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1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

Tato Výzva a zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek na dodávku 

zařízení v rámci projektu „Svoz bioodpadů v obci Seletice“. Realizace tohoto projektu je 

podpořena z Operačního programu Životní prostředí, oblast podpory 4.1 – Zkvalitnění nakládání 

s odpady. 

 

Zadavatel je veřejným zadavatelem podle § 2 odst. 2, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 

(dále jen „ZVZ“ či „zákon“). Veřejná zakázka na dodávky je zadávaná 

ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 38 ZVZ. 

2. IDENTIFIKACE ZADAVATELE 

Obec Seletice 

Seletice 139, PSČ 289 34 Seletice 

IČO: 00640638 

3. PŘEDPOKDLÁDANÁ HODNOTA ZAKÁZKY 

Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 2.165.000 Kč bez DPH. 

4. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Předmětem veřejné zakázky „Svoz bioodpadů v obci Seletice“ je dodávka svozového vozu 

včetně nakládacího zařízení pro svoz sběrných nádob a kontejnerů na území obce Seletice. 

 

Veškerá technika a zařízení musí být nové, nepoužité - výjimkou je krátkodobý zkušební provoz 

nezbytný pro montáž a bezchybné fungování hydraulických zařízení. Předmětem zakázky je kromě 

vlastní dodávky i komplexní vyzkoušení včetně následného zaškolení obsluhy. Součástí dodávky 

požadovaného zařízení je i předání záručních listů, návodů k obsluze a k údržbě zařízení včetně 

bezpečnostních pokynů, prohlášení o shodě dle platných technických předpisů a norem podle 

platných zákonů, vše v českém jazyce. 

 

Popis předmětu zakázky a požadované technické parametry jsou uvedeny v příloze č. 2 

zadávací dokumentace. 

 

Nejzazší termín dodání je do dne 28. 12. 2015. 

 

CPV kód veřejné zakázky je: 

34144500-3 Vozidla pro sběr odpadků 

 

Zadávací dokumentace je k dispozici na úřední desce obce Seletice a na profilu zadavatele: 

https://www.tenderarena.cz/profily/SELETICE 

https://www.tenderarena.cz/profily/SELETICE
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5. KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY UCHAZEČE 

a) Doložení základních kvalifikačních předpokladů v rozsahu dle § 53, odst. 1, zákona 

č.137/2006 Sb. 

Uchazeč prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů dle tohoto bodu 

předložením čestného prohlášení uvedeného v příloze č. 4 zadávací dokumentace. 

b) Doložení profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 zákona č. 137/2006 Sb. 

Uchazeč prokazuje splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle tohoto bodu 

předložením čestného prohlášení uvedeného v příloze č. 4 zadávací dokumentace. 

c) Doložení ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů. 

Uchazeč prokazuje splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů 

předložením čestného prohlášení uvedeného v příloze č. 4 zadávací dokumentace. 

d) Doložení technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 odst. 1 zákona č.137/2006 Sb. 

Splnění technických kvalifikačních předpokladů uchazeč prokazuje: 

d.1. Seznamem obdobných prací provedených dodavatelem za posledních 5 let  

 Uchazeč splní tento požadavek zadavatele předložením seznamu 3 realizovaných 

obdobných zakázek spočívajících v dodávce svozového vozu s nosičem kontejnerů 

o objemu min. 1 mil. Kč bez DPH u každé z nich. Seznam zakázek musí obsahovat 

cenu, dobu a místo dodávky a kontakt na osobu objednatele, která může potvrdit údaje 

a řádné provedení zakázky. 

 

Uchazeč prokazuje splnění technických kvalifikačních předpokladů dle tohoto 

bodu předložením čestného prohlášení uvedeného v příloze č. 4 zadávací dokumentace. 

Uchazeč dle § 68 odst. 3 dále předloží: 

-  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, 

- má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná 

jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro 

podání nabídek, 

- prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zákona 

č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů, 

v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou. 

Vítězný uchazeč před podpisem smlouvy předloží v souladu s § 62 odst. 3 ZVZ 

 ve vztahu k základním kvalifikačním předpokladům, doklady dle § 53 odst. 3 ZVZ 

(výpis z evidence Rejstříku trestů právnické osoby a všech členů statutního orgánu 

dodavatele, potvrzení finančního úřadu a potvrzení správy sociálního zabezpečení) 
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 ve vztahu k profesním kvalifikačním předpokladům doklady dle § 54 písm. a), b) ZVZ 

(výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence, výpis z živnostenského 

rejstříku) 

 ve vztahu k technickým kvalifikačním předpokladům osvědčení o realizaci 

3  obdobných zakázek o objemu min. 1 mil. Kč, na jejíž plnění podepisuje smlouvu 

formou referenčních listů podepsaných odběrateli. Obdobnou zakázkou se pro tento 

případ rozumí dodávka svozového vozu s nosičem kontejnerů. 

