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1.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE A OSOBY ZASTUPUJÍCÍ ZADAVATELE DLE §43
ZÁKONA
Název zadavatele

:

Město Kroměříž

Sídlo zadavatele

:

Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž

IČO zadavatele

:

00287351

Právní forma zadavatele

:

samosprávný územní celek

Jména a příjmení osob oprávněných
zadavatele zastupovat

:

Mgr. Jaroslav Němec, starosta města

(dále jen “Zadavatel”).
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OSOBY ZASTUPUJÍCÍ ZADAVATELE DLE §43 ZÁKONA:
Obchodní firma

:

Mgr. Klára Zábrodská, advokát (ČAK: 10731)

Sídlo

:

Rybná 716/24
110 00 Praha 1 – Staré Město

IČO

:

71333193

Kontaktní osoba

:

Mgr. Klára Zábrodská, advokát

E-mail

:

zabrodska@akzr.cz

(dále jen “Zástupce Zadavatele”).

1.1

Upozornění pro účastníky zadávacího řízení Zakázky:
Veškerá písemná komunikace mezi Zadavatelem a dodavateli v zadávacím řízení nadlimitní
veřejné zakázky na služby „Zajištění komplexního systému nakládání se směsným komunálním
odpadem a využitelnými složkami na území města Kroměříže“ (dále jen „Zakázka“) bude
probíhat výhradně elektronicky.
Zadavatel účastníky zadávacího řízení Zakázky upozorňuje, že nabídky budou podávány výhradně
v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje EZAK, na kterém je provozován
profil Zadavatele dostupný na adrese https://ezak.mesto-kromeriz.cz/profile_display_2.html.
Veškeré podrobnosti týkající se elektronického podání nabídky na plnění Zakázky jsou uvedeny
v bodu 13 této zadávací dokumentace (Formální požadavky na podání nabídky).
Zadávací dokumentace Zakázky je přístupná na výše uvedeném profilu Zadavatele.

1.2

Odpovědné zadávání:
Zadavatel v této zadávací dokumentaci zohlednil povinnost dodržovat zásady odpovědného
zadávání, a to do té výše, kterou považuje vzhledem k povaze a smyslu Zakázky.
1.2.1

Podmínka sociálně odpovědného zadávání je zohledněna v této zadávací dokumentaci, když
Zadavatel stanovil kvalifikační kritéria a obchodní podmínky tak, aby umožnil v co největší
míře účast malým a středním podnikům;
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1.3

1.2.2

Podmínka environmentálně odpovědného zadávání je zohledněna stanovením požadavků
na třídění odpadů, díky kterému je možné snížit množství odpadů ukládaných na skládku,
a naopak zvýšit objem recyklovatelného odpadu. Sběr tříděných odpadů umožňuje
zadavateli více zapojit obyvatele do třídění a přináší tak větší čistotu kolem kontejnerových
stání. Zadavatel dále naplňuje požadavky na environmentálně odpovědné zadávání
v obchodních podmínkách, kde klade důraz na technologii, požadavky na recyklaci či třídění
odpadů dle nejnovější legislativy odpadového hospodářství. Zadavatel klade také důraz na
vozový park, aby splňoval patřičnou emisní normu dokládající ekologický svoz odpadů; a

1.2.3

Podmínka inovace je zohledněna požadavkem Zadavatele na předložení návrhu na inovaci
stávajícího systému nakládání se směsným komunálním odpadem na území města Kroměříž
a jeho místních částí.

Vymezení průběhu užšího řízení:
Užší řízení probíhá ve dvou (2) fázích, nejprve dochází k podání žádosti o účast a teprve po jejím
posouzení Zadavatel vyzývá účastníky zadávacího řízení k podání nabídek. Nabídku může podat
pouze ten účastník, který byl Zadavatelem vyzván k podání nabídky.

2.
2.1

PŘEDMĚT ZAKÁZKY
Předmětem plnění Zakázky je zajištění komplexního nakládání se směsným komunálním odpadem
pro město Kroměříž a jeho místní části Bílany, Drahlov, Hradisko, Kotojedy, Postoupky, Těšnovice,
Trávník, Vážany a Zlámanka, které zahrnuje následující činnosti podrobně specifikované
v Technické specifikaci a cenové kalkulaci, která tvoří Přílohu 1 této zadávací dokumentace:
2.1.1

nakládání se směsným komunálním odpadem a zbytkovým odpadem, včetně jeho
odstranění/využití;

2.1.2

oddělený sběr papíru včetně jeho odstranění/využití;

2.1.3

oddělený sběr plastu včetně jeho odstranění/využití;

2.1.4

oddělený sběr skla čirého a barevného včetně jeho odstranění/využití;

2.1.5

oddělený sběr kovu včetně jeho odstranění/využití;

2.1.5

provoz sběrného dvora (ulice Albertova);

2.1.6

oddělený sběr bioodpadu včetně jeho odstranění/využití;

2.1.7

obsluha odpadkových košů včetně odstranění/využití odpadu z odpadkových košů;

2.1.8

mobilní svozy odpadu včetně jeho odstranění/využití;

2.1.9

nakládání s nebezpečným odpadem včetně jeho odstranění/využití;

2.1.10 komplexní zajištění evidence odpadu.
Požadavky na plnění Zakázky jsou, kromě této zadávací dokumentace, také definovány v návrhu
smlouvy (dále jen „Smlouva“), jejíž znění je Přílohou 2 této zadávací dokumentace.
Součástí technické specifikace, která je Přílohou 1 této zadávací dokumentace, je také přesný
a podrobný seznam stanovišť odpadových nádob a jejich podrobná specifikace podle druhu a
četnosti vyprazdňování s tím, že tento podrobný seznam obsahuje název ulice, číslo popisné, počet
a objemy nádob a četnost jejich svozu, a dále podrobná specifikace odpadkových košů.
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2.2

Klasifikace předmětu Zakázky (CPV kódy dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 2195/2002, ve znění nařízení Komise č. 213/2008):
Kód:

Název:

90500000-2

Služby související s likvidací odpadu

90511000-2

Sběr odpadu

90512000-9

Odvoz odpadu

90510000-5

Odstraňování a čištění odpadu

2.3

Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této zadávací dokumentace a jejích přílohách
vymezují závazné požadavky Zadavatele na plnění Zakázky. Tyto požadavky je účastník povinen
plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky. Neakceptování požadavků Zadavatele
uvedených v této zadávací dokumentaci a v jejích přílohách či jakákoliv změna obchodních podmínek
bude považována za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení účastníka z další účasti
v Zadávacím řízení.

2.4

Předpokládaná hodnota Zakázky činí 220.000.000,- Kč bez DPH (za období čtyřiceti osmi (48)
měsíců) a byla stanovena v souladu s §16(1) a §21(1)(b) Zákona. Předpokládaná hodnota vyhrazené
změny závazku dle §100(3) Zákona činí 15.400.000,- Kč bez DPH. Předpokládaná hodnota včetně
vyhrazené změny závazku činí 235.400.000,- Kč bez DPH.

2.5

Zadavatel tímto v souladu s §105(2) Zákona účastníkům sděluje, že požaduje, aby služby spočívající
ve sběru a svozu odpadu a ve výkonu funkce vedoucího provozu byly plněny přímo vybraným
dodavatelem. Dodavatel tedy není oprávněn pro poskytování služeb specifikovaných
v přechozí větě využít poddodavatele.

2.6

Vyhrazená změna závazku: Zadavatel si v souladu s ustanovením §100(2) Zákona vyhrazuje
změnu závazku ze smlouvy v osobě vybraného dodavatele v průběhu plnění Zakázky, a to
z následujících důvodů:
(a)

dojde k ukončení závazku ze Smlouvy vybraným dodavatelem v průběhu trvání Smlouvy;
nebo

(b)

dojde k ukončení závazku ze Smlouvy Zadavatelem v průběhu trvání plnění předmětu
Zakázky z důvodů uvedených a v souladu s ustanovením §223 Zákona či z důvodů
uvedených ve Smlouvě.

