
            

ZADÁVACÍ 

DOKUMENTACE 

 

na veřejnou zakázku v rámci 5. výzva Ministerstva životního prostředí České republiky na dodávku s názvem: 

 

„Oddělený sběr odpadů v obci Horní Krupá - zbudování sběrného místa“ 
  

vyhlášenou v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP, tento projekt číslo: 

CZ.05.3.29/0.0/0.0/15_005/0000590 je spolufinancován z prostředků  Evropské unie – Fondu Soudržnosti v 

rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020 (dále jen „OPŽP“) 
 

1. OBECNÉ INFORMACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE 
 

Zakázka je zadávána v souladu se zásadami transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace dle 

zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „Zákon“) a v souladu se Závaznými 

pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP. 

 
Zakázka není zadávána v režimu zadávacího řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 

v platném znění, kdy se jedná o zakázku malého rozsahu a zadavatel není povinen v souladu s ust. § 18 odst. 5 

Zákona zadávat zakázku dle Zákona. 
 
Zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) je souhrnem požadavků Zadavatele a nikoliv konečným souhrnem 

veškerých požadavků vyplývajících z obecně platných právních norem. Dodavatel se tak musí při zpracování své 

nabídky vždy řídit nejen požadavky obsaženými v zadávací dokumentaci, ale též ustanoveními příslušných 

obecně závazných právních předpisů. 

 

Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech zadávací dokumentace vymezují závazné požadavky 

Zadavatele. Tyto požadavky je každý účastník povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své 

nabídky. Neakceptování požadavků Zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci bude považováno za 

nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení Dodavatele z účasti v zadávacím řízení.   

 

2. INFORMACE O ZADAVATELI 

 

Název Obec Horní Krupá 
Sídlo Horní Krupá 49, PSČ 580 01 
Právní forma 801 – Obec nebo městská část hlavního města Prahy 
Zastoupený Václav Lacina, starosta 
IČO 00267481 
Kontaktní osoba Václav Lacina 

telefon: 725 101 163   

e-mail: starosta@hornikrupa.cz 

 
3. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY  
 
3.1. Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky 
  

Předmětem plnění veřejné zakázky je vybudování sběrného místa, a také rozšíření stávajícího technologického 

vybavení o 5 ks velkoobjemových kontejnerů, které umožní rozšíření systému o další druhy tříděných odpadů. 

Sběrné místo s přístřeškem bude zbudováno na pozemku v katastru obce s parcelním číslem st. 7/1 v k.ú. Horní 

Krupá. Pozemek je ve vlastnictví obce. 

 



       

 

Technická specifikace dodávky  

 

Velkoobjemové kontejnery  5 ks  
 
objem 9-11 m3 /ks  

zadní vrata dělená 

sklopné bočnice 

min/max délka 3800-4000 mm 

 

Technická specifikace stavebních prací 

 

Předmět zakázky na stavební práce je podrobně popsán v projektové dokumentaci zpracované zpracovatelem 

Ing. Martin Liška, Nad Žábkem 3757, Havlíčkův Brod, kdy tato je přílohou č. 8.  

 

Technické specifikace a technické uživatelské standarty stavby vyplývají z projektové dokumentace stavby. Při 

realizaci díla budou použity pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky příslušných právních předpisů. 

Dále jsou pak technické specifikace stanoveny souhrnem základních právních regulativů, přičemž všeobecně 

platí, že technické a kvalitativní podmínky odpovídají obecně závazným předpisům a technickým normám.  

 

Před zahájením prací, jejichž provedení se bude řídit technologickými předpisy výrobce příp. distributora, bude 

zhotovitel povinen, v případě požadavku objednatele stavby, předložit technologický předpis případně montážní 

návod, pro ověření dodržení předepsaných postupů provádění montážních prací. 

 
Všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku provádění prací budou po 

provedení uvedeny dodavatelem do původního stavu, v případě zničení nebo nenávratného poškození budou 

dodavatelem na jeho náklad nahrazeny novými.  

 

Dodavatel po ukončení stavby uvede zpět staveniště do původního stavu. Dodavatel přejímá v plném rozsahu 

odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, dodržování předpisů o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

kvalitu prováděných prací včetně celé stavby.  

