MĚSTO SUŠICE
náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou formou zjednodušeného podlimitního řízení
dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ)

1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

„Nákup nové cisternové automobilové stříkačky
pro město Sušice - JSDHO Volšovy“
2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE / VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE
Zadavatel:

Město Sušice

Sídlo:

náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice

IČ:

00256129

DIČ:

CZ00256129

Zástupce zadavatele:

Bc. Petr Mottl, starosta města

Telefon:

376 540 101

E-mail:

podatelna@mususice.cz

V souladu s ustanovením § 43 ZZVZ bude zadavatele pro výkon zadavatelských činností k výše uvedené
veřejné zakázce zastupovat:
Kontaktní osoba zadávacího řízení:

Renata Petrželová, administrace veřejných zakázek

Sídlo:

Růžová 183, 783 49 Lutín

IČ:

02127288

Telefon:

736 701 880

E-mail:

petrzelova@zakazkyrp.cz

Účastníci jsou povinni veškerou komunikaci v souvislosti s veřejnou zakázkou směřovat na tuto osobu.
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Ve smyslu § 36 odst. 4 ZZVZ zadavatel uvádí,
Renata Petrželová, administrace veřejných zakázek
že zadávací dokumentaci vypracovala:
Sídlo:

Růžová 183, 783 49 Lutín

IČ:

02127288

Ve smyslu § 36 odst. 4 ZZVZ zadavatel uvádí,
Robin Michalik, velitel jednotky SDHO Volšovy
že přílohu č. 2 zadávací dokumentace vypracoval:

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Název veřejné zakázky:

Nákup nové cisternové automobilové stříkačky pro
město Sušice - JSDHO Volšovy

Druh veřejné zakázky:

Podlimitní veřejná zakázka na dodávky

Druh zadávacího řízení:

Zjednodušené podlimitní řízení

Lhůta pro podání nabídek/místo podání nabídek:

18. 7. 2019, 10:00 hodin
viz článek 9. zadávací dokumentace

Způsob podání nabídek:

V elektronické podobě
viz článek 9. zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace včetně všech příloh je po
celou dobu lhůty pro podání nabídek uveřejněna https://zakazky.mestosusice.cz/profile_display_2.html
na profilu zadavatele:
Zpracovatel nabídky (dále jen „účastník“ nebo „dodavatel“) předloží svoji nabídku v souladu s touto zadávací
dokumentací.

3. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předmětem veřejné zakázky je pořízení nové cisternové automobilové stříkačky kategorie podvozku
2 „smíšený“ (CAS schopna provozu na všech komunikacích a částečně i mimo komunikace), v provedení
R „speciální redukované“ a hmotnostní třídě S „těžká“ (dále jen „CAS“).
CAS splňuje požadavky:
a) předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR a veškeré povinné údaje k provedení a
vybavení CAS včetně výjimek, které jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla část II. (technický
průkaz),
b) stanovené vyhl. č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhl. č. 53/2010
Sb. a doložené při dodání CAS prohlášením o shodě výrobku a kopií certifikátu vydaného pro
požadovaný typ CAS autorizovanou osobou,
c) stanovené vyhl. č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších
předpisů,
a požadavky uvedené v technických podmínkách.

Strana 2

Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky je uvedeno v Technických podmínkách - příloha č. 2 zadávací
dokumentace.
Pokud jsou v zadávací dokumentaci či jejich přílohách uvedeny odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní
označení podniků, zvláštní označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitý
podnik nebo organizační jednotku za příznačné, patenty a užitné vzory, umožňuje zadavatel použití i jiných
technických a kvalitativně obdobných řešení.

Předmět veřejné zakázky dle klasifikace CPV

34144212-7

Cisternové automobilové stříkačky

Předpokládaná hodnota zakázky

5 370 000,- Kč bez DPH
Zadavatel stanovuje předpokládanou hodnotu zakázky jako cenu
maximální. Účastník je povinen, při tvorbě nabídkové ceny,
dodržet stanovený cenový limit. V případě, že účastník výše
uvedený požadavek nesplní a nabídková cena překročí daný
limit, bude účastník vyloučen ze zadávacího řízení.

