ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Název veřejné zakázky:

„Vybudování podzemních kontejnerů pro zlepšení systému třídění
komunálních odpadů ve městě Bílina“

Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky je zadána dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek (dále i jen ZZVZ) v souladu s § 56 v otevřeném řízení.
Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem bude v souladu s ustanovením § 211 ZZVZ probíhat
elektronickými prostředky. Veškeré informace k elektronické komunikaci jsou uvedeny dále v této
Zadávací dokumentaci.

1. INFORMACE O ZADAVATELI
1.1.

Základní údaje

kategorie: veřejný zadavatel podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v pozdějším znění (dále ZZVZ)
název: Město Bílina
Sídlo: Břežánská 50/4, 418 31 Bílina
IČ: 00266230
ID DS: qdtb7vx
1.2.

Oprávněná osoba zadavatele

Osobou oprávněnou k činění právních jednání souvisejících s touto veřejnou zakázkou je:
Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová, starostka města
1.3.

Smluvní zastoupení zadavatele

Ing. Vladimír Klatovský, CSc.
Společnost: ISES, s.r.o., M. J. Lermontova 25, 160 00 Praha 6, IČ: 64583988
1.4.

Kontaktní osoba zadavatele ve věcech souvisejících s veřejnou zakázkou

Ing. Adéla Kopřivová
Společnost: ISES, s.r.o.
Email: ises@ises.cz
Tel: 233 339 718 / 734 622 900
2. KOMUNIKACE MEZI ZADAVATELEM A DODAVATELI
Při zadávání veřejné zakázky jsou zadavatel i dodavatelé povinni používat primárně elektronický
nástroj dle § 213 ZZVZ nebo datovou schránku ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb.,
o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.
Veškeré písemnosti v rámci zadávacího řízení budou zadavatelem odesílány prostřednictvím účtů
zadavatele a účastníka zadávacího řízení v elektronickém nástroji „E-ZAK“, příp. prostřednictvím
jejich datových schránek nebo emailů.
Účastník zadávacího řízení musí být pro možnost komunikace se zadavatelem prostřednictvím
elektronického nástroje registrován jako dodavatel v elektronickém nástroji E-ZAK. Účastníci se
mohou registrovat do systému E-ZAK na adrese https://zakazky.bilina.cz/registrace.html, resp.
https://fen.cz/#/registrace.
Zadavatel stanoví, že pro právní čistotu zadávacího řízení musí být veškerá komunikace
se zadavatelem vedena pouze a výhradně písemnou formou (za písemnou komunikaci
se považuje pouze komunikace elektronická). Jakýkoliv další způsob, např. osobní jednání apod., je
vyloučen. Veškeré úkony zadavatele vůči dodavatelům nebo úkony dodavatelů vůči zadavateli
v zadávacím řízení musí mít písemnou, tedy elektronickou, formu.
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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 dodavatelům podávajícím společnou nabídku. Zadavatel má však právo
odeslat písemnost i každému dodavateli podávajícímu společnou nabídky samostatně.
3. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
3.1.

Předmět plnění veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky „Vybudování podzemních kontejnerů pro zlepšení systému
třídění komunálních odpadů ve městě Bílina“ je dodávka podzemních kontejnerů na separaci
papíru, plastu, skla a SKO (včetně provedení příslušných nutných stavebních prací), a pořízení
velkoobjemových kontejnerů na separaci biologicky rozložitelného odpadu. Dále bude pořízeno
100 ks kontejnerů na tříděný odpad (papír, plasty, sklo a BRO).
Specifikace předmětu plnění je uvedena v níže uvedené tabulce a podrobně popsána v přílohách č. 3
a 7 této Zadávací dokumentace.
Zařízení

Stav.
obj. č.

