Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadanou ve
zjednodušeném podlimitním řízení dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce
podpory v Operačním programu Životní prostředí a dle zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“).

„BEZAN s.r.o. snížení prašnosti v areálu recyklace“

Zadavatel zakázky:

BEZAN s.r.o.
Valcířská 491, Lískovec, 738 01 Frýdek - Místek
IČ: 61945552
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Přílohy:
1. Krycí list nabídky
2. Návrh kupní smlouvy
3. Tabulka technické specifikace dodávaného stroje – účastníci doplní tabulku dle jimi nabízených
produktů a tato tabulka se stává přílohou Kupní smlouvy. U parametrů „ano/ne“ musí každý
účastník nabídnout produkt, který bude všechny tyto parametry splňovat. Při údaji, jenž
nesplňuje některý s požadovaných parametrů (požadavek na technickou specifikaci), může být
nabídka účastníka vyloučena ze zadávacího řízení.
4. Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti
5. Čestné prohlášení poddodavatele o splnění základní způsobilosti

1. PREAMBULE
Tato zadávací dokumentace je zpracována dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v
Operačním programu životního prostředí a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění (dále rovněž jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“ či „zákon“)
a v souladu s platnými právními předpisy. Práva a povinnosti neuvedené v této zadávací dokumentaci
se řídí zákonem o zadávání veřejných zakázek.
Projekt bude spolufinancován ze zdrojů EU v rámci Operačního programu Životní prostředí.
Název projektu: BEZAN s.r.o. snížení prašnosti v areálu recyklace
Registrační číslo projektu: CZ.05.2.28/0.0/0.0/20_154/0014225
Zadávací dokumentace je k dispozici v plném rozsahu na profilu zadavatele na adrese:
https://zakazky.rpa.cz/profile_display_1216.html
Nabídky je nezbytné podat prostřednictvím Národního elektronického nástroje dostupného na
https://nen.nipez.cz.
Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace je dodavatel povinen doručit zástupci zadavatele
(ŠTĚPÁNEK obchodní, s.r.o.) v písemné podobě (postačí emailem: info@stepanekobchodni.cz)
nejpozději 7 pracovních dnů před uplynutím lhůty stanovené pro podání nabídek.
Zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace uveřejní na profilu zadavatele včetně přesného znění
žádosti bez identifikace tohoto dodavatele) nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání
nabídek.
Zadavatel dále upozorňuje účastníka na skutečnost, že zadávací dokumentace je souhrnem požadavků
zadavatele, a nikoliv konečným souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně platných norem.
Účastník se tak musí při zpracování své nabídky vždy řídit nejen požadavky obsaženými v zadávací
dokumentaci, ale též ustanoveními příslušných obecně závazných norem.

Stránka 2 z 11

Poddodavatelé, pomocí kterých zájemce o zakázku bude prokazovat kvalifikační předpoklady, se musí
podílet na realizaci zakázky v objemu odpovídajícím dokládané kvalifikaci. Tato povinnost bude ze strany
zadavatele kontrolována v průběhu celé realizace a porušení této povinnosti bude mít za následek
uplatnění sankcí ze strany zadavatele.
Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této zadávací dokumentace a v přílohách zadávací
dokumentace vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění zakázky. Tyto požadavky je účastník
povinen plně a bezvýjimečně respektovat při zpracování své nabídky a ve své nabídce je akceptovat.
Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci a v přílohách zadávací
dokumentace bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek s možným následkem vyloučení
účastníka z další účasti na zadávacím řízení.
Je-li v zadávacích podmínkách uveden přímý či nepřímý odkaz na určitého dodavatele, výrobky, patenty
na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, má se v souladu
s § 89 odst. 6 zákona za to, že se jedná o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku,
technologie či materiálu. V tomto případě je dodavatel oprávněn nabídnout jiné rovnocenné řešení, které
splňuje minimálně požadované standardy a odpovídá uvedeným parametrům.
Dodavatel bere na vědomí, že zadavatel má zájem, s ohledem na povahu a smysl této veřejné zakázky,
dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací
ve smyslu zákona, přičemž dodavatel je povinen tyto zásady dodržovat. Sociálně odpovědné zadávání
kromě důrazu na čistě ekonomické parametry zohledňuje také související dopady zejména v oblasti
zaměstnanosti, sociálních a pracovních práv a životního prostředí. Zadavatel od dodavatele vyžaduje při
plnění předmětu veřejné zakázky zajistit zejména legální zaměstnávání, férové pracovní podmínky a
odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se na plnění veřejné zakázky budou
podílet. Dodavatel je povinen zajistit tento požadavek zadavatele i u svých poddodavatelů.
Na tvorbě zadávací dokumentace se podílela společnost ŠTĚPÁNEK obchodní, s.r.o. jako zástupce
zadavatele (tvorba zadávací dokumentace včetně příloh, vyjma předmětu plnění zakázky a přílohy č. 3 Technické specifikace).