Termín plnění

nejpozději do 8 měsíců od uzavření kupní smlouvy

Místo dodání

Město Sušice, náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice

Záruční doba

zadavatel požaduje minimální záruční dobu předmětu plnění:
36 měsíců na nástavbu CAS
36 měsíců na podvozek CAS
36 měsíců na prorezavění karoserie
36 měsíců na požární čerpadlo
24 měsíců na příslušenství

4. POŽADAVKY ZADAVATELE NA KVALIFIKACI
Dle § 53 odst. 4 ZZVZ doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích a mohou je nahradit
čestným prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 ZZVZ.
Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií
dokladů o kvalifikaci.
Bude-li dodavatel v předložené nabídce prokazovat splnění všech požadavků zadavatele na kvalifikaci
prostřednictvím čestného prohlášení, musí být z obsahu tohoto čestného prohlášení zřejmé, že dodavatel
splňuje veškeré požadavky na kvalifikaci stanovené zadavatelem, a to v rozsahu zadavatelem požadovaném.
Dodavatel může použít vzor čestného prohlášení, který tvoří přílohu č. 5 zadávací dokumentace. Čestné
prohlášení bude podepsáno osobou oprávněnou za dodavatele jednat.
Před uzavřením smlouvy na plnění veřejné zakázky zadavatel v souladu s ustanovením § 122 odst. 3 písm. a)
ZZVZ odešle vybranému dodavateli výzvu k předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o jeho
kvalifikaci, pokud je již nemá k dispozici.
Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný
dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci dle § 107 odst. 4 ZZVZ.
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Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže:
-

základní způsobilost dle ustanovení § 74 ZZVZ
profesní způsobilost dle ustanovení § 77 ZZVZ
technickou kvalifikaci dle ustanovení § 79 ZZVZ
Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ musí
prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání
nabídky dle § 53 odst. 4 ZZVZ.

Základní způsobilost dle § 74 ZZVZ splní účastník, který
a) nebyl 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,
Jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak zároveň
každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí
výše uvedené podmínky splňovat jak tato právnická osoba, tak každý člen statutárního orgánu této
právnické osoby a také osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.
Podává-li nabídku pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí výše uvedené podmínky splňovat
tato právnická osoba a vedoucí pobočky závod. Podává-li nabídku pobočka závodu české právnické
osoby, musí výše uvedené podmínky splňovat vedle výše uvedených osob rovněž vedoucí pobočky.
b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na
veřejné zdravotní pojištění,
d) 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) není v likvidaci, proti němu nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němu nebyla nařízena nucená
správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla
dodavatele.
Základní způsobilost dle písm. a) musí být splněna v souladu s § 74 odst. 2 a 3 ZZVZ.

Prokázání základní způsobilosti:
Dodavatel prokazuje splnění základní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením:
a) výpisu z evidence Rejstříku trestů fyzických a právnických osob 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,
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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.

Profesní způsobilost dle § 77 ZZVZ splní účastník, který předloží
a) výpis z obchodního rejstříku, nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové
evidence vyžaduje,
b) doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, pokud jiné
právní předpisy takové oprávnění vyžadují, a to v min. rozsahu - Výroba motorových a přípojných
vozidel a karoserií.

Technickou kvalifikaci dle § 79 ZZVZ prokáže účastník, který doloží:
Seznam významných dodávek, to jsou cisternové automobilové stříkačky, poskytnutých dodavatelem za
poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a
identifikace objednatele. Zadavatel požaduje alespoň 3 dodávky v minimální hodnotě 2 500 000,- Kč bez
DPH za každou dodávku.

Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob dle § 83 ZZVZ
Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti prostřednictvím
jiných osob (s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 ZZVZ).
Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli v nabídce předložit:
a)
b)
c)
d)

doklady prokazující splnění profesní způsobilosti jinou osobou dle § 77 odst. 1 ZZVZ,
doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
doklady o splnění základní způsobilosti dle § 74 ZZVZ jinou osobou a
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.