Ve výše uvedených případech bude změna vybraného dodavatele provedena tak, že dojde
k převedení práv a povinností ze Smlouvy z vybraného dodavatele na nového dodavatele, jehož
nabídka byla po konečném hodnocení druhá v pořadí (postoupení smlouvy), případně tak, že bude
uzavřena nová smlouva k plnění předmětu Zakázky s dodavatelem, jehož nabídka byla po konečném
hodnocení druhá v pořadí. Nebude-li možno s takovým dodavatelem smlouvu uzavřít, může být
smlouva postoupena na či uzavřena s dodavatelem, jehož nabídka byla po provedeném hodnocení
třetí či další v pořadí.
Pro nového dodavatele a plnění předmětu Zakázky zůstávají původní zadávací podmínky beze
změny, kromě začátku a doby plnění předmětu Zakázky. Přílohou takto uzavřené dohody
o postoupení či smlouvy s novým dodavatelem se stane předávací protokol s jasně definovaným
soupisem již provedených plnění.
Zadavatel si dále vyhrazuje právo na změnu závazku dle §100(3) Zákona za použití jednacího řízení
bez uveřejnění dle ustanovení §66 Zákona. Předmětem jednacího řízení bez uveřejnění bude
rozšíření předmětu plnění Zakázky o sběr, svoz a odstranění/využití odpadu z podzemních
a polopodzemních kontejnerů u kterých Zadavatel v současné době připravuje výstavbu stanovišť.
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K případnému zahájení jednacího řízení bez uveřejnění dle ustanovení §100(3) Zákona si Zadavatel
vyhrazuje dobu třiceti šesti (36) měsíců od okamžiku uzavření Smlouvy v souladu s §66(d) Zákona.
Hodnota jednacího řízení bez uveřejnění dle tohoto odstavce nepřesáhne 7% hodnoty této (původní)
Zakázky. Tuto vyhrazenou změnu závazku Zadavatel pouze předpokládá a současně tedy nemá
jistotu, zda ji bude skutečně realizovat.
Zadavatel si v souladu s §100(1) Zákona vyhrazuje změnu ceny za realizaci předmětu plnění
Zakázky, a to v následujících případech, jak jsou tyto podrobně popsány v odstavci 5.2 Smlouvy:

2.7

3.
3.1

4.

(a)

v případě zvýšení zákonem stanovené sazby daně z přidané hodnoty (DPH) podle zákona č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění;

(b)

v případě navýšení či snížení zákonných poplatků zejména dle zákona č. 541/2020 Sb.,
o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě bude cena (respektive její dílčí
část) zvýšena či snížena o příslušné navýšení sazby zákonného poplatku ode dne účinnosti
nové zákonné úpravy

(c)

o částku představující míru inflace oficiálně vyhlášenou Českým statistickým úřadem za celý
uplynulý kalendářní rok trvání Smlouvy překročí s tím, že inflační doložku je možné uplatnit
nejdříve od 1. ledna 2023 a dále s tím, že cena (respektive její dílčí části) může být takto
navýšena nejvýše o takové procento inflace, které za příslušné období (tj. za období
uplynulého kalendářního roku) stanoví Český statistický úřad;

(c)

na základě dohody stran v případě, že dojde k významným změnám ve vývoji cen na trhu
druhotných surovin nebo ke změnám cen či nákladů představujících jednotlivé položky ceny.
Za významnou změnu bude považována změna ceny druhotných surovin vyšší, nebo nižší o
více jak 10 %.

Odůvodnění nerozdělení Zakázky na části: Zakázka není rozdělena na části, neboť se jedná
o plnění, které spolu natolik věcně a technicky souvisí, že by jejím případným rozdělením vznikaly
Zadavateli další nedůvodné náklady při realizaci plnění předmětu Zakázky a zajištění další
koordinace.
MÍSTO PLNĚNÍ ZAKÁZKY
Místem plnění Zakázky je celé území města Kroměříž a jeho místních částí Bílany, Drahlov, Hradisko,
Kotojedy, Kroměříž, Postoupky, Těšnovice, Trávník, Vážany a Zlámanka.
DOBA PLNĚNÍ ZAKÁZKY

4.1

Smlouva bude s vybraným dodavatelem uzavřena na dobu deseti (10) let ode dne účinnosti
Smlouvy.

4.2

Zadavatel požaduje, aby vybraný dodavatel zahájil plnění Zakázky bez zbytečného odkladu poté, co
Smlouva nabude účinnosti.

5.

TECHNICKÉ PODMÍNKY

5.1

Technické podmínky Zakázky dle ustanovení §89 a násl. Zákona jsou obsaženy v této zadávací
dokumentaci a jejích přílohách.

5.2

S odkazem na ustanovení §89(5) a (6) Zákona Zadavatel prohlašuje, že veškeré přímé nebo nepřímé
odkazy na určité dodavatele nebo výrobky nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory,
ochranné známky nebo označení původu, pokud jich Zadavatel použije, jsou jím míněny jen jako
pojem pro dostatečně přesné a srozumitelné určení předmětu Zakázky. Zadavatel tím nemíní
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omezovat účastníka Zadávacího řízení v tom, aby splnil požadavky Zadavatele nabídnutím
rovnocenného řešení.
6.
6.1

KVALIFIKACE DODAVATELŮ
Rozsah kvalifikace:
6.1.1

Vymezení požadavků Zadavatele na kvalifikaci
Předpokladem účasti v tomto Zadávacím řízení je prokázání základní a profesní způsobilosti
a ekonomické a technické kvalifikace. Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže:

6.1.2

(a)

základní způsobilost podle ustanovení §74 Zákona;

(b)

profesní způsobilost podle ustanovení §77 Zákona;

(c)

technickou kvalifikaci podle ustanovení §79 Zákona; a

(d)

ekonomickou kvalifikaci podle ustanovení §78 Zákona.

Prokázání splnění kvalifikace
6.1.2.1 Stanovení způsobu prokázání kvalifikace: Dodavatelé prokazují splnění kvalifikace
doklady stanovenými Zákonem a doklady požadovanými Zadavatelem v této
zadávací dokumentaci.
6.1.2.2 Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob: Dodavatel může prokázat určitou
část ekonomické, technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria
podle §77(1) Zákona požadované Zadavatelem v této zadávací dokumentaci
prostřednictvím jiných osob, a to ve smyslu §83 Zákona. Dodavatel je v takovém
případě povinen Zadavateli předložit:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle §77(1) Zákona jinou
osobou,
doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné
osoby,
doklady o splnění základní způsobilosti podle §74 Zákona jinou osobou, a
písemný závazek jiné osoby (poddodavatele) k poskytnutí plnění určeného
k plnění Zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel
oprávněn disponovat v rámci plnění Zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém
jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele (v tomto případě bude osoba
uvedena v seznamu poddodavatelů dle odstavce 10.1 této zadávací
dokumentace).