2. INFORMACE O ZADAVATELI

2.1. Základní údaje
Název:

BEZAN s.r.o.

Sídlo:

Valcířská 491, Lískovec, 738 01 Frýdek - Místek

IČO:

61945552
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2.2. Pověřená osoba zadavatele
Zástupcem, zastupujícím zadavatele v souladu s § 43 zákona, je ŠTĚPÁNEK obchodní, s.r.o., č.p. 85,
503 24 Kratonohy, IČ: 08353824.

2.3. Kontaktní osoby
Kontaktní osobou ve všech otázkách je osoba pověřená výkonem zadavatelských činností – Mgr. Nikola
Pařízková, tel.: +420 602 778 241, e-mail: parizkova@stepanekobchodni.cz

3. PŘEDMĚT ZAKÁZKY
Předmětem zakázky je dodávka mobilního zametacího a vysávacího stroje zpevněných ploch, a to za
podmínek stanovených v kupní smlouvě a její příloze č. 1 (viz příloha č. 3 zadávací dokumentace).
Předmětem zakázky je dále:


doprava do místa plnění vč. uvedení do provozu



předání kompletního manuálu v českém jazyce,



zaškolení obslužného personálu a uvedení zařízení do provozu.

Předpokládaná hodnota zakázky činí celkem 4 200 000,00 Kč bez DPH.
Klasifikace předmětu dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 a nařízení
Komise č. 213/2008

Dodávka

CPV

Zametací vozy s vysavačem

34144431-8

4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Doba plnění:

Předpokládaný termín podpisu smlouvy – červenec 2022 (ihned po ukončení
zadávacího řízení).
Zadavatel požaduje maximální termín dodání do 5 měsíců od oboustranného
podpisu kupní smlouvy.

Místo plnění:

Valcířská 491, Lískovec, 738 01 Frýdek-Místek.

Prohlídka místa plnění: Není nutná.
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5. KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK
Podané nabídky budou v souladu s ustanovením § 114 zákona o zadávání veřejných zakázek
hodnoceny dle jejich ekonomické výhodnosti, a to podle nejnižší nabídkové ceny (váha 100 %).
Hodnocena bude celková nabídková cena v Kč bez DPH, uvedená v kupní smlouvě. Nejvýhodnější
nabídka má minimální hodnotu.
V případě shodné nejnižší nabídkové ceny rozhodne o výběru nejvýhodnější nabídky termín doručení
nabídky, přičemž za výhodnější bude považována dříve doručená nabídka.

6. POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE
Zadavatel požaduje předložení níže uvedených dokumentů k prokázání kvalifikace.

6.1. Základní způsobilost
Dle § 74 zákona je způsobilým dodavatel:
a) který nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení
pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla
dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
b) který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek,
c) který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na
penále na veřejné zdravotní pojištění,
d) který nemá 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) který není v likvidaci, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla
nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního
řádu země sídla dodavatele.

