPH
Nabídková cena bude uvedena na krycím listu nabídky a v návrhu kupní smlouvy. Nabídková cena bude
stanovena jako cena »nejvýše přípustná«!
Podmínky, při jejichž splnění je možno překročit výši nabídkové ceny
Změna nabídkové ceny je možná pouze v případě, že v průběhu realizace předmětu plnění veřejné
zakázky dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude celková nabídková cena upravena podle
výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění. Nabídková cena nebude měněna
v souvislosti s inflací, změnou hodnoty kurzu české koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory
s vlivem na měnový kurz a stabilitu měny.
7.2. Subdodávky
V případě, že část zakázky bude plněna formou subdodávky (prostřednictvím třetí osoby), musí
uchazeč obdobně jako v souladu s ustanovením § 44 odst. 6 zákona o veřejných zakázkách ve své
nabídce uvést, jakou část plnění veřejné zakázky bude zadána třetím osobám, a které osoby to budou
(u subdodavatele je uchazeč povinen uvést jeho identifikační údaje dle § 17 písm. d) zákona). Tím není
dotčena výlučná odpovědnost uchazeče za poskytování řádného plnění. S poukazem na § 69 zákona
musí být současně v takovém případě v nabídce předložena listina, ze které vyplývá, že subdodavatel
bude pro dodavatele uvedenou subdodávku v rámci této veřejné zakázky realizovat. Listina musí být
podepsána osobou oprávněnou jednat jménem nebo za subdodavatele. Změna subdodavatele
uvedeného v nabídce je možná pouze se souhlasem zadavatelem, a to i tehdy, pokud uchazeč pomocí
tohoto subdodavatele neprokazoval splnění kvalifikace. Pokud však uchazeč prokázal splnění části
kvalifikace pomocí subdodavatele, je oprávněn ho nahradit pouze subdodavatelem, který splňuje
požadovanou část kvalifikace ve stejném nebo větším rozsahu. Zadavatelem není oprávněn souhlas
s výměnou subdodavatele bez objektivního důvodu odmítnout.
7.3. Variantní řešení
Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.
7.4. Požadavky k obsahovému členění a formě zpracování nabídky a jejího předložení
Nabídka bude předložena ve dvou vyhotoveních (originál + kopie) v písemné formě, v českém jazyce. K
listinám, které nejsou v českém jazyce, musí být přiložen úředně ověřený překlad do českého jazyka.
Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
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Zadavatel doporučuje, aby všechny listy nabídky včetně příloh byly uchazečem řádně očíslovány
vzestupnou číselnou řadou a jednotlivé listy nabídky byly pevně svázány do jednoho svazku tak, aby
bylo znemožněno manipulování s jednotlivými listy nabídky.
Dodavatelé, kteří podávají nabídku společně, předloží originál nebo ověřenou kopii listiny obdobně
jako podle § 51 odst. 6 zákona (např. smlouvy o sdružení), z níž vyplývá, že všichni tito dodavatelé
budou vůči zadavateli a jakýmkoliv 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 závazků vyplývajících z veřejné zakázky.
V případě, že nabídka bude podepsána jinou osobou než uchazečem (v případě fyzické osoby) nebo
statutárním zástupcem uchazeče (v případě právnické osoby), bude součástí nabídky plná moc, kterou
uchazeč k podání nabídky a podepsání všech dokumentů tvořících nabídku tuto jinou osobu zmocňuje.
7.5. Uchazeč závazně použije pořadí dokumentů specifikované v následujících bodech tohoto
článku zadávací dokumentace
a) obsah nabídky - nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísel stránek u jednotlivých
oddílů (kapitol) nabídky,
b) krycí list nabídky - pro sestavení krycího listu uchazeč závazně použije Přílohu 1 – Krycí list
nabídky zadávací dokumentace. Na krycím listu budou uvedeny následující údaje: název
veřejné zakázky, základní identifikační údaje uchazeče (včetně osob zmocněných k dalším
jednáním), nejvýše přípustná nabídková cena, datum, razítko a podpis osoby oprávněné jednat
jménem nebo za uchazeče. V případě podání nabídky více dodavateli společně bude krycí list
nabídky obsahovat identifikační údaje všech účastníků společné nabídky a bude opatřený
razítkem a podpisem oprávněné osoby jednající jménem všech účastníků společné nabídky
(plná moc opravňující k podpisu společné nabídky musí být součástí nabídky),
c) doklady, jimiž uchazeč prokáže splnění kvalifikace - v rozsahu a formě požadované touto
zadávací dokumentací (tj. čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů),
d) podepsaný návrh kupní smlouvy uchazeč v návrhu smlouvy, který bude obsahovat obchodní
podmínky obsažené v této zadávací dokumentaci, uvede přesný název, adresu, telefonní
spojení a další požadované údaje, dále bude vyplněna kupní cena včetně cen jednotkových a
také bude vyplněna příloha č. 2 kupní smlouvy – Parametry zboží, v návrhu kupní smlouvy
bude podpis osoby (osob) oprávněné jednat jménem, či za uchazeče,
e) uchazeč předloží vyplněnou Přílohu 3 Technická specifikace a předloží technický list
nabízeného zboží včetně obrázku (fotografie),
f) vyplněná Příloha 4 – Cenová nabídka,
g) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního
právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou,
h) ostatní doklady požadované zadavatelem ve Výzvě k podání nabídky a k prokázání splnění
kvalifikace, nebo této zadávací dokumentace a ostatní doklady tvořící nabídku (např. plná
moc).