Všechny předložené dokladu musí být originály nebo úředně ověřené kopie zákonem 

stanovených či požadovaných dokladů s tím, že staří dokladů bude posuzováno dle § 57 odst. 

2 ZVZ, dle kterého doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a 

výpis z obchodního rejstříku nesmějí být starší 90 dnů v případě zjednodušeného 

podlimitního řízení ke dni podání nabídky. 

Prokázání splnění kvalifikace prostřednictvím subdodavatele 

 

Pokud není uchazeč schopen prokázat splnění určité části profesních a technických 

kvalifikačních předpokladů v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím 

rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen 

veřejnému zadavateli předložit: 

 

a) doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu o tom, že není veden 

v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a výpis z obchodního rejstříku 

subdodavatele 

 

b) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí 

plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž 

bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, 

v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace.  

 

Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle 

§ 54 písm. a) – výpisem z obchodního rejstříku. 

 

Subdodavatelem se rozumí osoba, pomocí které má uchazeč plnit určitou část veřejné 

zakázky nebo která má poskytnout uchazeči k plnění veřejné zakázky určité věci či práva. 

V souladu s ustanovením § 1935 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů, plní-li uchazeč svůj závazek pomocí jiné osoby, tj. osoby 

subdodavatele, odpovídá tak, jako by závazek plnil sám.  

 

Prokázání splnění kvalifikace v případě podání společné nabídky 

 

V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn několika uchazeči společně a za tímto 

účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z uchazečů povinen prokázat 

splnění základních kvalifikačních předpokladů a profesního kvalifikačního předpokladu v 
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plném rozsahu. To se netýká ekonomické, finanční nebo technické způsobilosti nebo 

oprávnění k podnikání, členství v profesní samosprávné komoře či jiné profesní organizaci 

nebo odborné způsobilosti, v rámci kterých postačuje, aby splnění této kvalifikace prokázali 

všichni dodavatelé společně.  

 

V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn společně několika uchazeči, jsou 

zadavateli povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních 

předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito uchazeči budou vůči 

zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou 

zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i 

po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. 

6. VYMEZENÍ SUBDODÁVEK 

Prostřednictvím subdodavatele nesmí být dodáván podvozek svozového automobilu. 

7. POŽADAVKY ZADAVATELE NA MINIMÁLNÍ OBSAH NÁVRHU 

SMLOUVY 

Součástí zadávací dokumentace je návrh Kupní smlouvy. Uchazeč může měnit obsah návrhu 

kupní smlouvy výhradně v místech určených pro doplnění a v hodnotách, které jsou předmětem 

hodnocení nabídky. 

 

Návrh smlouvy musí být ze strany uchazeče podepsán oprávněným zástupcem uchazeče. 

 

Povinná smluvní ustanovení: 

 

Dodavatel je, dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve znění pozdějších předpisů, 

osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly 

8. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY: 

Nabídková smluvní cena obsahuje kompletní dodávku díla dle požadavku zadavatele 

vymezenou druhem a předmětem plnění uvedeném v této Zadávací dokumentaci. 

 

Svozový vůz s nosičem kontejnerů a nakládacím zařízením 

 

1. Nabídková cena svozového vozu s nosičem kontejnerů a nakládacím zařízením na svoz 

sběrných nádob bude stanovena v českých korunách v členění: 

 - celková cena bez DPH 

 - DPH 21% 

 - celková nabídková cena včetně DPH 21% 



 

 7 

 

 

(Za správnost stanovení sazby DPH nese odpovědnost uchazeč) 

 

Nabídka musí splňovat technickou specifikaci, uvedenou v příloze č. 2 Výzvy a zadávací 

dokumentace. 

 

Uchazeč vyplní příslušné ustanovení v KRYCÍM LISTU NABÍDKY v části CENA. 

9. VYMEZENÍ PŘEDKLÁDANÉ NABÍDKY 

Nabídky budou podány v uzavřené obálce viditelně označené tímto heslem: 

 

Podlimitní veřejná zakázka: „Svoz bioodpadů v obci Seletice“, „Neotvírat“. 
 

Nabídka musí obsahovat: 

 

 vyplněný a podepsaný krycí list, jehož formulář je součástí zadávací dokumentace, 

 podepsané čestné prohlášení uchazeče o splnění kvalifikačních předpokladů podle § 62 odst. 3 

Zákona o veřejných zakázkách, jehož formulář je součástí zadávací dokumentace, 

 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 

(součástí přílohy č. 4),  

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

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

přílohy č. 4), 

 prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zákona 

č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti se 

zadávanou veřejnou zakázkou (součástí přílohy č. 4),  

 podepsaný návrh kupní smlouvy včetně příloh pokud jsou ve smlouvě uvedeny. 

 uvedení subdodavatelů a jejich identifikačních údajů, vč. případného „čestného prohlášení“ 

o tom, že tuto veřejnou zakázku bude realizovat uchazeč sám bez využití subdodavatelů dle 

přílohy č. 5. 