Má se za to, že požadavek podle §83(1)(d) Zákona je splněn, pokud obsahem
písemného závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za
plnění Zakázky společně s dodavatelem. Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím
jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle §79(2)(a), (b) nebo (d) Zákona
vztahující se k takové osobě, musí dokument podle §83(1) Zákona obsahovat
závazek, že jiná osoba bude vykonávat služby, ke kterým se prokazované kritérium
kvalifikace vztahuje.
V souladu s § 83(3) Zákona Zadavatel požaduje, aby se dodavatel a jiná osoba, jejímž
prostřednictvím dodavatel prokazuje ekonomickou kvalifikaci podle §78 Zákona,
v rámci své nabídky zavázali nést společnou a nerozdílnou odpovědnost za plnění
Zakázky po celou dobu jejího plnění.
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6.1.2.3 Prokázání kvalifikace u společné účasti dodavatelů: Podá-li za účelem společného
plnění předmětu Zakázky nabídku více dodavatelů společně ve smyslu §82 Zákona,
prokazují tito dodavatelé kvalifikaci tak, že každý z dodavatelů je povinen samostatně
prokázat splnění základní způsobilosti podle odstavce 6.1.1(a) výše (§74 Zákona) a
profesní způsobilosti podle 6.1.1(b) výše (§77(1) Zákona) v plném rozsahu. Ve
zbylém rozsahu prokazují dodavatelé kvalifikaci společně. Kterýkoli dodavatel
prokazující kvalifikaci v případě společné nabídky je oprávněn prokázat kvalifikaci
prostřednictvím jiné osoby. Nabídka více dodavatelů musí dále splňovat následující
předpoklady:
•

nabídka bude podepsána způsobem, který právně zavazuje všechny tyto
dodavatele;

•

jeden z dodavatelů bude určen jako vedoucí společník (účastník) společnosti
odpovědný za Zakázku a toto určení bude potvrzeno předložením zmocnění k
zastupování všech ostatních dodavatelů;

•

nabídka bude obsahovat smlouvu výslovně uvádějící, že všichni tito dodavatelé,
kteří podali společně nabídku, budou vůči Zadavateli a třetím osobám z
jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti se Zakázkou, která je
předmětem Zadávacího řízení, zavázáni společně a nerozdílně, a dále, že
vedoucí společník bude oprávněn jednat za všechny ostatní účastníky sdružení
(společnosti) a přijímat závazky a pokyny pro a za každého z ostatních účastníků,
a konečně, že příjem plateb od Zadavatele a jejich distribuce mezi účastníky
sdružení (společnosti) bude odpovědností vedoucího účastníka (společníka); a
všichni dodavatelé budou takto smluvně zavázáni po celou dobu plnění Zakázky,
bude-li jejich nabídka Zadavatelem vybrána jako nejvhodnější.

•

6.1.2.4 Prokazování kvalifikace získané v zahraničí: V případě, že byla kvalifikace získána
v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla
získána, a to v rozsahu požadovaném Zadavatelem.
Tyto doklady se předkládají s překladem do českého jazyka, v případě pochybností
Zadavatele o správnosti překladu si Zadavatel může vyžádat předložení úředně
ověřeného překladu do českého jazyka v souladu s §45(3) Zákona. Doklad ve
slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez
překladu.
6.1.2.5 Prokázání splnění kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů:
Dodavatelé zapsaní v seznamu kvalifikovaných dodavatelů (§228 a násl. Zákona)
mohou prokázat splnění kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů,
pokud k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, není výpis
ze seznamu starší než tři (3) měsíce.
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nahrazuje splnění kvalifikace podle
odstavce 6.2 této zadávací dokumentace. Dále výpis ze seznamu kvalifikovaných
dodavatelů nahrazuje splnění kvalifikace podle odstavce 6.3 níže za předpokladu, že
údaje uvedené ve výpisu pokrývají požadavky, které byly stanoveny Zadavatelem na
prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle odstavce 6.3 níže.
6.1.2.6 Prokázání splnění kvalifikace certifikátem: Dodavatelé mohou prokázat splnění
kvalifikace Zadavateli předložením certifikátu, který byl vydán v rámci systému
certifikovaných dodavatelů (§234 Zákona). Předloží-li dodavatel Zadavateli certifikát
vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti
stanovené v §239 Zákona ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace, a údaje
v certifikátu jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění
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kvalifikace, nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání
splnění kvalifikace dodavatelem.
Certifikát za shora uvedených podmínek prokazuje, v rozsahu v něm uvedených
údajů, splnění kvalifikace účastníkem. Zadavatel k této věci stanoví, že neuzná
kvalifikaci za prokázanou, pokud z předloženého certifikátu nebude vyplývat jasný
a úplný rozsah splnění kvalifikace stanovené Zadavatelem.
Zadavatel dále stanoví, že pokud z předloženého certifikátu nebude zcela vyplývat
úplné splnění všech jednotlivých kvalifikačních kritérií stanovených Zadavatelem,
účastník je povinen k certifikátu připojit další listiny, které jednoznačně prokazují, že
předpokladem certifikace bylo právě splnění všech jednotlivých kvalifikačních kritérií
stanovených Zadavatelem.
6.2

ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST
6.2.1

Splnění podmínek základní způsobilosti: Způsobilým není (dle §74 Zákona) dodavatel, který:
(a)

byl v zemi svého sídla v posledních pěti (5) letech před zahájením výběrového řízení
pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 Zákona, nebo obdobný
trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele s tím, že 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, nebo proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo 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 písmene (a) výše splňovat tato
právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu
dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle písmene (a) výše splňovat:
(i)
(ii)
(iii)
6.2.2

tato právnická osoba; a
každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; a
osoba zastupující tuto právnickou osobu ve statutárním orgánu dodavatele.

Způsob prokázání splnění podmínek základní způsobilosti: Dodavatel prokazuje splnění
podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením:
(a)

k prokázání splnění podmínek základní způsobilosti podle odstavců 6.2.1(a) výše
(§74(1)(a) Zákona) doloží účastník výpis z evidence Rejstříku trestů. V případě
právnické osoby, musí tento předpoklad splňovat jak právnická osoba, tak její
statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem
účastníka či členem statutárního orgánu účastníka právnická osoba, musí tento
předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této
právnické osoby; podává-li nabídku zahraniční právnická osoba prostřednictvím své
organizační složky, musí tento předpoklad splňovat vedle uvedených osob také
vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí účastník
splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa
podnikání či bydliště,
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(b)

k prokázání splnění podmínek základní způsobilosti podle odstavců 6.2.1(b) výše
(§74(1)(b) Zákona) doloží účastník potvrzení příslušného finančního úřadu;

(c)

k prokázání splnění podmínek základní způsobilosti podle odstavců 6.2.1(b) výše
(§74(1)(b) Zákona) doloží účastník ve vztahu ke spotřební dani písemné čestné
prohlášení, které musí být podepsané osobou oprávněnou zastupovat účastníka,
a jehož vzor tvoří Přílohu 4 této zadávací dokumentace;

(d)

k prokázání splnění podmínek základní způsobilosti podle odstavce 6.2.1(c) výše
(§74(1)(c) Zákona) doloží účastník písemné čestné prohlášení, které musí být
podepsané osobou oprávněnou zastupovat účastníka, a jehož vzor tvoří Přílohu 4
této zadávací dokumentace;

(e)

k prokázání splnění podmínek základní způsobilosti podle odstavců 6.2.1(d) výše
(§74(1)(d) Zákona) doloží účastník potvrzení příslušné okresní správy sociálního
zabezpečení; a

(f)

k prokázání splnění podmínek základní způsobilosti podle odstavce 6.2.1(e) výše
(§74(1)(e) Zákona) doloží účastník výpisem z obchodního rejstříku, nebo
písemným čestným prohlášením v případě, že není v obchodním rejstříku
zapsán.

Dodavatel prokáže splnění základní způsobilosti také jiným způsobem, který připouští Zákon
(jak jsou tyto způsoby popsány v odstavci 6.1.2 výše).
6.3

PROFESNÍ ZPŮSOBILOST
6.3.1

Splnění profesní způsobilosti: Splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice
prokáže dodavatel, který předloží níže uvedené:
(a)

výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné
evidence, pokud je v ní zapsán (dle ustanovení §77(1) Zákona); a

(b)

doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu Zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské
oprávnění či licenci (výpis z živnostenského rejstříku) dle předmětu plnění Zakázky
(dle ustanovení §77 Zákona), v oboru činností odpovídajících CPV kódům uvedeným
v bodu 2. této zadávací dokumentace, tj.:
•

podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady (vázaná živnost);

•

silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními
soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k
přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními
soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny
k přepravě zvířat nebo věcí (koncesovaná živnost);

•

nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) (volná živnost);

•

poskytování technických služeb (volná živnost).