Ostatní způsoby prokázání kvalifikace
Výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů dle §228 ZZVZ.
Prokázání kvalifikace certifikátem ze systému certifikovaných dodavatelů dle § 234 ZZVZ, který obsahuje
údaje alespoň dle § 239 ZZVZ.
V případě pokazování kvalifikace jinými způsoby neuvedenými v této zadávací dokumentaci se dodavatel
musí řídit příslužnými ustanoveními ZZVZ.
Změny kvalifikace účastníka zadávacího řízení
Dojde-li od předložení dokladů, nebo prohlášení o kvalifikaci v průběhu zadávacího řízení ke změně
kvalifikace je dodavatel povinen tuto změnu oznámit zadavateli v souladu s § 88 ZZVZ.
Nesplnění této povinnosti je ve smyslu § 88 odst. 2 ZZVZ důvodem pro bezodkladné vyloučení účastníka
ze zadávacího řízení.
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5. OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní a platební podmínky jsou stanoveny formou závazného textu kupní smlouvy, která tvoří přílohou
č. 4 zadávací dokumentace.
Účastník zadávacího řízení není oprávněn činit v návrhu kupní smlouvy změny či doplnění s výjimkou údajů,
které jsou výslovně vyhrazeny pro doplnění z jeho strany. Není rovněž oprávněn přikládat žádné přílohy ke
smlouvě, které tato zadávací dokumentace výslovně nepředpokládá.

6. POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDEK
Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek.

7. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
Dodavatel stanoví nabídkovou cenu celou částkou v Kč za celý předmět plnění veřejné zakázky v souladu se
zadávací dokumentací.
Další požadavky zadavatele:
a) Pro předložení nabídkové ceny účastník použije Krycí list – přílohu č. 1 zadávací dokumentace a dále
nabídkovou cenu uvede v závazném textu Kupní smlouvy – příloha č. 4 zadávací dokumentace.
b) Nabídková cena bude uvedena výhradně v české měně v členění bez DPH, DPH a cena celkem včetně
DPH.
c) Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady dodavatele spojené s plněním předmětu veřejné
zakázky, včetně všech obecných rizik, povinností a závazků výslovně stanovených nebo implicitně
zahrnutých v dokumentech, na nichž je nabídka založena. Předpokládá se, že nabídková cena
obsahuje všechny náklady dodavatele včetně zisku a rezerv. Nabídková cena bude dále zahrnovat
daně, cla, dopravu do místa sídla zadavatele a zaškolení obsluhy. Nabízená cena se uvádí jako
aktuální cena v den předložení nabídky.

8. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ A ČLENĚNÍ NABÍDKY
Nabídkou se rozumí veškeré doklady požadované dle ZZVZ a touto zadávací dokumentací, které je dodavatel
povinen předložit ve stanoveném obsahu, formě a lhůtě.
Účastník podá nabídku v souladu s § 107 odst. 3 a odst. 4 ZZVZ.

Účastník musí v nabídce předložit následující:
a) KRYCÍ LIST NABÍDKY (příloha č. 1 zadávací dokumentace), na krycím listu budou uvedeny následující
údaje: název veřejné zakázky, základní identifikační údaje zadavatele a účastníka, nejvýše přípustná
nabídková cena zpracovaná dle zadávací dokumentace, datum a podpis osoby oprávněné za
účastníka jednat.
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b) KUPNÍ SMLOUVA (příloha č. 4 zadávací dokumentace), účastník předloží závazný text kupní
smlouvy, kde vyplní své identifikační údaje, typ dodávané CAS v čl. II., cenové údaje v čl. III. a servisní
střediska v čl. VI. odst. 4. Kupní smlouva bude obsahovat datum a podpis osoby oprávněné za
účastníka jednat. Jiná doplnění či změny není účastník oprávněn v kupní smlouvě provádět. Smluvní
vztahy se řídí právním řádem České republiky.

