Zadávací podmínky a Zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) na
veřejnou zakázku zadávanou v režimu zjednodušeného
podlimitního řízení na dodávky dle zákona č. 134/2016 Sb. o
zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).
Zadavatel:
Název zadavatele:

Město Litomyšl

Sídlo zadavatele:

Bří Šťastných 1000, 570 20 Litomyšl

IČ:

00276944

Osoba oprávněná jednat:

Mgr. Daniel Brýdl, LL.M., starosta města

Elektronický nástroj zadavatele:

https://zakazky.litomysl.cz/

Zadavatel si Vás dovoluje vyzvat k podání cenové nabídky na akci:

Název zakázky:

„Pořízení traktoru s příslušenstvím“

1

Údaje o dodavatelích
Dodavatel je povinen vyplnit Přílohu č. 1 této ZD.

2

Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávku. Pořízení traktoru s příslušenstvím Přesná
specifikace je vymezena v příloze č. 2 této zadávací dokumentace (specifikace) a v příloze č. 3
(návrh smlouvy).

3

Termíny plnění zakázky a místo plnění
Termín dodání do: 31. 08. 2020.
Místo plnění je Strakov 15, 570 01 Litomyšl.

4
4.1

Podmínky účasti – podmínky kvalifikace dle § 73 – 88 ZZVZ
Základní způsobilost dle § 74 ZZVZ

1) 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 tomuto zákonu 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.
2) Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat tato
právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu
dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 1 písm. 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.
3) Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu
a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat tato
právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
b) české právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat osoby
uvedené v odstavci 2 a vedoucí pobočky závodu.

Dodavatel prokazuje základní způsobilost způsobem dle § 53 odst. 4 ZVZZ. Vzor čestného
prohlášení je v příloze č. 4 této ZD.
4.2

Profesní způsobilost dle § 77 ZZVZ

Dodavatel prokáže, že splňuje profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením
výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do
takové evidence vyžaduje.

Dodavatel prokazuje profesní způsobilost způsobem dle § 53 odst. 4 ZVZZ. Vzor čestného
prohlášení je v příloze č. 4 této ZD.

4.3

Technická způsobilost dle § 79 ZZVZ

Technické kvalifikační předpoklady dodavatel prokáže předložením specifikace nabízeného
plnění, kterými by zadavatel ověřil splnění podmínky uvedených v příloze č. 2 této ZD.
Dodavatel prokazuje technickou kvalifikaci způsobem dle § 53 odst. 4 ZVZZ. Vzor čestného
prohlášení je v příloze č. 4 této ZD.
4.4

Doklady o způsobilosti a kvalifikaci

Dodavatel prokáže kvalifikaci dle § 53 odst. 4 ZVZZ. 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 dle § 53 odst. 4 ZVZZ vyžádat předložení
originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci. Doklady prokazující základní
způsobilost podle § 74 ZVZZ a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZVZZ musí prokazovat
splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání
nabídky.
5

Podmínky účasti - technické podmínky dle § 89 -91 ZZVZ
Prováděné práce musí ve všech ohledech splňovat požadavky projektové a technické
dokumentace stanovené v příloze č. 2 této ZD. V této příloze jsou tyto podmínky stanoveny. Dílo
bude realizováno v souladu s platnými zákony ČR a ČSN a dle závazných a doporučených
předpisů a metodik.

6

Podmínky účasti – Obchodní nebo jiné smluvní podmínky
Obchodní podmínky jsou staveny v přílohách č. 3 této ZD

7

Zadávací podklady
Podkladem pro vypracování cenové nabídky je tato ZD a její přílohy. Kompletní ZD je uveřejněna
na profilu zadavatele.

7.1 Vysvětlení zadávací dokumentace

Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace ze strany dodavatele musí být doručeny přes
elektronický nástroj zadavatele.
postupovat dle ustanovení § 98 ZZVZ.
Při změně nebo doplnění zadávací dokumentace bude zadavatel postupovat dle § 99 ZZVZ:
8

Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídky
•

Nabídka bude zpracována v českém jazyce,

•

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

•

Zadavatel nepřipouští variantní nabídky.

•

Nabídka dodavatele se podávají pouze v elektronické podobě přes elektronický nástroj
zadavatele.

•

Zadavatel přijímá nabídky pouze v elektronické podobě, přes svůj profil zadavatele.
Dodavatelé jsou povinni se registrovat na tomto profilu zadavatele.

9

Struktura podané nabídky
Zadavatel pro přehlednost doporučuje zpracování nabídky v následující struktuře:
1.