Dodavatel prokáže splnění profesní způsobilosti také jiným způsobem, který připouští Zákon
(jak jsou tyto způsoby popsány v odstavci 6.1.2 výše).
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6.4

TECHNICKÁ KVALIFIKACE
6.4.1. Splnění kritérií technické kvalifikace: Splnění kritérií technické kvalifikace prokáže dodavatel,
který předloží následující dokumenty:
(a)

seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních třech (3)
letech před zahájením Zadávacího řízení, s uvedením jejich ceny, doby jejich
poskytnutí a identifikací objednatele.
Zadavatel požaduje, aby dodavatel v seznamu významných služeb (referenčních
zakázek) uvedl minimálně následující údaje:
•

název referenční zakázky (služby);

•

místo plnění;

•

označení subjektu, pro který byla referenční zakázka realizována (identifikace
objednatele),

•

období, ve kterém byla referenční zakázka realizována a dokončena,

•

stručný popis dokončené referenční zakázky, s uvedením jejího rozsahu
(finančně vyjádřeného v Kč),

•

kontaktní osobu pro účely ověření poskytnuté a dokončené referenční zakázky
(služby).

Zadavatel dále požaduje, aby dodavatel v předloženém seznamu významných služeb
(referenčních zakázek) uvedl alespoň tři (3) významné služby (referenční zakázky),
které spočívaly v poskytnutí služeb obdobného charakteru jako jsou služby, jejichž
poskytování je předmětem Zakázky, a které byly dokončeny nejpozději v období
posledních tří (3) let před zahájením Zadávacího řízení s tím, že:
(a) alespoň jedna (1) významná služba spočívala v poskytování služeb pro oblast
s minimálním počtem obyvatel 25.000 a pro subjekt s počtem sběrných nádob
přesahujícím 6.000 kusů (popelnice, kontejnery, koše a/nebo jiné nádoby)
a poskytování takové služby probíhalo nepřetržitě po dobu alespoň třiceti šesti
(36) po sobě jdoucích měsíců; a
(b) alespoň dvě (2) významné služby spočívaly v poskytování služeb pro oblast
s minimálním počtem obyvatel 4.000 a poskytování každé z takových služeb
probíhalo nepřetržitě po dobu alespoň třiceti šesti (36) po sobě jdoucích
měsíců.
(b)

seznam techniků, kteří se budou podílet na plnění Zakázky podle §79(2)(c) Zákona,
a to zejména techniků zajišťujících kontrolu jakosti, bez ohledu na to, zda jde o
zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli (s výjimkou dle
odstavce 2.5 této zadávací dokumentace), a dále podle §79(2)(d) Zákona osvědčení
o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců
dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za vedení
realizace příslušných služeb.
Ze seznamu bude vyplývat, že v realizačním týmu dodavatele určenému k plnění
Zakázky, jsou alespoň čtyři (4) členové, z nichž jeden (1) bude v postavení
vedoucího provozu, který bude odpovědný zejména za řádné plnění Zakázky a za
komunikaci se Zadavatelem.
Zadavatel tímto dodavatele upozorňuje, že v souladu s §105(2) Zákona a dle
odstavce 2.10 této zadávací dokumentace požaduje, aby služby spočívající
ve výkonu funkce vedoucího provozu byly plněny přímo dodavatelem, tj. jeho
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zaměstnancem. Dodavatel není oprávněn pro poskytování služeb spočívajících
ve výkonu funkce vedoucího provozu využít poddodavatele.
Členové realizačního týmu uvedení v tomto seznamu budou tvořit realizační tým,
který bude odpovědný za plnění Zakázky. Změny na pozici vedoucího provozu budou
možné pouze po předchozím písemném schválení Zadavatelem. Vybraný dodavatel
bude oprávněn navrhnout Zadavateli jako nového vedoucího provozu pouze osobu
splňující veškeré požadavky Zadavatele týkající se vedoucího provozu uvedené
v této zadávací dokumentaci. Výměnu jakéhokoliv jiného člena realizačního týmu,
s výjimkou výše uvedenou, je dodavatel povinen Zadavateli písemně oznámit
nejpozději do tří (3) dnů od provedení takové změny s tím, že součástí takového
oznámení budou i doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů
stanovených touto zadávací dokumentací novým členem realizačního týmu. Člena
realizačního týmu je dodavatel povinen nahradit pouze takovou osobou, která splňuje
požadavky uvedené v této zadávací dokumentaci.
Zadavatel ke splnění tohoto kvalifikačního předpokladu požaduje, aby dodavatel níže
uvedeným způsobem prokázal, že vedoucí realizačního týmu a všichni členové
realizačního týmu splňují následující požadavky:
(i)

Vedoucí provozu



(ii)

Dispečer



(iii)

dokončené středoškolské vzdělání;
praxe v oboru nakládání se směsným komunálním odpadem a s tříděním
odpadů v délce nejméně čtyři (4) roky;

Administrativní pracovník



(iv)

dokončené středoškolské vzdělání;
praxe v oboru nakládání se směsným komunálním odpadem a s tříděním
odpadů v délce nejméně čtyři (4) roky;

dokončené středoškolské vzdělání;
praxe v oboru nakládání se směsným komunálním odpadem a s tříděním
odpadů v délce nejméně dva (2) roky;

Kontaktní osoba



dokončené středoškolské vzdělání;
praxe v oboru nakládání se směsným komunálním odpadem a s tříděním
odpadů v délce nejméně dva (2) roky.

Přílohu seznamu členů realizačního týmu budou tvořit následující dokumenty:
-

kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání jednotlivých členů
realizačního týmu;

-

profesní životopisy všech členů realizačního týmu s tím, že životopis musí
obsahovat čestné prohlášení, ze kterého bude vyplývat, že všechny údaje
uvedené v životopise jsou pravdivé, životopis musí být datován a podepsán,
a musí být zpracován v níže uvedeném minimálním rozsahu a členění:
(i)

jméno a příjmení;
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(ii)

označení pozice v realizačním týmu;

(iii)

nejvyšší dosažené vzdělání;

(iv)

přehled profesní praxe a délky jejího trvání v relevantním oboru.

Pokud není dodavatel z objektivních důvodů schopen prokázat splnění technických
kvalifikačních předpokladů shora stanoveným způsobem, je oprávněn je prokázat
i jinými rovnocennými doklady, avšak (není-li v této zadávací dokumentaci uvedeno
jinak) Zadavatel má právo z objektivních důvodů tyto jiné doklady odmítnout.
Dodavatel uvede techniky, jimiž prokazuje splnění technické kvalifikace dle tohoto
bodu, do Seznamu členů realizačního týmu, jehož vzor tvoří Přílohu 6 této zadávací
dokumentace, v němž také uvede právní vztah mezi dodavatelem a členem
realizačního týmu. Dodavatel je oprávněn doplnit další řádky do tohoto Seznamu
členů realizačního týmu dle počtu jím uváděných členů.
(c)

dodavatel (v souladu s §79(2)(i) Zákona) předloží přehled průměrného ročního
počtu zaměstnanců nebo osob v obdobném vztahu k dodavateli, a to za poslední tři
(3) roky. Přehled bude mít formu čestného prohlášení. Zadavatel stanoví, že
průměrný počet zaměstnanců nebo osob v obdobném vztahu k dodavateli, musí
v každém roce činit alespoň sedmdesát (70) osob.