 

Všechny škody a ztráty, které příp. na stavbě vzniknou, jdou k tíži dodavatele, za všechny škody, které vzniknou 

v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě nezúčastněným osobám příp. zadavateli, zodpovídá dodavatel, 

který je povinen hradit vzniklou škodu.  

 

 

Soupis prací a dodávek 
 

Soupis prací a dodávek je uveden v příloze č. 8. 

 

Dodavatel zpracuje nabídkovou cenu na základě soupisu prací a dodávek (ocenění všech položek soupisu prací a 

dodávek), který obsahuje rozsah a druh požadovaných stavebních prací a použitého materiálu.  

 

Dodavatel se seznámí s podrobným popisem prací a s požadavky projektu a pečlivě zváží všechna množství do 

soupisu prací a dodávek zahrnutá. Případné připomínky Dodavatel uplatní formou písemné žádosti  

o dodatečné informace.  

V ceně díla budou zcela zahrnuty a promítnuty veškeré náklady, které zhotoviteli v souvislosti s plněním 

předmětu díla vzniknou a bez kterých by dílo nebylo funkční nebo nedosahovalo požadované kvality. 

Zadavatel nepřipouští upravovat, či měnit položky soupisu prací a dodávek, kdy uchazeč pouze vyplní hodnoty 

nabízených prací a dodávek. 

 

Pokud pro účely definování standardů navržených položek je-li v dokumentaci uveden typ výrobku, katalogové 

číslo, název či jiná obdobná specifikace, není tím dána povinnost uchazeče zahrnout do své nabídky tento 

konkrétní výrobek. Zadavatel výslovně připouští použití i jiných kvalitativně a technicky obdobných řešení, a to 

v těch případech, kdy dodavatel prokáže, že nabízené dodávky, služby či práce splňují rovnocenným způsobem 

požadavky vymezené technickými podmínkami, případně splňují požadavky na výkon nebo funkci. 



       

 

 

 

3.2. Klasifikace předmětu VZ dle CPV a předpokládaná hodnota veřejné zakázky 
 

Popis: CPV: 

Stavební práce 45000000-7 

Kontejnery na odpadový materiál 44613800-8   

 

Předpokládaná hodnota projektu je spolufinancovaná z fondů Evropské unie – Fondu Soudržnosti v rámci 

Operačního programu Životní 2014 - 2020 prostředí a činí:  1.020.669,-  Kč bez DPH.  

 

Veřejná zakázka je realizována v rámci žádosti o poskytnutí dotací. V případě neobdržení dotace může 

být zadávací řízení zrušeno. 
 

4. MÍSTO A TERMÍN PLNĚNÍ 
 
Doba plnění 
 

Zadavatel předpokládá zahájení plnění veřejné zakázky bezprostředně po ukončení tohoto zadávacího řízení.  

 

Termín uzavření smlouvy: předpokládaný termín uzavření smlouvy červenec 2016 

Termín plnění: předpokládaný termín předání předmětu zakázky do 15.9.2016 

Zadávací lhůta:    do 15.9.2016 

 

Místo plnění 
 

Místem plnění stavby je pozemek s parcelním číslem st. 7/1 v k.ú. Horní Krupá. 

 

5. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE 
 
Zadavatel se zavazuje při nakládání s informacemi, kterými Dodavatel prokazuje splnění kvalifikačních 

předpokladů, postupovat tak, aby nedošlo k porušení práv a oprávněných zájmů Dodavatele, pokud se týká 

ochrany jeho duševního vlastnictví nebo obchodního tajemství.  

Dodavatel je povinen v nabídce prokázat splnění kvalifikace. Splnění kvalifikace prokáže Dodavatel, který splní 

kvalifikační předpoklady uvedené dále. 

Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, 

 

a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, 

trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí 

úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu 

nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového 

trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její 

statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem 

statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak 

její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o 

účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene 

splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad 

musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či 

bydliště, 

  

b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání 

dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného 

činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto 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 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 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 požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních 

právních předpisů; pokud 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, 

  

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

zvláštního právního předpisu. 