Základní způsobilost prokáže dodavatel čestným prohlášením (viz vzorová příloha č. 4 zadávací
dokumentace).
V souladu s ust. § 122 odst. 3 si zadavatel před uzavřením smlouvy s vybraným dodavatelem vyžádá
předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o základní způsobilosti dodavatele dle § 75 ZZVZ:
a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) zákona,
b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) zákona,
c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b)
zákona,
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d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c),
e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d),
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) zákona.

6.2. Profesní způsobilost
Dodavatel prokáže profesní způsobilost předložením:
a) Dle § 77 odst. 1 zákona: výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný
právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.
b) Dle § 77 odst. 2 písm. a) zákona: doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních
předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, zejména doklad prokazující příslušné
živnostenské oprávnění či licenci na: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3
živnostenského zákona.

6.3. Ekonomická kvalifikace
Zadavatel nepožaduje.

6.4. Technická kvalifikace
Zadavatel nepožaduje.

6.5.

Další požadavky na prokázání kvalifikace

Dodavatel může určitou část profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 zákona
požadované zadavatelem prokázat prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě
povinen zadavateli předložit dokumenty podle § 83 odst. 1 zákona.
V případě prokazování kvalifikace prostřednictvím jiných osob je dodavatel v souladu s § 83 zákona
povinen zadavateli předložit:
a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 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.
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Doklady dle písm. c) o splnění základní způsobilosti jiné osoby je možné v nabídce nahradit čestným
prohlášením (viz vzorová příloha č. 5 zadávací dokumentace). Tímto však není dotčena povinnost
vybraného dodavatele předložit zadavateli před uzavřením smlouvy originály či ověřené kopie
dokladů o kvalifikaci.
Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích a mohou je nahradit čestným
prohlášením, jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 zákona, výpisem ze
systému certifikovaných dodavatelů (zejména § 234 a § 239 ZZVZ), či výpisem ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů (zejména § 228 ZZVZ) nebo v souladu s § 45 odst. 4 ZZVZ.
Z hlediska pravosti a stáří dokladů se dodavatel řídí ustanovením § 53 zákona, přičemž doklady
prokazující základní způsobilost podle § 74 a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 musí prokazovat
splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.
Dojde-li v průběhu zadávacího řízení k jakékoliv změně v kvalifikaci účastníka, je účastník zadávacího
řízení povinen postupovat v souladu s § 88 zákona.

7. Obchodní podmínky

7.1. Návrh smlouvy
Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá obchodní podmínky vymezené ve formě a
struktuře návrhu kupní smlouvy (Příloha č. 2). Účastník do obchodních podmínek doplní údaje nezbytné
pro vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikaci, nabídkovou cenu) a takto doplněné obchodní
podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy. Všechny ostatní změny mimo výše uvedené jsou
nepřípustné a mohou mít za následek vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.
Návrh smlouvy nesmí vyloučit či žádným způsobem omezovat oprávnění či požadavky zadavatele,
uvedené v této zadávací dokumentaci.
V případě uvedení rozporných údajů, které jsou současně hodnotícím kritériem, jsou závazné údaje
uvedené v návrhu kupní smlouvy.

Přílohou nabídky bude rovněž:
-

Specifikace předmětu plnění (resp. technický popis dodávaného předmětu)

-

Rovněž účastník předloží jako přílohu Kupní smlouvy vyplněnou tabulku uvedenou v příloze
č. 3 této zadávací dokumentace, která se stane nedílnou součástí smlouvy i u následného
podpisu smluvních stran.

-

Rovněž účastník předloží jako přílohu Kupní smlouvy Seznam poddodavatelů – zadavatel
požaduje, aby dodavatel v nabídce předložil seznam poddodavatelů a uvedl, kterou část veřejné
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zakázky bude každý z poddodavatelů plnit. V seznamu poddodavatelů musí být mimo jiné
uvedeni poddodavatelé, pomocí kterých dodavatel prokazuje kvalifikační předpoklady, a to v tom
rozsahu (plnění na zakázce), v jakém se tito podílejí na prokázání kvalifikačních předpokladů. Při
specifikaci části plnění zakázky, které budou realizovány poddodavatelsky, musí dodavatel
vycházet ze specifikace předmětu zadávacího řízení, uvedené v zadávacích podmínkách. Pokud
nabídka uchazeče nebude obsahovat seznam poddodavatelů má se za to, že uchazeč
poddodavatele nevyužije.