(d)

dodavatel (v souladu s §79(2)(j) Zákona) předloží přehled nástrojů nebo pomůcek,
provozních nebo technických zařízení, které bude mít dodavatel při plnění Zakázky
k dispozici s tím, že Zadavatel požaduje, aby dodavatel měl pro plnění Zakázky
k dispozici:
(i)

vozidla TKO – emise EURO VI vybavená vážním systémem nástavby; a

(ii)

další vozidla s emisemi min. EURO V.

Zadavatel k doložení splnění požadavku uvedeného v tomto odstavci (d) v bodech (i)
a (ii) požaduje předložení technické dokumentace výrobce(ů) příslušných
vozidel, které bude dodavatel využívat pro realizaci Zakázky a doklad prokazující
shodu vydaný příslušným orgánem, tj. doklad prokazující splnění veškerých
podmínek dle příslušných technických norem a právních předpisů, a to zejména dle
zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění,
a další s tímto zákonem související obecně závazné právní předpisy (např. prohlášení
o shodě), kterým bude prokázáno, že vozidla, která bude dodavatel při realizaci
Zakázky využívat byla nejpozději ke dni podání nabídky schválena pro užívání na
pozemních komunikacích v České republice.
Zadavatel dále požaduje, aby dodavatel k doložení splnění požadavku uvedeného
v tomto odstavci (d) doložil právní titul, na jehož základě bude mít předmětná
vozidla k dispozici, tj. například výpis z evidence majetku, kupní smlouvu, smlouvu
o smlouvě budoucí kupní, nájemní smlouvu či smlouvu o smlouvě budoucí nájemní,
smlouvu o výpůjčce apod.
Dodavatel prokáže splnění kritérií technické kvalifikace také jiným způsobem, který připouští
Zákon (jak jsou tyto způsoby popsány v odstavci 6.1.2 výše).
6.5

EKONOMICKÁ KVALIFIKACE
Zadavatel požaduje, aby účastníci splňovali ekonomickou kvalifikaci dle ustanovení §78 Zákona.
Ekonomickou kvalifikaci dle ustanovení §78 Zákona splní účastník, který prokáže, že v každém ze
tří (3) bezprostředně předcházejících účetních období dosáhl obratu ve výši alespoň
100.000.000,- Kč. Jestliže dodavatel vznikl později, postačí, předloží-li údaje o svém obratu
v požadované výši za všechna účetní období od svého vzniku.
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Účastník prokáže obrat výkazem zisku a ztrát za každé ze tří (3) bezprostředně předcházejících
účetních období nebo obdobným dokladem podle právního řádu země sídla účastníka v souladu
s §78(5) Zákona.
Pokud účastník Zadávacího řízení prokazuje ekonomickou kvalifikaci za pomoci poddodavatele či
jiné osoby dle §83 Zákona, pak Zadavatel tímto v souladu s §83(3) Zákona požaduje, aby dodavatel
a taková jiná osoba (včetně poddodavatele) nesli společnou a nerozdílnou odpovědnost za plnění
veřejné zakázky.
6.6

PRAVOST A STÁŘÍ DOKLADŮ
Dodavatel předloží veškeré doklady prokazující splnění kvalifikace v Zadávacím řízení v prosté
kopii. Doklady prokazující splnění základní způsobilosti a profesní způsobilosti v rozsahu
výpisu z obchodního rejstříku musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti
nejpozději v době tří (3) měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.
V souladu s §86(2) Zadavatel vylučuje možnost nahradit předložení dokladů čestným prohlášením.
Vybraný dodavatel bude v souladu s §122(3) Zákona Zadavatelem před podpisem smlouvy
vyzván k předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o jeho kvalifikaci, pokud je
vybraný dodavatel již v Zadávacím řízení nepředložil.

6.7

ZMĚNY KVALIFIKACE ÚČASTNÍKA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu Zadávacího řízení ke
změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je účastník zadávacího řízení povinen tuto změnu
Zadavateli do pěti (5) pracovních dnů oznámit a do deseti (10) pracovních dnů od oznámení této
změny předložit Zadavateli nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci. Povinnost účastníku
nevzniká, pokud je kvalifikace změněna tak, že podmínky kvalifikace jsou nadále splněny, nedošlo
k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků Zadávacího řízení nebo nabídek a nedošlo k ovlivnění
kritérií hodnocení.

6.8

OBJASNĚNÍ NEBO DOPLNĚNÍ ÚDAJŮ A/NEBO DOKLADŮ
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, či 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 Zákon jinak. Nabídka
však může být doplněna na základě žádosti v souladu se Zákonem a touto zadávací dokumentací o
údaje nebo doklady, které nebudou hodnoceny podle kritérií hodnocení. V takovém případě se
doplnění údajů týkajících se prokázání splnění podmínek účasti za změnu nabídky nepovažují,
přičemž skutečnosti rozhodné pro posouzení splnění podmínek účasti mohou nastat i po uplynutí
lhůty pro podání nabídek.

6.9

DŮSLEDEK NESPLNĚNÍ KVALIFIKACE
Dodavatel, který neprokáže kvalifikaci v souladu s požadavky a podmínkami stanovenými v této
zadávací dokumentaci a v souladu se Zákonem, bude Zadavatelem v souladu s ustanovením §58(3)
Zákona vyloučen ze Zadávacího řízení.

7.
7.1

ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY, PŘEKROČENÍ NABÍDKOVÉ CENY
Struktura nabídkové ceny: Nabídková cena bude zpracována za dobu dvanácti (12) měsíců
realizace Zakázky a bude vypočtena způsobem uvedeným v odstavci 6.2 níže. Nabídková cena
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musí být v nabídce uvedena následujícím způsobem:
(a)
(b)
(c)

nabídková cena v Kč bez DPH,
výše DPH (v % a v Kč), a
nabídková cena v Kč včetně DPH.

Zadavatel doporučuje, aby celková nabídková cena ve shora uvedeném členění byla uvedena v tzv.
krycím listu, jehož vzor tvoří Přílohu 3 této zadávací dokumentace. Nabídková cena musí zahrnovat
cenu za veškeré činnosti uvedené v bodu 2. této zadávací dokumentace a veškeré případné
související poplatky/platby.
7.2

Zpracování (výpočet) nabídkové ceny: Účastník v nabídce doloží nabídkovou cenu uvedenou
v souladu s odstavcem 7.1 výše cenovou kalkulací zpracovanou dle položkového rozpočtu, který je
součástí Přílohy 1 této zadávací dokumentace.
Nabídková cena musí být v nabídce zpracována ve struktuře a dle popisu uvedeného v Příloze 1 této
zadávací dokumentace s tím, že veškeré částky budou uvedeny v Kč bez DPH. Celková nabídková
cena musí být stanovena podle předpokládaného rozsahu, kvality a množství poskytovaných služeb.
Nabídková cena nezahrnuje nacenění za jeden (1) výklop a náklady na sběr, svoz a
odstranění/využití odpadu z podzemních a polopodzemních kontejnerů, nicméně dodavatel toto
ocenění v nabídce předloží. Nacenění slouží pouze pro informaci Zadavatele s přihlédnutím
k vyhrazené změně závazku uvedené v odstavci 2.6 této zadávací dokumentace.
Účastník odpovídá za úplnost ocenění předmětu Zakázky dle Přílohy 1 této zadávací dokumentace
s tím, že je povinen nacenit veškeré položky. Jakékoliv zásahy účastníků Zadávacího řízení do
struktury a věcného či množstevního vymezení položek v Příloze 1 této zadávací dokumentace jsou
bez případného předchozího pokynu Zadavatele nepřípustné.
Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu
provedení předmětu Zakázky včetně všech rizik a vlivů během plnění Zakázky. Cena musí obsahovat
veškeré náklady dodavatele nutné k realizaci předmětu Zakázky včetně nákladů souvisejících, avšak
v nabídkové ceně nebudou uplatněny žádné slevy na poplatcích.