Místo/ ulice
Sídliště u
Nového
nádraží
Sídliště Za
Chlumem

Parcel
ní číslo

Počet a objem nádob
Papír

Plasty

Sklo

SKO

1727/4
7

1 x cca 5 m3

1 x cca 5 m3

1 x cca 3 m3

2 x cca 5 m 3

1636/9
5

1 x cca 5 m3

1 x cca 5 m3

1 x cca 3 m3

1 x cca 5 m 3

Stání podzemních
kontejnerů č. 1

SO 01

Stání podzemních
kontejnerů č. 2

SO 02

Stání podzemních
kontejnerů č. 3

SO 03

Sídliště Za
Chlumem

1636/9
5

1 x cca 5 m3

1 x cca 5 m3

1 x cca 3 m3

1 x cca 5 m 3

Stání podzemních
kontejnerů č. 4

SO 04

Sídliště Za
Chlumem

1636/9
4

1 x cca 5 m3

1 x cca 5 m3

1 x cca 3 m3

1 x cca 5 m 3

Stání podzemních
kontejnerů č. 5

SO 05

Čapkova

937/58

1 x cca 5 m3

1 x cca 5 m3

1 x cca 3 m3

1 x cca 5 m 3

Stání podzemních
kontejnerů č. 6

SO 06

Čapkova

937/58

1 x cca 5 m3

1 x cca 5 m3

1 x cca 3 m3

1 x cca 5 m 3

Stání podzemních
kontejnerů č. 7

SO 07

Pražská

336/11

1 x cca 5 m3

1 x cca 5 m3

1 x cca 3 m3

1 x cca 5 m 3

Stání podzemních
kontejnerů č. 8

SO 08

Aléská

336/63

1 x cca 5 m3

1 x cca 5 m3

1 x cca 3 m3

1 x cca 5 m 3

Stání podzemních
kontejnerů č. 9

SO 09

Fügnerova

336/39

1 x cca 5 m3

1 x cca 5 m3

1 x cca 3 m3

1 x cca 5 m 3

Stání podzemních
kontejnerů č. 10

SO 10

Komenského

125/3

1 x cca 5 m3

1 x cca 5 m3

1 x cca 3 m3

1 x cca 5 m 3

VOK
na BRO

4 x max. 5,5 m3

Nádoby na
tříděný odpad

100 x min. 1 100 l
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Předmětem plnění je tedy kompletní provedení dodávek a přímo souvisejících stavebních prací v
rozsahu a provedení dle této zadávací dokumentace, zvláště pak dle projektové dokumentace,
výkazu výměr a technické specifikace, tvořící přílohy této Zadávací dokumentace.
Předmět plnění musí být proveden v souladu s platnými normami a právními předpisy tzv. „na klíč“
tak, aby předmět plnění bylo možné bez jakýchkoliv dodatečných úprav či prací užívat ke
sjednanému účelu a současně aby byl na předmět plnění vydán kolaudační souhlas nebo jiné
potřebné rozhodnutí či opatření státních orgánů nezbytné k užívání díla. Zadavatel si vyhrazuje
právo omezit rozsah předmětu díla.
Součástí plnění je také:
 Zajištění veškerých nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla.
 Oddělení prostoru realizace přímo souvisejících stavebních prací (staveniště).
 Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického
charakteru k řádnému provedení díla.
 Účast na pravidelných kontrolních dnech při plnění veřejné zakázky.
 Veškeré práce a dodávky přípravné, pomocné, dokončovací či jinak související s řádnou
a úplnou realizací díla.
 Zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle rozhodnutí o povolení stavby,
ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění
a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných
technických parametrů díla, a stavbou dotčených částí stavby, péče o případnou
nepředanou stavbu a její části, jejich ošetřování, pojištění atd.
 Zajištění a předání prohlášení o shodě, dokladů o likvidaci, odvozu a uložení
vybouraných hmot, materiálů a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění,
dokladů o úspěšném výsledku provedených zkoušek, revize umožňující užívání stavby
nebo jejích částí, zkušebních protokolů, atestů a jiných dokladů dle zákona č. 22/1997 Sb.
o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů a dalších dokladů ve
2 (dvojím) vyhotovení v papírové podobě. Prohlášení o shodě, atesty a podobné obecné
doklady budou v 1 (jednom) vyhotovení papírově, revize a protokoly budou ve 3 (třech)
vyhotoveních papírově.
 Spolupůsobení při přípravě díla k předání, včetně bezodkladného odstranění veškerých
vad z přejímek.
 Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně
úhrady vyměřených poplatků a nájemného, nad rámec dohodnutých ploch ve vlastnictví
zadavatele, které zadavatel poskytne ve sjednaném rozsahu bezúplatně.
 Veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu životního
prostředí, osob a majetku.
 Vykácení dřevin v lokalitě SO 09.
 Likvidace a odvoz vybouraných hmot a stavební suti v souladu s ustanoveními zákona č.
541/2020 Sb. o odpadech. Uskladnění odpadů bude doloženo doklady o uložení.
 Uvedení všech povrchů poškozených nebo znečištěných realizací předmětu plnění do
původního stavu.
 Rovněž musí být zajištěn bezpečný přístup do prostoru plnění příslušných souvisejících
stavebních prací (na staveniště), zamezeno nekontrolovanému přístupu cizích osob po
celou dobu provádění těchto prací (stavby). Tato opatření a zabezpečení jsou též součástí
předmětu plnění.
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Dodávka musí zahrnovat veškeré náklady spojené s dodávkou do místa plnění tj. doprava
zboží/vybavení do místa plnění, školení pracovníků, kompletace apod. Kompletací je
myšleno kompletní složení kontejneru – včetně víka, popřípadě dalších komponent.
Dodané zboží musí být nové, dosud nepoužité a musí splňovat požadavky příslušných
obecně závazných právních předpisů, technických norem, platných předpisů a norem pro
tyto produkty.
Spolu s předáním vybavení předá dodavatel také její kompletní dokumentaci – návod na
složení, technické listy apod.

Podrobnější informace jsou uvedeny v dalších částech zadávacích podmínek veřejné zakázky,
tj. v této Zadávací dokumentaci a jejich přílohách, zvláště pak v příloze č.3_Projektová
dokumentace, příloze č.4_Návrh smlouvy o dílo, příloze č.5_Výkaz výměr a příloze
č. 7_Technická specifikace.
Uvedené požadavky na dodávky jsou pro uchazeče závazné, minimálně požadované a musí být
každým uchazečem splněny. Uchazeč může nabídnout výrobky s vyššími technickými parametry,
než jsou stanovená minima, nesmí ale překročit požadavky zadavatele na maximální hodnoty
plnění, pokud jsou stanoveny.
Součástí nabídky musí být účastníkem odsouhlasené technické specifikace, stanovené v příloze č. 7
této zadávací dokumentace.
3.2.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předpokládanou hodnotou veřejné zakázky je zadavatelem předpokládaná výše úplaty za plnění
veřejné zakázky vyjádřená v penězích; do předpokládané hodnoty se nezahrnuje daň z přidané
hodnoty. Do předpokládané hodnoty veřejné zakázky je zahrnuta hodnota všech plnění, která
mohou vyplývat ze smlouvy na veřejnou zakázku, není-li dále stanoveno jinak.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky a jejich částí byla stanovena v souladu s § 16 zákona, jako
předpokládaná výše peněžitého závazku zadavatele vůči dodavateli vyplývající z plnění veřejné
zakázky.
Zadavatel stanoví, že předpokládaná hodnota této veřejné zakázky činí 12 120 731 Kč bez DPH.
3.3.
Kódy CPV:

3.4.

Klasifikace předmětu veřejné zakázky
34136000-9
34928480-6
45000000-7
45110000-1
45112000-5
45100000-8

Dodávky
Kontejnery a nádoby na odpad a odpadky
Stavební práce
Demolice a zemní práce
Výkopové a zemní práce
Práce spojené s přípravou staveniště

Stanovení technických podmínek

Pro předmětné přímo související stavební práce platí příslušné normy ČSN EN ISO. Technické
podmínky použitých výrobků a stavebních prací jsou specifikovány v soupisu stavebních prací,
dodávek a služeb s výkazem výměr a výkresové části projektové dokumentace.
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Technické standardy se stanovením stavebně fyzikálních požadavků a technických parametrů
konstrukcí, technologií, výrobků a materiálů a uživatelské standardy, které jednoznačně stanoví
kvalitativní parametry a kompletní požadavky na konečnou podobu stavby, jsou detailně popsány
v přiložené projektové dokumentaci, resp. v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem
výměr a v závazném vzoru smlouvy o dílo.
Veškeré použité výrobky musí splňovat příslušná ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických
požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Technické podmínky pro plnění této veřejné zakázky jsou upraveny zejména následujícími
normami a předpisy:
ČSN 733050: Zemní práce,
ČSN 721006: Kontrola zhutnění zemin a sypanin,
Nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu
zdraví při práci na staveništích.
Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Dodavatel musí dále splnit standardy provedení podle norem uvedených v projektové dokumentaci.
3.5.

Další podmínky realizace předmětu zakázky

Případné nutné zábory pro realizaci souvisejících stavebních prací, výkopová povolení apod. bude
dodavatel zajišťovat na své vlastní náklady, přičemž náklady potřebné pro vyřízení a realizaci
těchto činností a prací musí být zahrnuty v nabídkové ceně.
Dodavatel je povinen se před podáním nabídky seznámit se všemi obecně závaznými právními
předpisy a platnými normami, které se vztahují k předmětu plnění veřejné zakázky. Dodavatel je
odpovědný za to, že veřejná zakázka bude plněna v souladu se všemi obecně závaznými právními
předpisy a platnými normami, které se vztahují k předmětu plnění veřejné zakázky.
Při provádění díla, tj. v průběhu realizačních prací, je nutno postupovat tak, aby byl kontinuálně
umožněn vjezd vozidlům záchranného integrovaného systému, zejména vozidlům hasičského
záchranného sboru, vozidlům jednotek požární ochrany a zdravotnické záchranné služby a
rezidentům.
3.6.

Další specifikace podzemních kontejnerů

Zadavatel důrazně upozorňuje, že v rámci projektové dokumentace a zvláště pak v Souhrnné
technické zprávě je uvedena specifikace podzemních kontejnerů.
V souladu s podmínkami stanovenými v § 6 ZZVZ, zvláště pak zákazu diskriminace, zadavatel
připouští, že:




pokud budou dodrženy ostatní podmínky na maximální rozměry celkové dodávky/stavby a
minimálně stanovený objem nádob, tak jsou rozměry nádob – tedy podzemních kontejnerů
stanovené (mimo objemu) v projektové dokumentaci orientační.
nosnost bezpečností mezipodlahy musí být min. 150 kg.
barevné provedení vhozů musí být provedena dle typu separace tak, aby byly jednoznačně
vhozy rozeznatelné dle příslušného druhu odpadu.
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nádoby na sklo musí být ve vzhozu ošetřeny tak, aby byla zajištěna snížená hlučnost při
vhazování.
vhoz (vhozová šachta) musí být opatřen takovou technologickou úpravou, aby byl vhoz
umožněn bezdotykově, tedy například nášlapným zařízením za účelem otevření vhozové
šachty.