 

l) vůči němuž nebyla v posledních 3 letech zavedena dočasná správa nebo v posledních 3 letech uplatněno 

opatření k řešení krize podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu. 

 

Profesní kvalifikační předpoklady prokáže dodavatel, který předloží originál či kopii dokumentu: 

  

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 

 

- Provádění staveb, jejich změn a odstraňování 

a 

- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 

 

 

Dodavatel předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku. 

Forma prokazování kvalifikace 

 

Dodavatel prokazuje splnění všech požadovaných kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení, 

z jehož obsahu bude zřejmé, že Dodavatel veškeré kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem splňuje a 

předložením originálu nebo kopie výpisu z obchodního rejstříku a dokladu o oprávnění k podnikání, jiné doklady 

se nevyžadují. Dodavatel proto vyplní a podepíše čestné prohlášení dle vzoru Zadávací dokumentace (příloha č. 

2). 
 



       

 

Část kvalifikace může být splněna prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v případě, že bude část 

kvalifikace prokazovat prostřednictvím subdodavatele/ subdodavatelů, povinen Zadavateli 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 a doklad o 

oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, 

zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci. Dodavatel není oprávněn 

prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle § 54 písm. a) Zákona. 

 

Pokud za Dodavatele jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce v originále nebo  

v úředně ověřené kopii předložena plná moc podepsaná osobou oprávněnou jednat jménem či za 

Dodavatele. 

 

Zadavatel se zavazuje při nakládání s informacemi, kterými Dodavatel prokazuje splnění kvalifikačních 

předpokladů, postupovat tak, aby nedošlo k porušení práv a oprávněných zájmů Dodavatele, pokud se týká 

ochrany jeho duševního vlastnictví nebo obchodního tajemství.  

 

V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn společně několika Dodavateli, jsou tito Dodavatelé 

Zadavateli povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve 

které je obsažen závazek, že všichni tito Dodavatelé budou vůči Zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv 

právních vztahů vzniklých v souvislosti 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. Požadavek na závazek 

podle věty první, aby Dodavatelé byli zavázáni společně a nerozdílně, platí, pokud zvláštní právní předpis 

nestanoví jinak. 

 

Pokud nevyplývá ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje zahraniční Dodavatel splnění kvalifikace 

způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště,  

a to v rozsahu požadovaném Zákonem a Zadavatelem. Pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla, 

místa podnikání nebo bydliště zahraničního Dodavatele určitý doklad nevydává, je zahraniční Dodavatel povinen 

prokázat splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci 

kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního Dodavatele stanovena, učiní o 

této skutečnosti čestné prohlášení. 

 

Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční Dodavatel v původním jazyce s připojením jejich 

úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, 

nestanoví jinak; to platí i v případě, prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce 

Dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území České republiky. Povinnost 

připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce. 

 

Kvalifikaci v případě, kdy podává nabídku více osob společně, v případě zahraničních osob, v případě 

prokazování kvalifikace pomocí výpisu ze seznamu kvalifikovaných Dodavatelů nebo pomocí osvědčení ze 

systému certifikovaných Dodavatelů, dodavatel prokazuje prostřednictvím čestného prohlášení, které tvoří 

přílohu č. 2 Zadávací dokumentace. 

 

Důsledek nesplnění kvalifikace 
 

Neprokáže-li Dodavatel splnění kvalifikace v plném rozsahu, bude podle vyloučen z účasti v zadávacím řízení. 

Zadavatel bezodkladně písemně oznámí Dodavateli své rozhodnutí o jeho vyloučení z účasti v zadávacím řízení 

s uvedením důvodu. 

 

6. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A DODATEČNÉ INFORMACE 
 
Dodatečné informace budou podány dodavatelům na základě dotazů doručených písemně formou dopisu 

zadavateli do místa pro podání nabídek nebo elektronickou poštou, kontaktní osobou je Václav Lacina, e-mail: 

starosta@hornikrupa.cz. Dodatečné informace budou poskytnuty současně všem dodavatelům, kteří požádali o 

poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, do tří pracovních dnů 

ode dne doručení žádosti o poskytnutí informace. Zadavatel si vyhrazuje právo poskytnout dodavatelům 

dodatečné informace elektronickou formou prostřednictvím e-mailů dodavatelů.  