7.3

8.

Překročení nabídkové ceny: Nabídkovou cenu nelze po podání nabídky z jakýchkoliv důvodů měnit,
jediným přípustným překročením nabídkové ceny je překročení související se změnou zákonné
sazby DPH.
PLATEBNÍ A OBCHODNÍ PODMÍNKY

8.1

Veškeré obchodní, platební a sankční podmínky a další požadavky Zadavatele na plnění Zakázky
jsou upraveny v závazném návrhu Smlouvy. Účastníci jsou povinni dodržet obchodní, platební
a sankční podmínky a další požadavky Zadavatele týkající se plnění Zakázky, jak jsou vymezeny
v návrhu Smlouvy a nejsou oprávněni v návrhu Smlouvy činit jakékoliv změny, úpravy či doplnění
s výjimkou takových doplnění údajů, u nichž povinnost jejich doplnění vyplývá přímo z návrhu
Smlouvy.

8.2

Platby budou probíhat výhradně v české měně (Kč) a rovněž veškeré cenové údaje budou v této
měně. Zadavatel neposkytuje zálohy.

8.3

Podpisem Smlouvy se vybraný dodavatel výslovně zaváže, že zajistí rozmístění veškerých nádob
potřebných pro realizaci Zakázky, zajistí provoz sběrného dvora a mobilní svozy odpadu nejpozději
do třiceti (30) dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy.
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8.4

Vybraný dodavatel v souladu s podmínkami Smlouvy předá Zadavateli nejpozději do dvanácti (12)
měsíců ode dne nabytí účinnosti Smlouvy návrh na inovaci stávajícího systému nakládání se
směsným komunálním odpadem od 1. ledna 2025.

8.5

Vybraný dodavatel se ve Smlouvě zaváže provádět svoz odpadu TKO vozidly – emise EURO VI
vybavenými vážním systémem nástavby. Ostatní vozidla užívaná vybraným dodavatelem pro
realizaci Zakázky budou mít emise min. EURO V.

8.6

Vybraný dodavatel se ve Smlouvě zaváže zřídit nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne účinnosti
Smlouvy kontaktní místo/kancelář v místě plnění Zakázky, tj. ve městě Kroměříž, ze kterého bude
zajišťovat a organizovat logistiku svozu, výměnu nádob, změnu stanovišť, přihlášení a odhlášení
nádob, uplatnění reklamace apod.

8.7

Vybraný dodavatel je povinen po celou dobu trvání Smlouvy, tj. po celou dobu plnění Zakázky,
udržovat v platnosti pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu své podnikatelské
činnosti kryjící případné újmy a škody (a to újmy na zdraví člověka, škody na hmotné věci i zvířeti)
způsobené při realizaci předmětu Zakázky třetím osobám včetně Zadavatele, a to s limitem
pojistného plnění minimálně ve výši 30.000.000,- Kč na jednu pojistnou událost. Vybraný dodavatel
zajistí, aby jeho poddodavatelé měli sjednané pojištění provozní odpovědnosti za škodu způsobenou
třetí straně.
Kopii platné(ých) a účinné(ých) pojistné(ých) smlouvy/smluv nebo pojistky/pojistek (potvrzení
o uzavření pojistné smlouvy) předloží dodavatel Zadavateli před podpisem Smlouvy v souladu
s odstavcem 19.1 této zadávací dokumentace.

8.8

Bankovní záruka za provedení předmětu plnění Zakázky: Zadavatel požaduje, při plnění Zakázky
dodavatelem, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější a s nímž bude uzavřena Smlouva,
bankovní záruku za provedení předmětu plnění Zakázky ve výši 22.000.000,- Kč, a to zejména za
dodržení všech smluvních podmínek, kvality a doby provedení jednotlivých činností a služeb, které
jsou předmětem Zakázky, sankčních ustanovení, s tím, že bankovní záruka musí být vystavena jako
neodvolatelná a bezpodmínečná bankovní záruka ve prospěch Zadavatele jako oprávněného
bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění
pozdějších předpisů, a dále s tím, že bankovní záruka musí být výslovně vystavena bez možnosti
banky uplatnit jakékoliv námitky a bez nutnosti výzvy věřitele (Zadavatele) dané dlužníkovi
(dodavateli) k plnění jeho povinností v případě nesplnění kterékoliv povinnosti dodavatele stanovené
Smlouvou, přičemž banka je povinna plnit bez námitek a na základě první výzvy Zadavatele jako
oprávněného (dále jen „Bankovní záruka“).
Dodavatel ve své nabídce předloží originál závazného příslibu banky o vystavení Bankovní
záruky ve prospěch Zadavatele (oprávněného) pro případ uzavření Smlouvy s dodavatelem
v elektronické podobě (tzn. originální soubor poskytnutý bankou včetně elektronických
podpisů), s tím, že originál závazného příslibu banky v elektronické podobě musí být
součástí nabídky účastníka Zadávacího řízení. Závazný příslib banky musí být platný minimálně po
dobu zadávací lhůty Zakázky (tj. šest (6) měsíců ode dne uplynutí lhůty pro podání nabídek).
Závazný příslib banky musí obsahovat minimálně následující údaje:
-

název a sídlo banky;
název (obchodní firmu) a sídlo dodavatele;
IČO dodavatele;
výši závazně přislíbené bankovní záruky;
účel závazně přislíbené bankovní záruky;
označení oprávněného k čerpání přislíbené bankovní záruky (Zadavatele);
dobu platnosti bankovní záruky po celou dobu trvání Smlouvy;
závazek banky vystavit bankovní záruku před uzavřením Smlouvy na základě rozhodnutí
Zadavatele o výběru dodavatele;
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Závazný příslib banky musí v textu dále obsahovat následující oprávnění Zadavatele k uplatnění
práva z bankovní záruky:
-

-

při jakékoliv pohledávce Zadavatele za dodavatelem vzniklé Zadavateli z důvodu porušení jedné
či více povinností dodavatele týkajících se provádění předmětu plnění Zakázky ve smluvené
kvalitě a stanovených lhůtách;
dodavatel neuhradí Zadavateli nebo třetí osobě způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný
peněžitý závazek, k němuž bude dle Smlouvy povinen;

s tím, že právo z Bankovní záruky bude možné ze strany oprávněného (Zadavatele) uplatnit
bezpodmínečně pouze formou písemného prohlášení o uplatnění práva z Bankovní záruky bance
s uvedením některého z výše popsaných důvodů uplatnění.
9.

PODMÍNKY ÚČASTI TÝKAJÍCÍ SE FORMY DODAVATELE, STŘET ZÁJMŮ

9.1

Dodavatel, který je akciovou společností, doloží v nabídce čestné prohlášení, že má vydány
výlučně zaknihované akcie. V případě, že vybraným dodavatelem bude akciová společnost, která
nebude mít výlučně zaknihované akcie, bude takový dodavatel v souladu s §48(9) Zákona vyloučen
z účasti v Zadávacím řízení.

9.2

Dodavatel se sídlem v zahraničí, který je akciovou společností nebo má právní formu obdobnou
akciové společnosti, předloží čestné prohlášení o tom, které osoby jsou vlastníky akcií, jejichž
souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu dodavatele, s uvedením zdroje,
z něhož údaje o velikosti podílu akcionářů vychází.