8. Obchodní podmínky a platební podmínky, návrh kupní smlouvy
Obchodní a platební podmínky jsou blíže specifikovány v návrhu kupní smlouvy.
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8.1. Návrh kupní smlouvy
Návrh kupní smlouvy (Příloha 5 této zadávací dokumentace) obsahuje zadavatelem stanovené
obchodní i platební podmínky. Návrh vlastnoručně podepsaný osobou jednající jménem nebo za
uchazeče bude součástí nabídky uchazeče. Zadavatelem předepsaný návrh kupní smlouvy obsažený
v příloze této zadávací dokumentace (Příloha 5 – Návrh kupní smlouvy) je závazný.
Vzorové znění smlouvy nesmí uchazeč měnit, doplňovat ani jinak upravovat. Uchazeč doplní pouze
požadované údaje, které jsou ve smlouvě pro tento účel označeny. V případě, že uchazeč vypracuje
návrh smlouvy v rozporu s tímto ustanovení, bude jeho nabídka vyřazena jako nepřijatelná a uchazeč
bude z další účasti v zadávacím řízení vyloučen.

9. Poskytnutí jistoty obdobně jako dle § 67 zákona
Zadavatel nepožaduje složení jistoty.

10. Další podmínky veřejné zakázky a práva zadavatele
10.1.

Další požadavky zadavatele

Nabídky, které nesplní podmínky zadávací dokumentace, budou z hodnocení vyřazeny.
Zadavatel je oprávněn zrušit výběrové řízení za podmínek stanovených Závaznými postupy pro
zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, v programovém období 2007 – 2013, (článek 11. – Zrušení výběrového řízení).
Zadavatel zruší výběrové řízení bez zbytečného odkladu, pokud:
a) nebyly ve stanovené lhůtě podány žádné nabídky, nebo
b) nebyly ve stanovené lhůtě podány žádné nabídky splňující požadavky zadavatele na předmět plnění
zakázky, resp. byly všechny nabídky vyřazeny, nebo
c) byla podána pouze jedna nabídka nebo po posouzení nabídek zbyla k hodnocení pouze jedna
nabídka, nebo
d) byly zjištěny vážné nesrovnalosti nebo chyby v oznámení o zahájení výběrového řízení, resp. výzvě,
zadávací dokumentaci, nebo
e) odmítl uzavřít smlouvu i uchazeč třetí v pořadí, s nímž bylo možné smlouvu uzavřít.
Zadavatel může zrušit výběrové řízení bez zbytečného odkladu, pokud:
a) v průběhu výběrového řízení se vyskytly důvody zvláštního zřetele, pro které nelze na zadavateli
požadovat, aby ve výběrovém řízení pokračoval, nebo
b) vybraný uchazeč, popřípadě uchazeč druhý v pořadí, odmítl uzavřít smlouvu nebo neposkytl
zadavateli k jejímu uzavření dostatečnou součinnost
V případě, že zadavatel obdrží ve lhůtě pro podání nabídek jednu nabídku, je povinen zadávací řízení
zrušit a zakázku zadat v novém zadávacím řízení. V něm zadavatel vyzve k podání nabídek minimálně
tři zájemce. V novém zadávacím řízení může zadavatel vyzvat k podání nabídek také ty zájemce, kteří v
předchozím zrušeném řízení podali nabídku. V případě, že zadavatel obdrží ve lhůtě pro podání
nabídek jednu nabídku i v novém zadávacím řízení, může zadavatel zadávací řízení zrušit nebo uzavřít
smlouvu s dodavatelem, který podal jedinou, avšak přijatelnou nabídku.
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Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení v případě, že na akci „Vybavení kompostárny
s navýšením kapacity v Obci Lípa“ nebude poskytnuta podpora v OPŽP.
Pokud zadavatel zruší výběrové řízení, nevzniká dodavatelům vůči zadavateli jakýkoliv nárok.
Nabídky, které budou doručeny po uplynutí lhůty pro podání nabídek, nebudou otevřeny. Zadavatel
bezodkladně vyrozumí zájemce o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání
nabídek.
Žádný z uchazečů nemá ani ve výše uvedených případech nárok na náhradu nákladů spojených s
vypracováním a podáním nabídky.
Podává-li nabídku více dodavatelů společně, jsou povinni ve své nabídce uvést adresu pro doručování
písemností zadavatele. Odesláním písemnosti na tuto adresu se má za to, že ji zadavatel odeslal všem
účastníkům společné nabídky.
Uchazeč si je vědom, že financování díla je zajištěno prostřednictvím Státního fondu životního
prostředí – Operačního programu Životní prostředí (dále také „OPŽP) a veškeré úkony zadavatele
(včetně plateb) probíhají v souladu s podmínkami OPŽP.
Uchazeč si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona čl. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční
kontrole“) povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
V souladu s čl. 6.7.1 Závazných postupů pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU,
nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období
2007 - 2013 si zadavatel vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o výběru nejvhodnější nabídky a
případné oznámení o vyřazení nabídky do 5 pracovních dnů od příslušného rozhodnutí na profilu
zadavatele. V takovém případě se oznámení o výběru nejvhodnější nabídky a případné oznámení o
vyřazení nabídky považuje za doručené všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům
okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.
Profil zadavatele obce Lípa je dostupný na adrese:
https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obec-lipa_931/
10.2.

Závaznost požadavků zadavatele

Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této zadávací dokumentace a v přílohách zadávací
dokumentace vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Tyto požadavky je
uchazeč povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky a ve své nabídce je
akceptovat. Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci či změny
obchodních podmínek budou považovány za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení
uchazeče z další účasti v zadávacím řízení.
10.3.
Informace o možnostech vyžádat si zadávací dokumentaci, dodatečné informace,
prohlídka místa plnění
Zadávací dokumentace je kompletně umístěna na internetových stránkách zadavatele a je
poskytována neomezeným a přímým dálkovým přístupem.
13

14