       

 

 

7. NABÍDKA 
 
Dodavatel musí učinit nabídku na plnění dodávky i plnění stavby. V případě učinění nabídky pouze na 

část požadovaného plnění spočívající v podání nabídky pouze na dodávky či pouze na stavební práce bude 

nabídka považována za neúplnou a bude z hodnocení nabídek vyřazena. 

 
V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn společně několika dodavateli, jsou veřejnému zadavateli 

povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je 

obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči veřejnému 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 závazků vyplývajících z veřejné zakázky. Požadavek na závazek 

podle věty první, aby dodavatelé byli zavázáni společně a nerozdílně, platí, pokud zvláštní právní předpis nebo 

zadavatel nestanoví jinak. Tato listina musí současně určit jednoho pověřeného dodavatele (vedoucí účastník 

sdružení), způsob jeho jednání, rozsah jeho oprávnění jednat za ostatní dodavatele, kteří podávají společnou 

nabídku, kontaktní adresu pro doručování /a to i v případě, že taková adresa bude shodná se sídlem pověřeného 

dodavatele (vedoucího účastníka sdružení)/ a kontaktní fyzickou osobu včetně telefonického a e-mailového 

spojení. Pověření dle předchozí věty musí být v nabídce doloženo řádnou plnou mocí v originále nebo v úředně 

ověřené kopii. 

 

Subdodavatelé 
 

V případě plnění předmětu Veřejné zakázky prostřednictvím jiných osob (subdodavatelů) je dodavatel dále 

povinen doložení seznamu svých subdodavatelů a jejich identifikačních údajů vyplní tabulku, která tvoří Přílohu 

č. 9 této Zadávací dokumentace. 

 

 

Součástí nabídky musí být rovněž  

 

a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro 

podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele, 

b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota 

přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek, 

c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v 

souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou. 

 

Nabídka musí být datována a podepsána oprávněnou osobou zastupující uchazeče dle výpisu z obchodního 

rejstříku, nebo uchazečem samotným, jedná-li se o fyzickou osobu. Pokud za uchazeče jedná při podání 

nabídky zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce v originále nebo v úředně ověřené kopii 

předložena plná moc podepsaná uchazečem či osobou oprávněnou zastupovat uchazeče. 
 

 

7.1 Lhůta a místo pro podání nabídky 
 

Lhůta pro podání nabídek končí dnem 27.6.2016  v 10:00 hodin.  

 

Místo pro podání nabídky: 

 

Název:  Obec Horní Krupá 

Adresa: Horní Krupá 49, PSČ 580 01 

 

Kontaktní osoba pro příjem nabídek je Václav Lacina, starosta. 

 

Osobně podané nabídky se přijímají na výše uvedené adrese zadavatele zakázky v pracovních dnech od 8:00 do 

11:00, a to mimo poslední den lhůty pro podání nabídek, tj. dne 27.6.2016, kdy lze nabídku doručit nejpozději do 

10:00 hodin. 

 

Uchazeč může nabídku zaslat prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu sídla zadavatele s tím, že 

odpovědnost za doručení zásilky obsahující nabídku ve lhůtě pro podání nabídek zůstává plně na uchazeči. 



       

 

 

7.2 Doporučená úprava nabídky 
 
a) Zadavatel doporučuje, aby nabídka uchazeče byla zpracována dle osnovy níže uvedené 

- doporučená osnova nabídky: 

Příloha č. 1 Krycí list nabídky 
Příloha č. 2 Čestné prohlášení o splnění kvalifikace 

Příloha č. 3 Čestné prohlášení o zpracování nabídky 

Příloha č. 4 Čestné prohlášení o splnění technických požadavků 

Příloha č. 5 Nabídková cena – hodnotící kritérium 

Příloha č. 6 Návrh kupní smlouvy 

Příloha č. 7 Návrh smlouvy o dílo 

Příloha č. 8 Vyplněný soupis prací a dodávek 

Příloha č. 9 Seznam subdodavatelů 

 

b) Nabídka bude odevzdána ve vytištěné, pevně spojené podobě tak, aby bylo zabráněno ztrátě či výměně 

jednotlivých listů nabídky. 