Současně však zadavatel důrazně upozorňuje, že musí být dodrženy podmínky stanovené v příloze
č. 8_Územní souhlas.
3.7.

Závaznost požadavků zadavatele

Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech zadávací dokumentace vymezují závazné
požadavky zadavatele. Tyto požadavky je každý účastník zadávacího řízení povinen plně a
bezvýhradně respektovat při zpracování nabídky. Neakceptování požadavků zadavatele uvedených
v této zadávací dokumentaci bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek s možným
následkem vyřazení nabídky a vyloučením účastníka zadávacího řízení z účasti v zadávacím řízení.
3.8.

Zvláštní podmínky plnění veřejné zakázky

Zadavatel v souladu s ustanovením § 6 ZZVZ odst. 4 v rámci této zadávací dokumentace stanovil
podmínky „odpovědného veřejného zadávání“. Zadavatel v zadávacích podmínkách stanovil zvláště
požadavky na:
 zajištění důstojných pracovních podmínek,
 podporu přístupu malých a středních podniků k veřejné zakázce,
 podporu férových dodavatelských vztahů,
 podporu ekologicky šetrných řešení,
 snížení negativních dopadů plnění veřejné zakázky na místní komunity.
Výše uvedené relevantní podmínky odpovědného veřejného zadávání jsou obsaženy zvláště
v obchodních podmínkách, zvláště pak v článku XVII, čímž bude zajištěna jejich aplikace i dále při
realizaci předmětu veřejné zakázky.
Součástí zadávací dokumentace jsou přílohy, které je uchazeč oprávněn využít při přípravě nabídky.
Přílohy výzvy zadavatel uchazečům poskytuje zvláště za účelem snížení administrativní zátěže při
přípravě nabídky.
4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ
4.1.

Termín plnění

Předmět plnění této veřejné zakázky bude vybraným účastníkem zadávacího řízení realizován
v souladu se smlouvou o dílo, kterou předloží účastník v souladu s podmínkami stanovenými v této
Zadávací dokumentaci a jejích přílohách ve své nabídce.
Termín zahájení plnění veřejné zakázky je stanoven dnem předáním a převzetím staveniště.
Předpokládaný termín zahájení, tedy předání a převzetí staveniště, je stanoven na srpen 2021.
Dodavatel převezme staveniště a neprodleně zahájí práce na realizaci předmětu díla.

„Vybudování podzemních kontejnerů pro zlepšení systému třídění komunálních odpadů ve městě Bílina“
Zadávací dokumentace
Stránka 7 z 21

Termín předání kompletního díla v souladu s touto zadávací dokumentací a jejími přílohami, zvláště
pak s návrhem smlouvy o dílo je stanoven nejpozději do 365 kalendářních dnů ode dne převzetí
staveniště.
4.2.

Místo plnění

Místem plnění pro dodávky VOK na BRO a nádob na tříděný odpad je areál technických služeb
města Bílina na adrese Teplická 899, Teplické Předměstí, 418 01 Bílina.
Místo plnění dodávek podzemních kontejnerů a souvisejících stavebních prací je podrobně v příloze
č.3_Projektová dokumentace a č. 8_Územní souhlas.
5. VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA ČI DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE, PROHLÍDKA
MÍSTA PLNĚNÍ
5.1.

Prohlídka místa plnění

Zadavatel nebude pořádat prohlídku místa plnění.
5.2.

Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel může zadávací dokumentaci v souladu s § 98 ZZVZ vysvětlit.
Pokud o vysvětlení zadávací dokumentace písemně požádá dodavatel, zadavatel vysvětlení uveřejní
včetně přesného znění žádosti bez identifikace tohoto dodavatele. Zadavatel není povinen
vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení doručena včas, a to alespoň 3 pracovní dny
před uplynutím lhůty dle § 98 odst. 1 písm. a) ZZVZ.
Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace se podávají v českém jazyce kontaktní osobě zadavatele
uvedené v čl. 1.4 této zadávací dokumentace. Písemná žádost musí být doručena v elektronické
podobě na e-mailovou adresu dle čl. 1.4 této zadávací dokumentace, prostřednictvím elektronického
nástroje nebo datovou schránkou na adresu zadavatele.
5.3.

Změna nebo doplnění zadávací dokumentace

Zadávací podmínku obsaženou v této zadávací dokumentaci může zadavatel změnit nebo doplnit
před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Změna nebo doplnění zadávací dokumentace musí být
uveřejněna nebo oznámena dodavatelům stejným způsobem jako zadávací podmínka, která byla
změněna nebo doplněna.
Pokud to povaha doplnění nebo změny zadávací dokumentace vyžaduje, zadavatel současně
přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek. V případě takové změny nebo doplnění zadávací
dokumentace, která může rozšířit okruh možných účastníků zadávacího řízení, prodlouží zadavatel
lhůtu tak, aby od odeslání změny nebo doplnění zadávací dokumentace činila nejméně celou svou
původní délku.
5.4.

Dostupnost zadávací dokumentace

Zadavatel uveřejní kompletní zadávací dokumentaci s výjimkou formulářů podle § 212 ZZVZ na
profilu zadavatele ode dne uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení.
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6. ROZSAH POŽADAVKŮ ZADAVATELE NA KVALIFIKACI
6.1.

Vymezení a rozsah kvalifikace

Splnění kvalifikace prokáže dodavatel, který splní požadavky vymezené zadavatelem ve smyslu
ZZVZ, uvedené dále v této zadávací dokumentaci.
Kvalifikovaným pro plnění této veřejné zakázky se rozumí dodavatel, který:
1) splní základní způsobilost podle § 74 ZZVZ,
2) splní profesní způsobilost podle § 77 ZZVZ,
3) splní technickou kvalifikaci podle § 79 ZZVZ.
Dodavatel prokáže splnění kvalifikace doklady požadovanými zadavatelem v této zadávací
dokumentaci.
Veškeré dokládané údaje týkající se dodavatele se musejí vztahovat výhradně k osobě dodavatele se
současným identifikačním číslem nebo k osobě, která byla právním předchůdcem dodavatele a jejíž
veškeré závazky převzal dodavatel.
Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích a mohou je nahradit jednotným
evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 ZZVZ.
6.1.1. Základní způsobilost
Základní kvalifikační způsobilost prokáže dodavatel v souladu s § 74 ZZVZ.
Způsobilým není dodavatel, který:
a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně
odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle
právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek,
c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na
penále na veřejné zdravotní pojištění,
d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na
penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena
nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu
země sídla dodavatele.
Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ splňovat tato
právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. je-li členem statutárního orgánu
dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle předchozího odstavce písmene a) splňovat:
a) tato právnická osoba,
b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.
Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu:
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a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ splňovat tato
právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
b) české právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ splňovat osoby
uvedené v § 74 odst. 2 ZZVZ a vedoucí pobočky závodu.
V souladu s § 75 odst. 1 ZZVZ dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve
vztahu k České republice předložením:
a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ,
b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b ZZVZ,
c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b)
ZZVZ,
d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ,
e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d)
ZZVZ,
f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě,
že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ.
6.1.2. Profesní způsobilost
Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti dle § 77 ZZVZ ve vztahu k České republice
předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis
zápis do takové evidence vyžaduje.
Zadavatel požaduje, aby dodavatel předložil doklad, že je:
-

oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní
předpisy takové oprávnění vyžadují. Požadovaným předmětem podnikání je „velkoobchod
a maloobchod“. Zadavatel dále, na základě vydaného územního souhlasu a přímo
souvisejících stavebních prací, požaduje předložení dokladu o „oprávnění k provádění
staveb, jejich změn a odstraňování”.