Krycí list nabídky

Pro zpracování Krycího listu nabídky dodavatel závazně použije vzor Krycího listu nabídky (tvoří
Přílohu č. 1 této ZD) a chybějící požadované údaje do něj doplní. Takto vyplněný Krycí list
nabídky podepíše a vloží jako první list do nabídky.
Celková nabídková cena uvedená v Krycím listu bude obsahovat veškeré náklady na splnění
zakázky za celou dobu plnění veřejné zakázky. Celková nabídková cena bude stanovena jako
cena „nejvýše přípustná“.
2.

Doklady prokazující způsobilost a kvalifikaci

Požadavky na prokázání kvalifikace jsou uvedeny v článku 5 ZD.
3.

Nabídková cena

Dodavatel vyplní slepé rozpočty v příloze č. 2 této ZD.
4.

Návrh Smlouvy

Obchodní podmínky jsou upraveny návrhem smlouvy (příloha č. 3 ZD.) Dodavatel není oprávněn
tento návrhy upravovat nad rámec částí označených k doplnění dodavatelem.

Dodavatel do nabídky vloží podepsané návrhy smluv. Dodavatel doplní ve smlouvě své
identifikační údaje v záhlaví smlouvy a dále označená místa. Tento návrh smlouvy podepíše
osoba oprávněná jednat jménem či za dodavatel.
10

Místo a doba pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek končí dnem 25.06.2019 ve 12:00 hod. Všechny nabídky musí být
doručeny zadavateli před skončením lhůty pro podání nabídek.
Nabídky se podávají do elektronické nástroje zadavatele (tedy do profilu zadavatele).

11

Otevírání obálek
Otevírání obálek není veřejné, protože se nabídky podávají pouze elektronicky

12

Zrušení zadávacího řízení
Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení dle § 127 ZZVZ. Pokud zadavatel toto právo uplatní,
nevzniká vyzvaným dodavatelům vůči zadavateli jakýkoliv nárok.

13

Ekonomická výhodnost nabídky
Zadavatel stanovil, že nabídky budou hodnoceny, dle § 114 odst. 2 ZZVZ, dle nejnižší celkové
ceny v Kč bez DPH.
Nabídky budou seřazeny od nejnižší k nejvyšší dle ceny v Kč bez DPH. Jako ekonomicky
nejvýhodnější bude vybraná ta s nejnižší cenou v Kč bez DPH.

14

Rozhodnutí o vyloučení a oznámení o výběru
Zadavatel dle § 53 odst. 5 ZZVZ určuje, že rozhodnutí o vyloučení a oznámení o výběru
nejvhodnější nabídky uveřejní na profilu zadavatele. V tomto případě se rozhodnutí o vyloučení
a oznámení o výběru bere jako doručené okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.

15

Podmínky dle § 122 odst. 4) ZZVZ
U vybraného dodavatele, je-li právnickou osobou, zadavatel zjistí 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. Zjištěné údaje zadavatel uvede v
dokumentaci o veřejné zakázce. Pro tyto účely umožní Ministerstvo spravedlnosti zadavateli
dálkový přístup k údajům o skutečném majiteli podle zákona upravujícího veřejné rejstříky
právnických a fyzických osob; pro účely výkonu dozoru podle části třinácté hlavy II umožní takový
přístup Ministerstvo spravedlnosti také Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.
Nelze-li zjistit údaje o skutečném majiteli postupem podle výše uvedeného odstavce, zadavatel ve
výzvě podle odstavce 3 vyzve vybraného dodavatele rovněž k předložení výpisu z evidence
obdobné evidenci údajů o skutečných majitelích nebo

12457895 85 4 8574575745   55 
!24"#58$5 848% $&"'%57"85"7 5 5(4885)9 
848&7%5  
*+"7%8 57#458 585 5
,+75% 4 '#
-+%8 7' .' &"5 "8%74
/+7"55 74'7 %48574'757 &0
*123456789:4;<=>?:@58:A2
*1+* B857&%5"'9#  5CDCEFEGHIJK5#5987" %80
*1+, B855"#%''CDCEFEGHI"''8'487"5 77%8' 
#%5 0L9$%85 5"$85""4&%$575CDCEFEGHI $55#5%4'%4
'%50
*1+- M855' " 9 N7" 7""7"#4    4 &O5
7 &7PQ"7 05(%'4 0RQSTQSSUV0   4 555#57"'9% 9 9945
%'4 5%9 "%89"#58"70
*1+/ B8'85PWSXXYXZ[IEKECEFE55 7 5 85\S8 0

Y] &C^H_`a_bac_de

fghaM 5i8]]0j077 97
k#&l
k#0Ualm&784&
k#0canopHqJrJsEqH
k#0Rant'7 &
k#0W0lu57"'5 