c) SEZNAM PODDODAVATELŮ (příloha č. 3 zadávací dokumentace), zadavatel v souladu s § 105 odst. 1
písm. b) ZZVZ požaduje, aby účastník ve své nabídce specifikoval části veřejné zakázky, které má v
úmyslu zadat jednomu či více poddodavatelům. Pokud dodavatel nevyužije k plnění veřejné zakázky
poddodavatele, předloží o této skutečnosti čestné prohlášení. Seznam poddodavatelů bude
podepsaný oprávněnou osobou za účastníka jednat.

d) DALŠÍ DOKUMENTY, KTERÉ PŘEDLOŽÍ ÚČASTNÍK VE SVÉ NABÍDCE:
 Seznam servisních středisek
 Záruční podmínky pro nástavbu CAS
 Záruční podmínky pro podvozek CAS
 Seznam dodávaného požárního příslušenství
 Technické podmínky: popis a fotografie nabízeného zařízení
Rozsah požadovaných informací a minimální úroveň:
 Podrobný popis se všemi důležitými a zásadními technickými parametry a údaji jednoznačně
určující předmět dodávky dle technické specifikace (popis podvozku, kabiny řidiče, motoru,
převodovky, přední a zadní nápravy, řízení, kol a pneumatik, brzd, elektrického příslušenství,
výstražné světelné a zvukové zařízení, nástavby, karoserie, nádrže na vodu a pěnidlo, čerpací
zařízení, přiměšovací zařízení, zařízení prvotního hasebního zásahu, příslušenství CAS, barevné
provedení, atd.).
 Součástí popisu bude i rozměrový výkres nabízeného typu CAS s pohledy přední, zadní, pravá a
levá strana a půdorysný pohled s uvedením všech maximálních rozměrů vozidla (výška, šířka a
délka), rozvor podvozku, brodivost CAS a nájezdové úhly.
 Součástí popisu předmětu plnění bude dále technický výkres účelové nástavby se základními
parametry a specifikací materiálů použitých při výrobě účelové nástavby s uvedením jejich
základních technických vlastností a základní identifikace použitého podvozku (výrobce, typ,
technické parametry atd.)
 Dále bude v nabídce předloženo minimálně 9 barevných fotografií, příp. vizualizace nebo
technický nákres – 4 x celkový pohled na nabízený typ CAS z pravé a levé strany vozidla, čelní a
zadní pohled, dále 2 x boční pohled z levé a pravé strany s otevřenými roletami, 1 x zadní
pohled na strojní prostor při otevřených dveřích /roletce/ a 2 x celkový „úhlopříčný“ pohled na
nabízený typ CAS z pravé i levé strany.

e) DOKLADY PROKAZUJÍCÍ KVALIFIKACI dle článku 4. zadávací dokumentace.
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9. LHŮTA, MÍSTO A ZPŮSOB PRO PODÁNÍ NABÍDEK, OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI

Lhůta pro podání nabídek:

Adresa pro doručení nabídek:

18. 7. 2019

Datum:

Hodina:

10:00

https://zakazky.mestosusice.cz/profile_display_2.html

Způsob podání nabídky:

Nabídka bude podána pouze v elektronické podobě prostřednictvím
elektronického nástroje v českém jazyce. Zadavatel nepřipouští podávání
nabídek v listinné podobě.
Zadavatel doporučuje, aby nabídka obsahovala jeden soubor ve formátu
„pdf“, pokud však velikost vkládaného souboru překročí možnosti
nahrávání nabídky na profil zadavatele, rozdělí dodavatel nabídku do dvou
a více souborů.

Podpis nabídky:

Nabídka musí být na Krycím listu – příloha č. 1 zadávací dokumentace,
v Kupní smlouvě – příloha č. 4 zadávací dokumentace, jakož i u dalších
dokumentů, kde je touto Zadávací dokumentací vyžadován podpis
účastníka, řádně podepsána buď elektronickým podpisem v souladu se
zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické
transakce, nebo v ní budou vlastnoručně podepsané dokumenty
naskenovány. Za řádné podepsání se považuje, pokud je účastník podepsán
osobou, která je oprávněná účastníka zastupovat.