9.3

Dodavatel v nabídce dále doloží čestné prohlášení, že není obchodní společností ve smyslu
ustanovení §4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění (dále jen „ZSZ“), tj. obchodní
společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v §2(1)(c) ZSZ nebo jím ovládaná osoba vlastní
podíl představující alespoň 25% účasti společníka v takové obchodní společnosti, a ani žádná osoba
dle ustanovení §83 Zákona, kterou dodavatel prokazuje kvalifikaci, není obchodní společností ve
smyslu ustanovení §4b ZSZ. V případě, že dodavatel v nabídce nepředloží takové čestné prohlášení
nebo pokud Zadavatel kdykoliv po podání nabídky zjistí, že dodavatel (či jakákoliv osoba, kterou
dodavatel prokazuje kvalifikaci) je obchodní společností ve smyslu ustanovení §4b ZSZ, pak bude
Zadavatel oprávněn dodavatele vyloučit z účasti v zadávacím řízení z důvodu nesplnění zadávacích
podmínek Zakázky v souladu s ustanovením §48(2)(a) Zákona.

10.

VYUŽITÍ PODDODAVATELE

10.1

V souladu s §105(1) Zákona dodavatel ve své nabídce předloží seznam poddodavatelů, kteří se
budou podílet na plnění Zakázky s uvedením konkrétní části Zakázky (včetně věcné specifikace),
kterou budou takoví poddodavatelé plnit, a uvede jejich identifikační údaje. V případě, že dodavateli
nejsou poddodavatelé známi, určí části Zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů.
Pro splnění tohoto požadavku dodavatel použije seznam poddodavatelů, jehož vzor tvoří Přílohu 5
této zadávací dokumentace.

10.2

Nebyl-li seznam poddodavatelů uvedený v odstavci 10.1 výše předložen v rámci nabídky dodavatele,
pak je vybraný dodavatel v souladu s §105(3) a (4) Zákona povinen nejpozději do deseti (10)
pracovních dnů ode dne doručení oznámení o výběru dodavatele předložit Zadavateli seznam
všech poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění Zakázky. Pokud vybranému dodavateli nejsou
všichni poddodavatelé známi, je povinen předložit identifikaci dalších poddodavatelů nejpozději před
zahájením plnění příslušné části Zakázky každým takovým poddodavatelem. V případě nesplnění
této povinnosti je dodavatel povinen uhradit Zadavateli smluvní pokutu za každé takové jednotlivé
porušení, kterážto povinnost je stanovena v návrhu Smlouvy.
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10.3

11.

Pokud účastník nemá v úmyslu zadat určitou část Zakázky jiné osobě (poddodavateli), doloží ve své
nabídce písemné prohlášení, ve kterém tuto skutečnost uvede. Takové prohlášení musí být
podepsané osobou/osobami oprávněnou/oprávněnými účastníka zastupovat.
DALŠÍ POŽADAVKY NA PLNĚNÍ ZAKÁZKY

11.1

Zadavatel požaduje, aby v rámci plnění Zakázky byly splněny i další požadavky Zadavatele
uvedené v návrhu Smlouvy.

11.2

Zadavatel si tímto dovoluje dodavatele informovat, že v případě plnění Zakázky je vybraný dodavatel
povinen umožnit kontrolu vynaložených prostředků vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění,
a zajistit splnění této povinnosti ze strany všech poddodavatelů vybraného dodavatele. Ke
splnění této povinnosti se vybraný dodavatel výslovně zaváže podpisem Smlouvy.

11.3

Dodavatel se ve Smlouvě zaváže k povinnosti uchovávat veškerou dokumentaci související
s realizací Zakázky a/nebo plněním Smlouvy, včetně veškerých účetních dokladů, nejméně po dobu
deseti (10) let ode dne ukončení Zadávacího řízení či změny závazku ze Smlouvy dle §222 Zákona,
a zajištění splnění této povinnosti ze strany všech poddodavatelů vybraného dodavatele.

12.

PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

Zadavatel v souladu s §103(2) Zákona doporučuje pro přehlednost nabídky a možnost provedení maximálně
objektivního a současně rychlého hodnocení, aby podaná nabídka dodavatele byla zpracována v níže
stanovené struktuře:
12.1

Obsah a členění nabídky:
Nabídka bude Zadavateli předložena v této struktuře (obsahu a členění):
12.1.1 Identifikační údaje účastníka Zadávacího řízení
Identifikačními údaji účastníka se rozumí:
(a)

v případě právnické osoby: obchodní firma či název, sídlo, právní forma, a
identifikační číslo (bylo-li přiděleno); a

(b)

v případě fyzické osoby: obchodní firma či jméno a příjmení, místo podnikání,
popřípadě místo trvalého pobytu, a identifikační číslo (bylo-li přiděleno).

Účastníkům je doporučeno pro účely uvedení identifikačních údajů použít krycí list, jehož
vzor tvoří Přílohu 3 této zadávací dokumentace.
12.1.2 Nabídková cena
Nabídkovou cenou se rozumí nabídková cena stanovená dodavatelem v souladu
s podmínkami stanovenými v bodu 7. této zadávací dokumentace.
Účastníkům je doporučeno pro účely uvedení nabídkové ceny použít krycí list, jehož vzor
tvoří Přílohu 3 této zadávací dokumentace. Účastníci v nabídce doloží nabídkovou cenu
vyplněnou příslušnou částí Přílohy 1 této zadávací dokumentace ve formátu uvedeném
v odstavci 13.1(a) této zadávací dokumentace.
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V případě, že účastník použije pro vypracování nabídky krycí list podle Vzoru krycího listu
uvedeného v Příloze 3 této zadávací dokumentace, musí být krycí list řádně vyplněn
a datován.
12.1.3 Doklady prokazující splnění kvalifikace uvedené v bodu 6. této zadávací dokumentace
Doklady prokazující splnění kvalifikace budou doloženy ve formě a v souladu s požadavky
stanovenými v bodu 6. této zadávací dokumentace.
12.1.4 Návrh Smlouvy
Návrh Smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou zastupovat účastníka Zadávacího
řízení. Je-li návrh Smlouvy podepsán zmocněncem, musí být součástí nabídky kopie plné
moci, která byla takové osobě pro tento případ udělena.
Smlouva musí být v souladu s podmínkami uvedenými v této zadávací dokumentaci a jejích
Přílohách. Zadavatel požaduje, aby Smlouva respektovala znění Smlouvy tvořící Přílohu 2
této zadávací dokumentace a požadavky Zadavatele uvedené v této zadávací dokumentaci.
12.1.5 Seznam poddodavatelů
Seznam poddodavatelů se v nabídce dokládá formou seznamu, který tvoří Přílohu 5 této
zadávací dokumentace (viz odstavec 10.1 této zadávací dokumentace).
12.1.6 Ostatní dokumenty přikládané k nabídce dle volby účastníka a požadavků
vyplývajících z této zadávací dokumentace (zejména body 8.8., 9, 10 a 14).
13.
13.1

FORMÁLNÍ POŽADAVKY NA PODÁNÍ NABÍDKY
Forma nabídky:
Zadavatel v souladu s §37(2) Zákona stanoví, že nabídky budou účastníky Zadávacího řízení podány
následovně:
(a)

elektronicky prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje E-ZAK
(https://ezak.mesto-kromeriz.cz/profile_display_2.html), a to výhradně v českém jazyce.
Zadavatel požaduje, aby dodavatel v nabídce předložil vyplněnou příslušnou část Přílohy 1
této zadávací dokumentace v otevřeném formátu *.xls nebo *.xlsx (Excel).
Nabídky podané v listinné formě budou považovány za nabídky podané v rozporu se
způsobem doručení stanoveným v této zadávací dokumentaci a v souladu s §28(2) Zákona
budou považovány za nepodané a v průběhu Zadávacího řízení k nim nebude přihlíženo;

13.2

(b)

v nabídce musí být uvedeny identifikační údaje účastníka Zadávacího řízení s tím, že
účastník může pro uvedení identifikačních údajů použít krycí list, jehož vzor tvoří Přílohu 3
této zadávací dokumentace;

(c)

veškeré dokumenty/doklady musí být dobře čitelné a žádný dokument/doklad nesmí
obsahovat opravy a přepisy, které by Zadavatele mohly uvést v omyl.