 

c) Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. 

 

d) Nabídka se podává písemně v počtu: 1 originál a 1 kopie, a to dohromady v jedné řádně uzavřené obálce s 

označením zakázky „Oddělený sběr odpadů v obci Horní Krupá - zbudování sběrného místa“ se zřetelnou 

výzvou „NEOTEVÍRAT před otevíráním obálek komisí pro otevírání obálek!“. Na obálce musí být uvedena 

adresa, na níž je možné zaslat oznámení o vyřazení nabídky či o výběru nejvhodnější nabídky. 

 

Zadavatel upozorňuje uchazeče, že v případě nerespektování doporučené osnovy nabídky, může být nabídka 

vyloučena, nebude-li obsahovat všechny náležitosti stanovené a požadované zadavatelem.  

 

Soupis prací a dodávek musí být vyplněn kompletně bez ponechání nulových položek. V případě nejasností bude 

uchazeč vyzván k odstranění nejasností v přiměřené lhůtě. Neodstraní-li uchazeč nejasnosti, bude nabídka 

z dalšího hodnocení vyloučena. 

 

 

7.3 Zadávací lhůta  
 
Zadávací lhůta, po kterou jsou Dodavatelé vázání svou nabídkou, je do 31.8.2016. 

 

Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení 

Zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Zadávací lhůta se prodlužuje Dodavateli, s nimiž může Zadavatel v 

souladu se Zákonem uzavřít smlouvu, až do doby uzavření smlouvy do zrušení zadávacího řízení. 

 

Jsou-li podány námitky, zadávací lhůta neběží. Běh zadávací lhůty pokračuje dnem doručení rozhodnutí 

Zadavatele o námitkách Dodavateli.  

 

7.4. Požadavky na varianty nabídek 
 
Zadavatel nepřipouští žádné varianty nabídek. 

 

7.5. Otevírání obálek 
 
Otevírání obálek se bude konat dne 27.6.2016 od 10:00 hod. na adrese zadavatele. 

 

Osoby oprávněné být při otevírání obálek s nabídkami jsou: 

Členové komise, 

Pracovníci poskytovatele dotace jako pozorovatelé, 

Pracovníci zadavatele a osoby jím pověřené, 

Maximálně 1 zástupce Dodavatele, který podal nabídku ve lhůtě pro podání nabídek. Oprávnění zástupci 

Dodavatelů se musí prokázat písemnou plnou mocí podepsanou statutárním orgánem Dodavatele, pokud 



       

 

jím sami nejsou. Zástupce musí dále předložit výpis z obchodního rejstříku Dodavatele či jiné obdobné 

evidence (je-li zapsán) pro prokázání oprávněné osoby, která plnou moc podepsala. 

 

7.6. Jednací jazyk 
 

Nabídka včetně příloh musí být podána pouze v českém jazyce. 

 

Jednací jazyk zadávacího řízení je jazyk český bez ohledu na příslušnost uchazeče. Veškeré úkony zadavatele budou 

činěny v českém jazyce.  

 

 

8. KRITÉRIA A HODNOCENÍ NABÍDEK 
 

Osoby oprávněné být při posuzování a hodnocení nabídek jsou: 

Členové hodnotící komise, 

Zástupci poskytovatele dotace jako pozorovatelé, 

Pracovníci zadavatele a osoby jím pověřené. 
 

Kritériem pro hodnocení nabídky je nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH za celý předmět plnění zakázky. 

 

Hodnocení nabídek proběhne na prvním jednání hodnotící komise, které se bude konat v termínu pro otevírání 

obálek, bezprostředně po otevírání obálek. 

 

8.1  Předmět a metody hodnocení 
 
Jediným hodnotícím kritériem je nabídková cena za předmět plnění zakázky v Kč bez DPH. 

 

Dodavatel nabídne výši ceny za celý předmět plnění zakázky. Bude hodnocena cena v Kč za celý předmět plnění 

zakázky bez DPH. Nejvýhodnější nabídkou bude nabídka s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH za celý 

předmět plnění. 