Otevírání nabídek:

Zadavatel ani komise nesmí otevřít nabídku před uplynutím lhůty pro
podání nabídek. Veřejné otevírání obálek s nabídkami se nebude konat dle
§ 109 ZZVZ z důvodu, že budou podávané pouze nabídky v elektronické
podobě.

Způsob podání nabídky v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK je uveden v
uživatelské příručce elektronického nástroje E-ZAK pro dodavatele, která je ke stažení na odkazu:
https://zakazky.mestosusice.cz
Pro účely podání nabídky systém vyžaduje registraci dodavatelů a elektronický podpis založený na
kvalifikovaném certifikátu, pomocí které dojde k vytvoření účtu/profilu dodavatele. Registrací získává
dodavatel přístup ke všem zveřejněným veřejným zakázkám a bude mu umožněno odeslat elektronickou
nabídku, aj.
Podáním nabídky dodavatel se stanovenou formou komunikace a doručováním souhlasí a zavazuje se
poskytnout veškerou nezbytnou součinnost, zejména provést registraci v elektronickém nástroji E-ZAK a
pravidelně kontrolovat doručené zprávy. Zadavatel doporučuje dodavatelům zohlednit zejména rychlost
jejich připojení k internetu při podávání nabídky tak, aby tato byla podána ve lhůtě pro podání nabídek
(podáním nabídky se rozumí finální odeslání nabídky do nástroje po nahrání veškerých příloh).
Registrace a další informace jsou uvedeny v uživatelské příručce elektronického nástroje E-ZAK, která je ke
stažení na odkazu: https://zakazky.mestosusice.cz
Pro bezproblémovou registraci doporučujeme nejdříve provést test nastavení prohlížeče a systému, který je
možné provést na odkazu: https://zakazky.mestosusice.cz/test_index.html
V případě jakéhokoli problému volejte technickou podporu E-ZAK na tel. čísle: +420 538 702 719.
Zadavatel upozorňuje, že pokud nabídka nebude zadavateli doručena ve lhůtě nebo způsobem stanoveným
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v zadávací dokumentaci, nepovažuje se dle § 28 odst. 2 ZZVZ za podanou a v průběhu zadávacího řízení se
k ní nepřihlíží.

10. HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM, ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK
Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti v souladu s § 114 odst. 1 ZZVZ.
Ekonomická výhodnost nabídek bude hodnocena podle jediného hodnotícího kritéria, a to nejnižší
nabídkové ceny v Kč bez DPH.

11. VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace
Dodavatel je ve smyslu § 98 odst. 3 ZZVZ oprávněn požadovat po zadavateli vysvětlení zadávací
dokumentace, a to písemně e-mailem, u kontaktní osoby zadavatele Renata Petrželová,
petrzelova@zakazkyrp.cz. Dotaz musí být zadavateli doručen nejpozději 7 pracovních dnů před uplynutím
lhůty pro podání nabídek.
Na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel poskytne vysvětlení k zadávací
dokumentaci, a to nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení žádosti. Vysvětlení zadávací dokumentace,
včetně přesného znění žádosti uveřejní zadavatel na profilu zadavatele:

https://zakazky.mestosusice.cz/profile_display_2.html
Vysvětlení zadávací dokumentace bez předchozí žádosti dodavatele
Zadavatel má právo poskytnout dodavatelům vysvětlení zadávací dokumentace i bez předchozí žádosti
dodavatele. Takovéto vysvětlení zadávací dokumentace uveřejní zadavatel dle § 54 odst. 5 ZZVZ nejpozději
4 pracovní dny před skončením lhůty pro podání nabídek na profilu zadavatele.