Doklady podle § 77 odst. 1 a 2 ZZVZ dodavatel nemusí předložit, pokud právní předpisy v zemi
jeho sídla obdobnou profesní způsobilost nevyžadují.
6.1.3. Technická kvalifikace
Kritéria technické kvalifikace stanoví zadavatel za účelem prokázání lidských zdrojů, technických
zdrojů či odborných schopností a zkušeností nezbytných pro plnění veřejné zakázky v odpovídající
kvalitě.
K prokázání kritérií technické kvalifikace zadavatel požaduje předložení


podle § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ seznam významných dodávek poskytnutých za poslední
3 roky před zahájením zadávacího řízení. Požadovanou úrovní seznamu dodávek je realizace
alespoň 2 (dvou) obdobných dodávek spočívajících v dodávce a montáži polo nebo plně
zapuštěných podzemních kontejnerů, včetně souvisejících stavebních prací, v hodnotě
min. 1,8 mil. Kč bez DPH každá.
Dodavatel je povinen výše uvedené doložit ve formě seznamu, kde strukturovaně uvede u
každé z těchto nejvýznamnějších dodávek tyto údaje: identifikace zadavatele/objednatele,
stručný
popis
předmětu
zakázky,
finanční
rozsah
-
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celkovou cenu bez DPH, dobu plnění, kontaktní osobu objednatele včetně telefonu na tuto
osobu.
6.2.

Forma a způsob prokázání kvalifikace

Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených
kopií dokladů o kvalifikaci.
Doklady prokazující základní způsobilost a výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné
evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje, musí prokazovat splnění
požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího
řízení.
Dodavatel, který prokazuje část kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, musí předložením
písemného závazku jiné osoby zaručit, že ta odbornost či zkušenosti nebo doklady, které dodavateli
chybí, budou nahrazeny zkušenostmi nebo odborností či doklady poddodavatele, a ten pak v tomto
rozsahu poskytne dodavateli i odpovídající plnění.
Má-li být část veřejné zakázky realizována prostřednictvím poddodavatele, který
za dodavatele prokázal určitou část kvalifikace, musí se poddodavatel podílet na plnění veřejné
zakázky v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal v písemném závazku jiné osoby dodavatelem a v
jakém prokázal kvalifikaci. Dodavatel je takového poddodavatele oprávněn nahradit jiným
poddodavatelem pouze za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže část kvalifikace ve stejném
rozsahu, v jakém dodavatel prokázal část kvalifikace prostřednictvím původního poddodavatele.
Pokud za dodavatele jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce předložena plná
moc.
Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek. Doklady
prokazující splnění kvalifikace musí být předkládány jako součást nabídky.
6.3.

Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob

Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti
s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 ZZVZ požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob.
Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:
a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ jinou osobou,
b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 jinou osobou a
d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k
poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat
v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala
kvalifikaci za dodavatele.
Má se za to, že požadavek podle § 83 odst. 1 písm. d) ZZVZ je splněn, pokud obsahem písemného
závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky
společně s dodavatelem. Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a
předkládá doklady podle § 79 odst. 2 písm. a), b) nebo d) ZZVZ vztahující se k takové osobě, musí
„Vybudování podzemních kontejnerů pro zlepšení systému třídění komunálních odpadů ve městě Bílina“
Zadávací dokumentace
Stránka 11 z 21

dokument podle § 83 odst. 1 písm. d) ZZVZ obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat
služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.
6.4.

Nepřípustnost sčítání referencí

V rámci prokazování splnění kvalifikace není přípustné tzv. sčítání kvalifikace v rámci technických
kvalifikačních předpokladů, tedy prokazování splnění jednoho technického kvalifikačního
předpokladu (minimální úrovně stanovené zadavatelem pro daný kvalifikační předpoklad) více
osobami (dodavateli). Toto platí jak pro případ prokazování kvalifikace prostřednictvím
poddodavatele, tak pro případ podání společné nabídky více dodavatelů.
6.5.

Společné prokazování kvalifikace

Zadavatel požaduje, aby v případě společné účasti dodavatelů v zadávacím řízení v nabídce
doložili, jaké bude rozdělení odpovědnosti za plnění veřejné zakázky, přičemž zadavatel požaduje,
aby odpovědnost nesli všichni dodavatelé podávající společnou nabídku společně a nerozdílně.
Nabídka více dodavatelů musí dále splňovat následující předpoklady:
a) nabídka bude podepsána způsobem, který právně zavazuje všechny tyto dodavatele,
b) jeden z dodavatelů bude určen jako vedoucí účastník odpovědný za zakázku a toto určení
bude potvrzeno předložením zmocnění k zastupování všech ostatních dodavatelů
předkládajících společnou nabídku.
7. OBCHODNÍ, ZÁRUČNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
Nedílnou součástí zadávací dokumentace je návrh smlouvy o dílo (Příloha č. 4_Návrh smlouvy o
dílo). V uvedeném návrhu smlouvy o dílo doplní účastník chybějící údaje v souladu s obsahem
nabídky. Doplněný návrh smlouvy o dílo, podepsaný osobou oprávněnou za účastníka jednat, vloží
do nabídky. Účastník není oprávněn smlouvu měnit a upravovat, s výjimkou požadovaných
doplnění. Pokud jedná jménem či za účastníka zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce
předložena kopie platné plné moci.
Pro účely smlouvy o dílo je dílo ekvivalentním pojmem pro předmět veřejné zakázky, dodavatel či
zhotovitel díla je ekvivalentním pojmem pro účastníka zadávacího řízení či vybraného dodavatele.
Předmět plnění zakázky je totožný a plně odpovídá vymezení předmětu díla. V případě rozporů
mezi zadávací dokumentací a smlouvou o dílo platí smlouva.
Zadavatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že dodavatel uvedl v nabídce informace nebo
doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.
8. NABÍDKOVÁ CENA
8.1.