 

Celkové hodnocení bude provedeno v jedné tabulce dle výše nabídkové ceny. 

 

V případě shody několika nabídek s nejnižší nabídkovou cenou bude o vítězném uchazeči rozhodnuto dle pořadí 

doručených nabídek. 

 

 

9. OBCHODNÍ PODMÍNKY 
 

Zadavatel stanoví obchodní podmínky formou závazného návrhu kupní smlouvy, který je přílohou č. 6 zadávací 

dokumentace a návrhu smlouvy o dílo, který je přílohou č. 7 zadávací dokumentace. Smlouvy bude uzavřeny s 

vítězným Dodavatelem. 

 

9.1 Způsob zpracování nabídkové ceny 
 
Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná se započtením veškerých nákladů, 

prací, dodávek a činností, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace) po celou dobu realizace zakázky 

v souladu s podmínkami uvedenými v této zadávací dokumentaci a jejich přílohách. Nabídková cena musí být 

zpracována za celé plnění zakázky. (Příloha č. 5) 

 

Nabídková cena bude v členění: 

 Cena bez DPH DPH Cena vč. DPH 

Nabídková cena v Kč - dodávka    

Nabídková cena v Kč - stavba    

Celková nabídková cena v Kč    

 

9.2 Platební podmínky 
 



       

 

Platební podmínky jsou specifikovány v závazném návrhu kupní smlouvy a smlouvy o dílo. Dodavatelé doplní 

tyto návrhy o údaje nezbytné pro vznik smlouvy a dále doplní i další údaje požadované zadavatelem a předloží je 

jako součást své nabídky. 

 

Realizace úhrady kupní ceny bude prováděna na základě faktur vystavených dodavatelem se splatností 30 dnů 

ode dne jejich vystavení.  

 

9.3. Všeobecné smluvní podmínky 
 
Návrh kupní smlouvy, který je přílohou č. 6 zadávací dokumentace a návrh smlouvy o dílo, který je přílohou č. 7 

zadávací dokumentace, budou sloužit k uzavření smluvního vztahu s vítězem zadávacího řízení.  

 

Zadavatel připouští pouze doplnění vzorových smluv Dodavatelem v rámci přípravy návrhu smluv, které musí 

být přílohou nabídky a které musí být podepsány oprávněným zástupcem Dodavatele. 

 

Návrh smluv musí v plném rozsahu respektovat podmínky uvedené v této zadávací dokumentaci.  

 

Dodavatel má povinnost dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, 

v platném znění, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Totéž platí pro Subdodavatele.  

 

Zadavatel si dále vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě, že výdaje, které by mu na základě smlouvy 

měly vzniknout, budou kontrolním subjektem, označeny za nezpůsobilé. 

 

9.4 Další podmínky a práva Zadavatele 
 
a) Zadavatel nepřiznává Dodavateli právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení. 

 

b) V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy s vybraným 

Dodavatelem, je příslušný Dodavatel povinen o této změně Zadavatele bezodkladně písemně informovat.  

 

c) Dodavatel je povinen řádně vyplnit a podepsat oprávněnou osobou Dodavatele všechny přílohy  

nabídky dle této zadávací dokumentace. Nesplnění této podmínky bude Zadavatelem považováno za nesplnění 

zadávacích podmínek a Dodavatel bude Zadavatelem vyloučen.  

 

9.5. Jistota 
Není požadována 

 

V Horní Krupé dne 8.6.2016 

 

       ………………………………………………… 

        Obec Horní Krupá 

         Václav Lacina, starosta 
 

 

 

                                                                                              

Přílohy: 

Příloha č. 1 Krycí list nabídky 
Příloha č. 2 Čestné prohlášení o splnění kvalifikace 

Příloha č. 3 Čestné prohlášení o zpracování nabídky 

Příloha č. 4 Čestné prohlášení o splnění technických požadavků 

Příloha č. 5 Nabídková cena – hodnotící kritérium 

Příloha č. 6 Návrh kupní smlouvy 

Příloha č. 7 Návrh smlouvy o dílo 

Příloha č. 8 Projektová dokumentace a soupis prací a dodávek  

Příloha č. 9 Seznam subdodavatelů  
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