 

Nebude-li nabídka obsahovat některý z předešlých bodů, vyhrazuje si zadavatel právo vyřadit 

nabídku z výběrového řízení. 

 

Podmínky pro podání nabídek: 

a) každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku, 

b) uchazeč, který podal nabídku, nesmí být současně subdodavatelem jiného uchazeče v tomtéž 

zadávacím řízení, 

c) v případě podání nabídky sdružením uchazečů (společné nabídky), budou v nabídce uvedeny 

identifikační údaje všech uchazečů. 
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Varianty nabídky nejsou přípustné. 

Nabídka musí být vyhotovena ve dvou tištěných vyhotoveních v českém jazyce. Nabídka bude 

považována za odevzdanou, pokud bude doručena poštou, osobně či kurýrem nejpozději 

v termínu uvedeném v bodě 10 na adresu: 

 

Obec Seletice, Seletice 139, 289 34 Seletice 

 

Osobní odevzdání nabídek je umožněn uchazečům v pracovní dny od 8.00 hodin do 16.00 

hodin. 

Otevírání obálek a hodnocení nabídek proběhne v termínech uvedených v bodě 9 na výše 

uvedené adrese. 

10. MÍSTO A ZPŮSOB PŘIJÍMÁNÍ NABÍDEK 

Pro nabídkové řízení definuje zadavatel následující termíny: 

 

 4. 9. 2015, 11:00 h - Odevzdání kompletní nabídky 

 4. 9. 2015, 11:05 h - Otevírání obálek 

 4. 9. 2015, 12:00 h - Hodnocení nabídek 

 

 

Doplňující informace k podlimitní veřejné zakázce je možné si vyžádat písemně nebo elektronicky 

na následujícím kontaktu: 

 

Obec Seletice, Seletice 139, 289 34 Seletice 

kontaktní osoba: Mgr. Bc. Zdeněk Havlík 

 mobil:   +420 602 333 950 

e-mail:  obec@seletice.cz 

 

Nabídky je možné podávat pouze v listinné podobě zpracované v českém jazyce. 

 

Místem otevírání obálek a hodnocení nabídek je sídlo zadavatele zakázky: 

 

Obec Seletice, Seletice 139, 289 34 Seletice  

11. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDKY 

Zadavatel bude hodnotit předložené nabídky podle kritéria ekonomické výhodnosti nabídky. 

 

Kritérium ekonomické výhodnosti nabídky se skládá z následujících dílčích kritérií: 
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1. Výše nabídkové ceny (v Kč)  váha kritéria 85 % 

 

2. Záruční doba    váha kritéria 15 % 

(min 24 měsíců, max. 60 měsíců) 

Hodnocení bude provedeno následujícím způsobem: 

 

a. Kritérium výše nabídkové ceny 

Pro hodnocení nabídek se použije bodovací stupnice v rozsahu 0 až 100. Každé jednotlivé 

nabídce je dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky 

v rámci dílčího kritéria.  

Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu 

kritéria (Výše nabídkové ceny), získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne 

násobkem 100 a poměru hodnoty nejvýhodnější nabídky k hodnocené nabídce. 

 

(nejvýhodnější nabídka / hodnocená nabídka) * váha kritéria 

 

b. Kritérium Záruční doba 

Pro hodnocení nabídek se použije bodovací stupnice v rozsahu 0 až 100. Každé jednotlivé 

nabídce je dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky 

v rámci dílčího kritéria. 

Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu 

kritéria (Záruční doba), získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 

a poměru hodnoty hodnocené nabídky k nejvýhodnější nabídce. 

 

(hodnocená nabídka / nejvýhodnější nabídka) * váha kritéria 

 

Bude-li zadavatel či hodnotící komise považovat hodnotu jiného dílčího kritéria, než je cena, 

za zjevně nepřiměřenou, výše uvedený postup nepoužije a nabídce v rámci tohoto kritéria přiřadí 0 

bodů. Tento postup je hodnotící komise povinna odůvodnit ve zprávě o posouzení a hodnocení 

nabídek. 

 

Jednotlivým dílčím kritériím jsou zadavatelem stanoveny váhy v procentech podle jejich 

důležitosti pro konkrétní zadávací řízení tak, že jejich součet je celkem 100. 

 

Největší ekonomický přínos pro zadavatele má výše nabídkové ceny svozového vozu, jejíž 

váha byla nastavena na 85%. 

 

Jako druhé dílčí kritérium zvolil zadavatel záruční dobu, jehož váhu stanovil zadavatel na 

15%. Důvodem váhy tohoto kritéria je fakt, že v případě závad je vítána co nejdelší doba záruky, 

krátká záruční doba by potenciálně mohla znehodnotit investici. 

 

Nejlépe hodnocená bude nabídka s nejvyšším počtem dosažených bodů. 