Požadavky na jednotné zpracování nabídkové ceny a její stanovení

Cenovou nabídku dodavatel doloží vyplněnými tabulkami soupisu dodávek, služeb a stavebních
prací, které přiloží k nabídce. Soupis dodávek, služeb a stavebních prací je součástí zadávacích
podmínek a tvoří přílohu č. 5_Výkaz výměr. Výkazy výměr jsou pro účastníka závazné.
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Nabídkovou cenu dodavatel doplní do textu návrhu smlouvy o dílo a zároveň ji uvede na
samostatném listu v nabídce (viz příloha č. 5_Výkaz výměr, 00_Nabídková cena_stavba a
dodávky).
Zadavatel požaduje, aby účastník stanovil jednotkové ceny do výkazů výměr, který tvoří přílohu
č. 5_Výkaz výměr této zadávací dokumentace.
Celková nabídková cena bude obsahovat ceny za všechny dodávky, služby a stavební práce
požadované zadavatelem v této Zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Výsledná cena bude
obsahovat všechny rozpočtové (včetně všech vedlejších a ostatních) náklady dodavatele na
splnění předmětu veřejné zakázky.
Celková nabídková cena musí být stanovena jako nejvýše přípustná za splnění celého předmětu
veřejné zakázky, a to v členění:
 celková nabídková cena bez DPH v Kč,
 sazba a výše DPH v Kč,
 celková nabídková cena včetně DPH v Kč.
Za správnost stanovené sazby DPH nese odpovědnost účastník zadávacího řízení.
Předmětem hodnocení bude jedna konečná nabídková cena určená součtem celkových cen
za jednotlivé položky. Účastník je povinen konečnou nabídkovou cenu uvádět bez DPH, s DPH a
také vyčíslit částku DPH.
Účastník je plně odpovědný za matematickou správnost celkové nabídkové ceny.
V případě nesouladu PD (výkazu výměr) se skutečnou potřebou prací a dodávek k realizaci
předmětu veřejné zakázky, budou v případě nutnosti provedení dodatečných prací či dodávek
zachovány jednotkové ceny prací a dodávek uvedených dodavatelem ve výkazu výměr (bude-li se
jednat o položky – stavební práce, dodávky či služby uvedené ve výkazu výměr).
8.2.

Podmínky překročení ceny

Cena navržená účastníkem je závazná, nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady dodávajícího
pro řádnou realizaci předmětu veřejné zakázky. Tato cena může být upravena pouze při změně
příslušné sazby daně z přidané hodnoty.
9. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK
Hodnocení nabídek bude prováděno podle ekonomické výhodnosti nabídek, která bude hodnocena
na základě nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH.
KRITÉRIUM

VÁHA

Celková nabídková cena v Kč bez DPH

100%

9.1.

Odůvodnění stanovení kritérií hodnocení:

Kritéria hodnocení zadavatel stanovil v souladu s ustanovením § 114 odst. 2 s tím, že takto
nastavené hodnotící kritérium je vzhledem k typu zakázky nejvýhodnější. Zároveň je kritérium
„Vybudování podzemních kontejnerů pro zlepšení systému třídění komunálních odpadů ve městě Bílina“
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objektivní a matematicky vyjádřitelné. Celková nabídková cena za realizaci předmětu veřejné
zakázky je faktorem nejvýznamnějším a rozhodujícím. Ekonomický přínos takto nastaveného
kritéria hodnocení pro zadavatele souvisí s potřebami zadavatele ve vztahu k předmětu plnění
veřejné zakázky, neboť zadavatel má zájem realizovat předmět veřejné zakázky v co nejvýhodnější
cenové relaci.
9.2.

Kritérium hodnocení „Celková nabídková cena“

Účastník zadávacího řízení předloží celkovou nabídkovou cenu za celý předmět plnění veřejné
zakázky. Jako výhodnější bude zadavatel hodnotit nabídku toho účastníka zadávacího řízení, jehož
nabízená celková nabídková cena bude nižší oproti celkovým nabídkovým cenám nabízeným
ostatními účastníky zadávacího řízení. Nejlépe bude hodnocena nejnižší celková nabídková cena.
Při hodnocení celkové nabídkové ceny rozhoduje celková nabídková cena.
Účastník je povinen ve své nabídce uvést, zda je plátce či neplátce DPH.
9.3.

Způsob hodnocení

Pořadí nabídek veřejné zakázky bude stanoveno podle výše celkové nabídkové ceny, přičemž jako
první nabídka v pořadí bude stanovena nabídka s nejnižší celkovou cenou. V případě, že budou dvě
nebo více nabídek obsahovat shodnou nabídkovou cenu, umístí se v tom pořadí, v jakém dorazily.
Zadavatel upozorňuje, že při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná u účastníka – plátce DPH její
výše včetně daně z přidané hodnoty a u účastníka – neplátce DPH celková nabídková cena.
10. ZADÁVACÍ PODMÍNKY,
POŽADAVKY ZADAVATELE

PRŮBĚH

ZADÁVACÍHO

ŘÍZENÍ

A

DALŠÍ

V případě, že zadávací podmínky veřejné zakázky obsahují požadavky nebo odkazy na obchodní
firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou
osobu, popřípadě její organizační složku, za příznačné, patenty, ochranné známky nebo označení
původu, je tím definován minimální požadovaný standard a zadavatel umožňuje pro plnění veřejné
zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných (ekvivalentních) řešení, přičemž tímto
ustanovením není dotčen § 89 odst. 5 a 6 ZZVZ.
10.1.

Obecná vymezení a požadavky

Zadavatel uplatnil v této zadávací dokumentaci veškeré údaje, požadavky a podmínky, které měl
k dispozici o zamýšleném plnění veřejné zakázky v době zpracování zadávací dokumentace.
V případě, že zadavatel získá další informace potřebné pro zpracování nabídky, poskytne je
neprodleně všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace, nebo jimž byla
zadávací dokumentace poskytnuta, a uveřejní je na profilu zadavatele.
Tato zadávací dokumentace se poskytuje pouze pro účely zpracování nabídky v rámci tohoto
zadávacího řízení; účastník zadávacího řízení není oprávněn ji použít k jakýmkoli jiným účelům.
Postup u této veřejné zakázky se bez ohledu na ustanovení této zadávací dokumentace řídí ZZVZ a
účastník zadávacího řízení je při zpracování nabídky i v průběhu zadávacího řízení povinen
dodržovat ZZVZ.
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Podmínky zadávacího řízení uvedené
pro účastníka zadávacího řízení závazné.

a

specifikované

v zadávacích

podmínkách

jsou

Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž
prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Zadavatel vyloučí
účastníka zadávacího řízení, který podal více nabídek samostatně nebo společně
s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník
zadávacího řízení v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.
10.2.

Další podmínky pro uzavření smlouvy

Zadavatel požaduje od vybraného dodavatele jako další podmínku pro uzavření smlouvy
předložení kopie pojistné smlouvy sjednané v souladu s článkem XV, bodem 15.2. návrhu
smlouvy o dílo. Vybraný dodavatel se zavazuje udržovat toto pojištění po celou dobu účinnosti
smlouvy. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv v průběhu trvání smlouvy předložit
kopie aktuálních pojistných smluv.
Zadavatel upozorňuje, že u vybraného dodavatele, je-li českou právnickou osobou, zadavatel zjistí
údaje o jeho skutečném majiteli podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů (dále jen
„skutečný majitel“) z evidence skutečných majitelů podle téhož zákona (dále jen „evidence
skutečných majitelů“).
V souladu s § 122 odst. 7 ZZVZ zadavatel vyloučí vybraného dodavatele,
a) je-li českou právnickou osobou, která má skutečného majitele, pokud nebylo podle odstavce
§ 122 odst. 4 ZZVZ možné zjistit údaje o jeho skutečném majiteli z evidence skutečných majitelů; k
zápisu zpřístupněnému v evidenci skutečných majitelů po odeslání oznámení o vyloučení
dodavatele se nepřihlíží,
b) který nepředložil údaje, doklady nebo vzorky podle odstavce § 122 odst. 3 ZZVZ nebo § 122
odst. 5 ZZVZ, nebo
c) u kterého výsledek zkoušek vzorků neodpovídá zadávacím podmínkám.
Před uzavřením smlouvy si zadavatel od vybraného dodavatele vždy vyžádá předložení originálů
nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy.
10.3.