12. OSTATNÍ USTANOVENÍ
1. Zadavatel si vyhrazuje právo použít jednotlivá pravidla pro zadávací řízení pro nadlimitní režim v souladu
s § 53 odst. 4 ZZVZ.
2. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení v souladu s § 127 ZZVZ.
3. Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit účastníka ze zadávacího řízení v souladu s § 48 ZZVZ.
4. Zadavatel si vyhrazuje právo oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení nebo oznámení o výběru
dodavatele uveřejnit na profilu zadavatele v souladu s § 53 odst. 5. V takovém případě se oznámení
považují za doručená všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění.
5. Zadavatel stanovuje v souladu s § 40 ZZVZ zadávací lhůtu v délce 120 dní.
6. Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru dodavatele ověřit, případně vyjasnit informace
uváděné účastníky zadávacího řízení v nabídkách.
7. Zadavatel nehradí žádné náklady spojené s účastí v tomto zadávacím řízení, všechny výdaje s
vypracováním a předložením nabídky nese dodavatel. Nabídky doručené v termínu pro podání nabídek
zadavatel nevrací.
8. Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný dodavatel osobou
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Toto spolupůsobení je povinen dodavatel zajistit
i u svých případných poddodavatelů.
9. Zadavatel uveřejní kupní smlouvu a skutečně uhrazenou cenu v souladu s § 219 ZZVZ.
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13. PODMÍNKY PRO UZAVŘENÍ SMLOUVY U VYBRANÉHO DODAVATELE
U vybraného dodavatele, který je právnickou osobou, zadavatel zjistí v souladu s § 122 odst. 4) ZZVZ údaje
o jeho skutečném majiteli podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
a financování terorismu (dále jen "skutečný majitel") z evidence údajů o skutečných majitelích podle zákona
upravujícího veřejné rejstříky právnických a fyzických osob.
Dle § 122 odst. 5) ZZVZ, nelze-li zjistit údaje o skutečném majiteli postupem podle § 122 odst. 4) ZZVZ,
zadavatel ve výzvě podle § 122 odst. 3) ZZVZ, vyzve vybraného dodavatele rovněž k předložení výpisu
z evidence obdobné evidenci údajů o skutečných majitelích nebo
a) ke sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem, a
b) k předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; těmito
doklady jsou zejména
1.
výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
2.
seznam akcionářů,
3.
rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
4.
společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.
U vybraného dodavatele, který je akciovou společností nebo má právní formu obdobnou akciové
společnosti, zadavatel v souladu s § 48 odst. 9 ZZVZ ověří na základě informací vedených v obchodním
rejstříku, zda má tento dodavatel vydány výlučně zaknihované akcie. V případě, že vybraný dodavatel nemá
vydány výlučně zaknihované akcie, zadavatel tohoto vybraného dodavatele vyloučí z účasti v zadávacím
řízení.
Vybraný dodavatel na základě výzvy zadavatele dle § 122 odst. 3 ZZVZ předloží písemné čestné prohlášení
o tom, které osoby jsou vlastníky akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního
kapitálu s uvedením zdroje, z něhož údaje o velikosti podílů akcionářů vychází (tento požadavek se týká
vybraného dodavatele se sídlem v zahraničí, který je akciovou společností nebo má právní formu obdobnou
akciové společnosti).
Nepředložení výše uvedených informací a dokladů je důvodem k vyloučení vybraného dodavatele z další
účasti v zadávacím řízení.

14. PŘÍLOHY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Příloha č. 1
Příloha č. 2
Příloha č. 3
Příloha č. 4
Příloha č. 5

-

Krycí list nabídky (vzor)
Technické podmínky
Seznam poddodavatelů (vzor)
Kupní smlouva (závazný text)
Čestné prohlášení ke splnění kvalifikace (vzor)

V Sušici dne 26. 6. 2019
Bc. Petr Mottl, v.r.
starosta města
………………………………………………………
Digitálně podepsal
Renata
Renata Petrželová
2019.06.26
Petrželová Datum:
17:13:33 +02'00'
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