Pokud uchazeč nepředloží výše požadované dokumenty, může být zadavatelem vyloučen ze
zadávacího řízení.

Zadavatel odešle vybranému dodavateli výzvu k předložení dokumentů dle § 122 odst. 3, písm. a)
zákona.


Pozn.: Zadavatel upozorňuje účastníky, že vybranému dodavateli bude ve výzvě k předložení
výše uvedených dokumentů stanovena přiměřená lhůta. Nepředloží-li vybraný dodavatel veškeré
požadované dokumenty ve lhůtě k tomu stanovené, je zadavatel oprávněn jej v souladu s § 122
odst. 7 zákona vyloučit ze zadávacího řízení.

Zadavatel před podpisem smlouvy zjistí údaje o skutečném majiteli vybraného dodavatele dle §
122 odst. 4 a násl. zákona.

7.2. Způsob zpracování nabídkové ceny


Dodavatel stanoví nabídkovou cenu jako celkovou cenu za celé plnění zakázky včetně všech
souvisejících činností. V této ceně musí být zahrnuty veškeré náklady nezbytné k plnění zakázky
a tato cena bude stanovena jako „cena nejvýše přípustná“. V celkové ceně musí být mimo jiné
zahrnuté zaškolení osob ze strany zadavatele a celkové zprovoznění všech systémů
dodávaných dodavatelem v rámci realizace zakázky.



Dodavatel odpovídá za úplnost specifikace veškerých činností souvisejících s plněním předmětu
této zakázky při zpracování nabídkové ceny.

Nabídková cena bude uvedena v Kč bez DPH, v členění dle přílohy č. 2 zadávací dokumentace –
návrhu kupní smlouvy.
Za stanovení sazby DPH při zpracování nabídky v souladu s příslušnými právními předpisy odpovídá
účastník. Prokáže-li se v budoucnu, že účastník stanovil sazby v rozporu s příslušnými právními
předpisy, nese veškeré takto vzniklé náklady účastník a celková nabídková cena včetně DPH musí
zůstat nezměněna.
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8. Požadavky na obsahové členění a způsob zpracování nabídky (doporučení
zadavatele)

8.1. Způsob zpracování nabídky
Veškeré doklady musí být zpracovány v českém jazyce (tím zadavatel nijak nevylučuje aplikaci § 45
odst. 3 zákona) a musí být zajištěna jejich dobrá čitelnost. Žádný doklad nesmí obsahovat opravy a
přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl. Za včasné podání nabídky odpovídá účastník.
U certifikátů a dokladů, které mají původ ze zahraničí se musí postupovat dle § 45 zákona.

8.2. Požadavky na jednotné uspořádání nabídky (doporučení zadavatele)
Účastník sestaví svazek nabídky v níže vymezeném pořadí:
a) krycí list nabídky
b) obsah svazku
c) dokumenty prokazující splnění kvalifikace
d) návrh smlouvy splňující požadavky čl. 7 ve formátu *.doc
e) přílohy návrhu smlouvy (např. technická specifikace ve formátu .xls, výčet poddodavatelů ve
formátu .doc)
f)

další doklady požadované v zadávací dokumentaci (např. technický popis dodávané předmětu,
plná moc)

Pro sestavení krycího listu nabídky účastník závazně použije přílohu č. 1.