Podrobný harmonogram

Zadavatel požaduje, aby dodavatel předložil podrobný harmonogram plnění předmětu veřejné
zakázky.
Účelem podrobného harmonogramu výstavby je stanovit termíny a lhůty provádění a určit
posloupnost prací. Členění harmonogramu bude v technologické struktuře dílčích stavebních
procesů a objektových procesů. Rozsah harmonogramu vychází z projektové dokumentace a
obsahuje vzájemnou korelaci časového, věcného a finančního plnění předmětu veřejné zakázky
v souladu se zadávacími podmínkami. Podrobný harmonogram musí respektovat termíny a
milníky plnění předmětu veřejné zakázky v rozsahu dle zadávací dokumentace a uvedené v
návrhu smlouvy o dílo. Podrobný harmonogram bude přílohou smlouvy o dílo, která bude
uzavřena s vybraným dodavatelem.
10.4.

Požadavky na poddodavatelský systém

Zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení v nabídce určil části veřejné zakázky, které
hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů. Části veřejné zakázky, které účastník zadávacího řízení
„Vybudování podzemních kontejnerů pro zlepšení systému třídění komunálních odpadů ve městě Bílina“
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hodlá plnit prostřednictvím poddodavatele či poddodavatelů, budou určeny věcným vymezením
činností, dodávek či služeb, tj. nikoli určením pomocí vyjádření procentního podílu poddodavatele
na plnění veřejné zakázky. Za subdodávku se pro tento účel považuje realizace stavebních prací,
dodávek a služeb jinými subjekty (poddodavateli) pro vybraného dodavatele.
10.5.

Další podmínky realizace

Zadavatel požaduje nejpozději při protokolárním předání díla předložení bankovní záruky za kvalitu
díla ve výši 5% z ceny díla bez DPH. Bankovní záruka bude v plné výši platná po dobu běhu
Záruční doby. Další podmínky jsou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo, zvláště pak v článku XVI.
11.

ZADÁVACÍ PODMÍNKY A PRŮBĚH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Zadavatel může pro účely zajištění řádného průběhu zadávacího řízení požadovat,
aby účastník zadávacího řízení v přiměřené lhůtě objasnil předložené údaje nebo doklady nebo
doplnil další nebo chybějící údaje nebo doklady. Zadavatel může tuto žádost učinit opakovaně a
může
rovněž
stanovenou
lhůtu
prodloužit
nebo
prominout
její
zmeškání.
Po uplynutí lhůty pro podání nabídek nemůže být nabídka měněna, nestanoví-li ZZVZ jinak;
nabídka však může být doplněna na základě žádosti zadavatele o objasnění nebo doplnění údajů
nebo dokladů o údaje nebo doklady, které nebudou hodnoceny podle kritérií hodnocení.
Zadavatel ve smyslu § 36 odst. 4 ZZVZ uvádí, že tuto zadávací dokumentaci zpracoval zástupce
osoby zastupující zadavatele uvedený v čl. 1 této zadávací dokumentace.
12.

MIMOŘÁDNĚ NÍZKÁ NABÍDKOVÁ CENA

Posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny zadavatel provede před odesláním oznámení o výběru
dodavatele a v souladu s § 113 ZZVZ.
12.1.

Postup zadavatele při posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny

Zadavatel požádá účastníka zadávacího řízení o písemné zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové
ceny. Žádost o zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny lze doplňovat a vznést opakovaně.
V žádosti o zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny musí zadavatel požadovat, aby účastník
zadávacího řízení potvrdil, že při plnění veřejné zakázky zajistí dodržování povinností
vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k předmětu veřejné zakázky, jakož i
pracovněprávních předpisů a kolektivních smluv vztahujících se na zaměstnance, kteří se budou
podílet na plnění veřejné zakázky, a že neobdržel neoprávněnou veřejnou podporu. Tyto skutečnosti
musí účastník zadávacího řízení v objasnění mimořádně nízké nabídkové ceny potvrdit.
Mimořádně nízkou nabídkovou cenu může účastník zadávacího řízení dále odůvodnit zejména
prostřednictvím ekonomických aspektů výrobního procesu, poskytovaných služeb nebo
konstrukčních metod, použitých technických řešení nebo výjimečně příznivých podmínek, které má
účastník zadávacího řízení k dispozici pro plnění veřejné zakázky, nebo originality stavebních prací,
dodávek nebo služeb.
Zadavatel posoudí objasnění mimořádně nízké nabídkové ceny a vyloučí účastníky zadávacího
řízení, pokud z objasnění mimořádně nízké nabídkové ceny vyplývá, že nabídková cena je
mimořádně nízká z důvodu porušování povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se
k předmětu veřejné zakázky, jakož i pracovněprávních předpisů a kolektivních smluv vztahujících
se na zaměstnance, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky, případně, že nabídková cena je
„Vybudování podzemních kontejnerů pro zlepšení systému třídění komunálních odpadů ve městě Bílina“
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mimořádně nízká z důvodu veřejné podpory a účastník není schopen na výzvu zadavatele prokázat,
že veřejná podpora byla poskytnuta v souladu s předpisy EU, nebo že objasnění neobsahuje
potvrzení ve vztahu k neobdržení neoprávněné veřejné podpory nebo ve vztahu k dodržování
povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k předmětu veřejné zakázky, jakož i
pracovněprávních předpisů a kolektivních smluv vztahujících se na zaměstnance, kteří se budou
podílet na plnění veřejné zakázky.
12.2.

Indikátory pro určení mimořádně nízké nabídkové ceny

Zadavatel upozorňuje účastníky zadávacího řízení, že bude důsledně zkoumat případné otázky
mimořádně nízké nabídkové ceny. Zadavatel může považovat cenu za mimořádně nízkou i
v případě, kdy účastník zadávacího řízení nebude schopen uspokojivě doložit racionální cenotvorbu
byť i jediné položky tvořící jeho nabídkovou cenu, bude-li taková položka podstatná pro výši
nabídkové ceny.
Zadavatel tak upozorňuje, že si může vyžádat podrobné cenové kalkulace, a to ve vztahu
k jakékoliv položce tvořící nabídkovou cenu účastníka zadávacího řízení. Zadavatel může cenu
příslušné položky považovat za mimořádně nízkou zejména v níže uvedených případech:


Účastník zadávacího řízení nebude schopen uspokojivě doložit, že cena za kteroukoli
položku v jeho nabídce je na trhu v daném místě a čase obvykle dostupná a současně se
tato liší o více než 30% od kontrolního rozpočtu zpracovatele projektové dokumentace.
K této věci si zadavatel vyhrazuje právo provést vlastní cenový průzkum (s vyžádáním
minimálně 3 cenových vzorků náhodně vybraných dodavatelů), a pokud se jeho
výsledky budou významným způsobem lišit od ceny navržené účastníkem řízení (rozumí
se zde rozdíl více než 30%), bude tuto cenu považovat za mimořádně nízkou.



Účastník zadávacího řízení nebude schopen uspokojivě doložit, že při výrobě dané
položky (resp. výstavbě) budou dodrženy všechny předepsané nebo obvykle
doporučované výrobní a technologické postupy, a to včetně obvyklé časové náročnosti
výroby. Pro účely tohoto posouzení pověří zadavatel alespoň jednoho odborníka pro
danou oblast.



Účastník zadávacího řízení nebude schopen doložit mzdové náklady pracovníků
podílejících se na výrobě dané položky (resp. Výstavbě), nebo se budou významnějším
způsobem lišit od tržních poměrů v daném místě a čase. K této věci si zadavatel
vyhrazuje právo provést vlastní mzdový průzkum (s vyžádáním minimálně 3 cenových
vzorků náhodně vybraných zaměstnavatelů), a pokud se jeho výsledky budou
významnějším způsobem lišit od ceny navržené účastníkem zadávacího řízení (rozumí
se rozdíl více než 30%), může tuto cenu považovat za mimořádně nízkou.

Shora uvedené postupy jsou pouze pomocnými vodítky, jenž mohou případně napomoci zadavateli
identifikovat mimořádně nízkou nabídkovou cenu.
13.

JISTOTA

Zadavatel požaduje od účastníků zajištění splnění svých povinností vyplývajících z účasti
v zadávacím řízení složením jistoty. Výše jistoty je stanovena na částku 200 000,- Kč.
Jistota může být složena jednou z těchto forem:
- složení jistoty na účet zadavatele („peněžní jistota“)
„Vybudování podzemních kontejnerů pro zlepšení systému třídění komunálních odpadů ve městě Bílina“
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-

poskytnutím bankovní záruky
pojištěním záruky.

Peněžní jistota
Pokud účastník zvolí peněžní jistotu, zašle ji na depozitní účet zadavatele
číslo: 6015-1060440379/0800, variabilní symbol: IČ účastníka, tak, aby byla připsána na účet
zadavatele nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. Složení jistoty účastník prokáže
příslušným potvrzením, které bude nedílnou součástí nabídky, zároveň v nabídce uvede číslo účtu,
na který požaduje peněžní jistotu vrátit.
Bankovní záruka
V případě poskytnutí jistoty formou bankovní záruky musí nabídka účastníka obsahovat záruční
listiny.
Bankovní záruka musí být doložena jako originál záruční listiny v elektronické podobě,
tj. originální soubor poskytnutý bankou včetně elektronických podpisů; předložení bankovní záruky
v jiné podobě (např. autorizovaná konverze bankovní záruky, kde zánik bankovní záruky není
navázán na předložení záruční listiny příslušné bance) je nepřípustné.
Bankovní záruka musí být doložena písemným prohlášením banky v záruční listině, že uspokojí
zadavatele zaplacením částky požadované jako jistota v zadávacím řízení, a to na první požádání
zadavatele a bez námitek za podmínek stanovených v § 41, odst. 8 ZZVZ. Účastník musí zajistit
platnost této záruky po celou dobu zadávací lhůty.
Pojištění záruky
V případě poskytnutí jistoty formou pojištění záruky musí být pojistná smlouva uzavřena tak, že
pojištěným je účastník a oprávněnou osobou, která má právo na pojistné plnění, je zadavatel.
Pojistitel vydá pojištěnému písemné prohlášení obsahující závazek vyplatit zadavateli za podmínek
stanovených v § 41 odst. 8 zákona o zadávání veřejných zakázek pojistné plnění. Nabídka účastníka
musí obsahovat písemné prohlášení pojistitele obsahující závazek vyplatit zadavateli za podmínek
stanovených v § 41, odst. 8 ZZVZ. Účastník je povinen zajistit platnost pojištění po celou dobu
zadávací lhůty.
14.

NABÍDKA

Zadavatel uvádí, že nabídku je možné podat pouze v elektronické podobě pomocí
elektronického nástroje „E-ZAK“.
Nabídky se podávají v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.
Účastník podává nabídku ve lhůtě pro podání nabídek.
Nabídka v elektronické podobě musí být podána v souladu s požadavky stanovenými v této
zadávací dokumentaci a ZZVZ.
Nejpozději doručí účastník nabídku do konce lhůty pro podávání nabídek. Rozhodující je datum a
čas přijetí nabídky v nástroji E-ZAK.
Podrobné
informace
o
způsobu
podání
nabídky jsou
dostupné
na
adrese
https://mfcr.ezak.cz/manual.html, popřípadě na adrese https://sites.google.com/fen.cz/napovedafen.
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Registrace dodavatele slouží k vytvoření účtu, který umožní ve veřejných zakázkách vystupovat
dodavateli v systému E-ZAK jako dodavatel podle ZZVZ.
V případě potíží se systémem E-ZAK se účastník může obrátit na uživatelský HELP DESK:
podpora@ezak.cz, +420 538 702 719
Jednotlivé části nabídky doporučuje zadavatel zpracovat/naskenovat do formátu PDF. Nabídka
musí být zpracována v českém jazyce na základě této zadávací dokumentace a nesmí obsahovat
přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl, přičemž tímto ustanovením není dotčen
§ 45 odst. 3 ZZVZ.
Nabídka musí obsahovat podepsaný závazný návrh smlouvy.
Součástí nabídky bude krycí list nabídky, na němž bude uveden celý název veřejné zakázky; dále na
krycím listu nabídky musejí být uvedeny identifikační údaje o účastníkovi zadávacího řízení.
Všechny tisky a kopie musí být kvalitní a dobře čitelné, v nabídce nesmí být opravy a přepisy, které
by mohly zadavatele uvést v omyl.
Nabídka musí být zpracována ve všech částech v českém jazyce (včetně doprovodných popisů,
vysvětlivek, legend či nadpisů vztahujících se k jednotlivým částem nabídky, přičemž tímto
ustanovením není dotčen § 45 odst. 3 ZZVZ).
Zadavatel nepřipouští varianty nabídky ani nabídky na dílčí plnění.
Požadavky zadavatele na formální podobu nabídky mají toliko doporučující charakter.
Přílohy budou obsahovat následující písemné dokumenty a budou řazeny v následujícím členění
(níže uvedená struktura nabídky má pouze doporučující charakter):
a) vyplněný krycí list nabídky;
b) doklady k prokázání splnění kvalifikace;
c) specifikace částí veřejné zakázky, které účastník zadávacího řízení hodlá plnit
s pomocí poddodavatele;
d) nabídková cena ve struktuře a členění dle zadávací dokumentace;
e) návrh smlouvy;
f) podrobný harmonogram výstavby;
g) další povinné dokumenty, listiny a prohlášení požadované ZZVZ či zadavatelem v této
zadávací dokumentaci;
h) doklad o složení jistoty;
i) další nepovinné dokumenty a listiny dle uvážení účastníka zadávacího řízení.
15.

LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Nabídku je možné doručit pouze v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje
E-ZAK, který je dostupný na adrese https://zakazky.bilina.cz/profile_display_2.html ve lhůtě do
26. 07. 2021 do 09:00 hodin.
Účastníci
se
mohou
registrovat
do
systému
E-ZAK
https://zakazky.bilina.cz/registrace.html, resp. https://fen.cz/#/registrace.

na

adrese

Manuál pro práci
v elektronickém nástroji
E-ZAK je dostupný na
adrese
https://mfcr.ezak.cz/manual.html, popřípadě na adrese https://sites.google.com/fen.cz/napovedafen.
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16.

OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK

Zadavatel provede otevírání nabídek, které podali účastníci zadávacího řízení. Zadavatel nesmí
otevřít nabídku před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
Otevírání nabídek proběhne neprodleně po uplynutí lhůty pro podání nabídek a bude provedeno
elektronicky v souladu s ustanoveními § 109 zákona. Otevírání nabídek proběhne bez přítomnosti
účastníků.
17.

OSTATNÍ PRÁVA, POŽADAVKY, PODMÍNKY A VYSVĚTLIVKY ZADAVATELE

1)
Dojde-li ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy s vybraným
účastníkem zadávacího řízení, je účastník zadávacího řízení povinen o této změně zadavatele
bezodkladně písemně informovat.
2)
Zadavatel stanovuje pro komunikaci mezi účastníkem zadávacího řízení a zadavatelem
výhradně český jazyk, a to jak v průběhu zadávacího řízení, tak i v průběhu vlastní realizace
předmětu veřejné zakázky na základě uzavřené smlouvy o dílo.
3)
Vybraný účastník zadávacího řízení je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční
kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném
znění.
4)
Zadavatel nebude poskytovat náhradu nákladů, které účastník zadávacího řízení vynaloží
v souvislosti s účastí v zadávacím řízení.
5)
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce dodavatele u třetích osob
a dodavatel je povinen mu v tomto ohledu poskytnout potřebnou součinnost.
6)
Zadavatel stanovil pro účely tohoto zadávacího řízení zadávací lhůtu, kterou se rozumí
lhůta, po níž účastníci zadávacího řízení nesmí ze zadávacího řízení odstoupit. Počátkem zadávací
lhůty je konec lhůty pro podání nabídek. Zadávací lhůta je stanovena v délce 100 kalendářních dní.
7)
Pro účely poddodavatelského systému zadavatel stanoví, že změna poddodavatele
v průběhu plnění veřejné zakázky je možná po předchozím písemném souhlasu zadavatele; o
takovouto změnu poddodavatele je dodavatel povinen zadavatele písemně požádat.
8)
Zadavatel ve smyslu § 36 odst. 4 ZZVZ uvádí, že tuto zadávací dokumentaci s výjimkou
Přílohy č.3_Projektová dokumentace, Přílohy č. 4_Návrh smlouvy o dílo a stavení části Přílohy
č.5_Výkaz výměr, Přílohy č. 8_Územní souhlas zpracoval zástupce osoby zastupující zadavatele
uvedený v čl. 1.4 této zadávací dokumentace. Ostatní dokumenty jsou zpracovány osobami v nich
uvedenými.
9)
Kompletní zadávací dokumentace, včetně všech příloh, je zveřejněna na profilu zadavatele.
18. POJMY SOUVISEJÍCÍ
ZAKÁZEK

S

PRÁVNÍ

ÚPRAVOU

ZADÁVÁNÍ

VEŘEJNÝCH

Pro účely zákona a této zadávací dokumentace se rozumí:
1)
zkratkou "ZZVZ" zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,
2)
veřejnou zakázkou veřejná zakázka zadávaná na základě zadávacího řízení upraveného touto
zadávací dokumentací a ZZVZ,
3)
smlouvou písemná smlouva mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem uzavřená
v zadávacím řízení, která upravuje podmínky realizace této veřejné zakázky,
4)
zadávacími podmínkami veškeré zadavatelem stanovené podmínky průběhu zadávacího
řízení, podmínky účasti v zadávacím řízení, pravidla pro hodnocení nabídek, další podmínky pro
uzavření smlouvy na veřejnou zakázku podle § 104 ZZVZ,
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5)
zadávací dokumentací veškeré písemné dokumenty obsahující zadávací podmínky,
sdělované nebo zpřístupňované účastníkům zadávacího řízení při zahájení zadávacího řízení, včetně
formulářů podle § 212 ZZVZ a výzev uvedených v příloze č. 6 k ZZVZ,
6)
nabídkou údaje nebo doklady, které dodavatel podal písemně zadavateli na základě zadávací
dokumentace,
7)
identifikačními údaji obchodní firma nebo název, sídlo, právní forma, jde-li o právnickou
osobu, a obchodní firma nebo jméno nebo jména a příjmení, jde-li o fyzickou osobu,
8)
vybraným dodavatelem účastník zadávacího řízení, kterého zadavatel vybral
k uzavření smlouvy,
9)
životním cyklem všechny po sobě jdoucí nebo provázané fáze, zahrnující výzkum
a vývoj, pokud mají být provedeny, výrobu, obchod a jeho podmínky, přepravu, užívání a údržbu,
po celou dobu existence předmětu dodávky nebo stavby nebo poskytování služby, od získání
surovin nebo vytvoření zdrojů po odstranění, likvidaci a ukončení služby nebo používání,
10)
štítkem dokument, osvědčení nebo potvrzení dokládající, že dodávka, služba, stavební práce,
proces nebo postup splňují určité požadavky,
11)
mimořádně nízkou nabídkovou cenou nabídková cena nebo náklady uvedené účastníkem
zadávacího řízení, které se jeví jako mimořádně nízké ve vztahu k předmětu veřejné zakázky,
12)
zadáním veřejné zakázky uzavření úplatné smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, z níž
vyplývá povinnost dodavatele poskytnout dodávky, služby nebo stavební práce;
13)
dodavatelem osoba, která nabízí poskytnutí dodávek služeb nebo stavebních prací, nebo více
těchto osob společně; za dodavatele se považuje i pobočka závodu - v takovém případě se za sídlo
dodavatele považuje sídlo pobočky závodu,
14)
kvalifikací způsobilost a schopnost dodavatele plnit veřejnou zakázku,
15)
dokumentací o veřejné zakázce souhrn všech dokumentů, jejichž pořízení v průběhu
zadávacího řízení, popřípadě po jeho ukončení, vyžaduje ZZVZ, včetně úplného znění nabídek
všech dodavatelů a uzavřených smluv,
16)
profilem zadavatele elektronický nástroj, který umožňuje neomezený dálkový přístup a na
kterém zadavatel uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám, tj.:
https://zakazky.bilina.cz/profile_display_2.html
Přílohy:
Příloha č. 1_Krycí list nabídky
Příloha č. 2_Kvalifikační požadavky
Příloha č. 3_Projektová dokumentace
Příloha č. 4_Návrh smlouvy o dílo
Příloha č. 5_Výkaz výměr
Příloha č. 6_Seznam poddodavatelů
Příloha č. 7_Technická specifikace
Příloha č. 8_Územní souhlas

V Bílině, dne
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Mgr. Zuzana
Schwarz Bařtipánová
Schwarz Bařtipánová Datum: 2021.06.17 13:51:44 +02'00'

Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová
starostka města

„Vybudování podzemních kontejnerů pro zlepšení systému třídění komunálních odpadů ve městě Bílina“
Zadávací dokumentace
Stránka 21 z 21