9. Způsob podání nabídek
Nabídky se ve smyslu § 107 odst. 1 zákona podávají písemně, a to v elektronické podobě výhradně
prostřednictvím elektronického nástroje Národní elektronický nástroj (dále jen „NEN") na adrese
https://nen.nipez.cz/. Nabídku je nezbytné přiřadit pod konkrétní veřejnou zakázku zadavatele, pro kterou
je nabídka zpracována.
Níže zadavatel uvádí podrobné informace k podání nabídky prostřednictvím elektronického nástroje
NEN:
Pro podání nabídky prostřednictvím NEN je nutná registrace dodavatele do tohoto systému. Žádost o
registraci musí být opatřena platným zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném
certifikátu.
Zadavatel doporučuje dodavatelům, aby s dostatečným předstihem před podáním nabídky provedli
potřebnou registraci, protože registrace není okamžitá a podléhá schválení administrátorem systému,
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který registraci provede nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení úplné žádosti o registraci.
Registrace není zpoplatněna. V případě potřeby je pro dodavatele přístupná příručka „Registrace do
NEN

pro

dodavatele

a

zadavatele",

která

je

dostupná

na

adrese:

https://nen.nipez.cz/UzivatelskeInformace/UzivatelskePrirucky.
Nabídka musí být zpracována prostřednictvím akceptovatelných formátů souborů, tj. Microsoft Office
(Word, Excel), Open Office, PDF, JPEG, GIF nebo PNG. Systém NEN podporuje přílohy do maximální
velikosti 100 MB na jeden soubor. Větší přílohy musí být rozděleny do samostatných souborů pomocí
ZIP algoritmu.
Zadavatel doporučuje dodavatelům, aby si ověřili kompatibilitu svého zařízení s požadavky na hardware
a software pomocí testovací komponenty dostupné na adrese: https://nen.nipez.cz/CompatibilityCheck.

9.1. Šifrování nabídek prostřednictvím veřejného klíče
Zadavatel v souladu s § 211 odst. 4 zákona poskytl dodavatelům veřejný klíč (certifikát), potřebný
k zašifrování nabídky v NEN (klíč je veřejně dostupný u předmětné veřejné zakázky v Národním
elektronickém nástroji).
Dodavatel si veřejný klíč uloží ve svém počítači a při podání nabídky bude v rámci NEN vyzván k jeho
vložení. Veřejný klíč se vkládá formou přiložení souboru.
Zadavatel upozorňuje, že nabídky, které nebudou výše uvedeným způsobem šifrovány, nebude
zadavatel v souladu s § 28 odst. 2 zákona považovat za řádně podané a nebude k nim vůbec přihlížet.
Zadavatel nenese žádnou odpovědnost za technické zabezpečení na straně dodavatele a doporučuje
dodavatelům zohlednit při podávání nabídek rychlost jejich připojení k internetu tak, aby nabídka byla
podána ve lhůtě dle čl. 10 ZD (podáním nabídky se rozumí finální odeslání nabídky do nástroje NEN po
nahrání všech příloh).

10. Lhůta pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek končí dne 19.07.2022 v 9:00 hod.

11. Otevírání nabídek
Otevírání elektronicky podaných nabídek proběhne v souladu s § 109 odst. 1 zákona po uplynutí lhůty
pro podání nabídek bez přítomnosti účastníků zadávacího řízení.

12. Výhrady zadavatele
Zadavatel nebude účastníkům hradit žádné náklady spojené s účastí v zadávacím řízení. Tyto náklady
nesou účastníci sami. Tímto ustanovením nejsou dotčeny povinnosti zadavatele dle § 40 odst. 4 zákona.
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Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení z důvodů uvedených v zákoně, a to i v případě,
pokud nebude mít řádně zajištěno financování veřejné zakázky.
Zadavatel upozorňuje dodavatele, že vybraný dodavatel je dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o
finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobil při výkonu finanční
kontroly.
Zadavatel si vyhrazuje právo měnit zadávací podmínky do konce lhůty stanovené pro podání nabídek.
Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
Zadavatel nepřipouští rozdělení zakázky na části.
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce dodavatele u třetích osob.

V Brně dne 28.06.2022
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