Pro možnost podat nabídku prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje E-ZAK musí být
dodavatel řádně registrovaným dodavatelem v certifikovaném elektronickém nástroji E-ZAK.
Podmínky a informace týkající se elektronického nástroje E-ZAK včetně informací o používání
elektronického podpisu jsou dostupné na:

VZ(Kromeriz_OdpadHospodarstvi): ZADAVACI DOKUMENTACE: (30/07/2021)

19

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
nadlimitní veřejná zakázka na služby "Zajištění komplexního systému nakládání se směsným
komunálním odpadem a využitelnými složkami na území města Kroměříže"

https://ezak.mesto-kromeriz.cz/manual_2/ezak-manual-dodavatele-pdf; a
https://ezak.mesto-kromeriz.cz/manual_3/qcm-podepisovaci_applet-pdf.
V případě jakýchkoli otázek týkajících se technického nastavení kontaktujte, prosím, provozovatele
elektronického nástroje E-ZAK na e-mailu: podpora@ezak.cz.
Veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK se považují za řádně
doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta písemnosti v elektronickém nástroji
E-ZAK. Na doručení písemnosti nemá vliv, zda byla písemnost jejím adresátem přečtena, případně,
zda elektronický nástroj E-ZAK adresátovi odeslal na kontaktní emailovou adresu upozornění o tom,
že na jeho uživatelský účet v elektronickém nástroji E-ZAK byla doručena nová zpráva, či nikoli.
14.

POSKYTNUTÍ JISTOTY

14.1

K zajištění splnění povinností účastníka Zadávacího řízení je Zadavatelem požadováno složení
jistoty (v souladu s §41(1) Zákona) ve výši 3.000.000,- Kč (slovy: tři miliony korun českých).

14.2

Jistota může být účastníkem Zadávacího řízení poskytnuta formou:
(a) složení peněžité částky uvedené v odstavci 14.1 výše v plné výši na bankovní účet Zadavatele
č. 8326340247/0100 vedený u Komerční banky, a.s. s tím, že jako variabilní symbol účastník
uvede své IČO, do pole „účel platby“ pak uvede slovo „JISTOTA – VZ ODPAD“;
(b) bankovní záruky ve prospěch Zadavatele; nebo
(c) pojištění záruky ve prospěch Zadavatele.

14.3

Jistota poskytnutá složením peněžní částky se považuje za poskytnutou okamžikem připsání výše
uvedené částky v plné výši na jeden z bankovních účtů Zadavatele uvedený v odstavci 14.2(b) výše.

14.4

Originál bankovní záruky nebo kopie prohlášení pojišťovny dodavatele obsahující závazek
vyplatit Zadavateli pojistné plnění musí být předložen Zadavateli v nabídce. Při poskytnutí jistoty
formou bankovní záruky nebo prohlášení pojišťovny nesmí být platnost bankovní záruky nebo
příslušné pojistné smlouvy kratší, než je zadávací lhůta uvedená v bodu 22.1 této zadávací
dokumentace.
Poskytnutí jistoty ve formě bankovní záruky prokáže účastník Zadávacího řízení, který v nabídce
předloží originál záruční listiny v elektronické podobě, tedy originální soubor poskytnutý
bankou včetně elektronických podpisů.
Zadavatel účastníky Zadávacího řízení upozorňuje na skutečnost, že nebude akceptovat předložení
bankovní záruky ve formě dokumentu v elektronické podobě s doložkou o provedení konverze ani
předložení bankovní záruky v listinné podobě.

14.5

V případě složení peněžité částky na účet Zadavatele uvedený v odstavci 14.2 výše účastník
Zadávacího řízení prokáže v nabídce poskytnutí jistoty sdělením údajů o provedené platbě
Zadavateli s tím, že Zadavatel účastníkům řízení doporučuje v nabídce doložit např. kopii výpisu účtu
účastníka Zadávacího řízení, na kterém je uvedena celková částka odpovídající výši požadované
jistoty prokazatelně odečtena ve prospěch účtu Zadavatele nebo kopii potvrzení banky, že příslušný
převod uskutečnila, nebo potvrzení banky, že přijala příslušný neodvolatelný převodní příkaz.
Pokud účastník Zadávacího řízení poskytne Zadavateli peněžní jistotu, doloží ve své nabídce
prohlášení účastníka podepsané osobou oprávněnou účastníka zastupovat, ve kterém účastník
uvede platební symboly pro vrácení peněžní jistoty v následujícím členění: číslo bankovního účtu,
kód banky, název banky, adresa pobočky, variabilní symbol.
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14.6
15.

Složená peněžní jistota bude účastníkům Zadávacího řízení vrácena v souladu s §41(6) a (8) Zákona.
PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ, VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

15.1

Prohlídka místa plnění se s ohledem na charakter předmětu plnění Zakázky neuskuteční.

15.2

Dodavatel je oprávněn po Zadavateli požadovat písemně vysvětlení zadávací dokumentace
v rozsahu, ve lhůtách a způsobem podle ustanovení §98 Zákona s tím, že žádost o vysvětlení
zadávací dokumentace musí být doručena Zástupci Zadavatele nejpozději osm (8) pracovních dnů
před uplynutím lhůty pro podání nabídek dle ustanovení §98(1) a (3) Zákona.
V souladu s §98(3) Zákona vysvětlení zadávací dokumentace včetně přesného znění požadavku bez
identifikace tazatele bude odesláno a uveřejněno do tří (3) pracovních dnů ode dne doručení
žádosti na profilu zadavatele dle §98(3) Zákona.

15.3

16.

Písemné žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace se podávají buď elektronicky
prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje E-ZAK nebo na e-mailové adresy:
tereza.neulsova@mestokm.cz a zabrodska@akzr.cz nebo prostřednictvím datové schránky.
PODÁNÍ ŽÁDOSTI O ÚČAST A LHŮTA PRO JEJÍ PODÁNÍ

16.1

V souladu s bodem 13 této zadávací dokumentace mohou účastníci Zadávacího řízení podat žádost
o účast společně s doklady k prokázání splnění kvalifikace výhradně v elektronické podobě
prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje E-ZAK dle tam uvedených podmínek a
pokynů, a to ve lhůtě pro podání žádosti o účast uvedené v odstavci 16.2 níže.

16.2

Lhůta pro podání žádosti o účast: Lhůta pro podání žádosti o účast končí dne 2. září 2021 ve 12:00
hodin.

16.3

Dodavatel předloží žádost o účast podepsanou osobou oprávněnou zastupovat dodavatele, a to
v následující struktuře:

17.

(a)

titulní list žádosti o účast (dodavatelé mohou využít Přílohu 7 této zadávací dokumentace);

(b)

příslušné doklady v případě, že kvalifikaci prokazuje několik dodavatelů společně, a/nebo jeli část kvalifikace prokazována prostřednictvím jiné osoby;

(c)

seznam předložených dokladů prokazujících splnění kvalifikace, v členění dle jednotlivých
okruhů požadavků na kvalifikaci; a

(d)

jednotlivé doklady, jimiž dodavatel prokazuje splnění kvalifikace:


základní způsobilost,



profesní způsobilost,



ekonomická kvalifikace a



technická kvalifikace.

LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK, OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK

17.1

Lhůta pro podání nabídek bude uvedena ve výzvě k podání nabídky v souladu s ustanovením §58(3)
Zákona.

17.2

Příjem a otevírání nabídek upravuje ustanovení §107 a násl. Zákona.

17.2

Otevírání nabídek je v souladu se Zákonem neveřejné.
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18.

EKONOMICKÁ VÝHODNOST NABÍDEK,
MIMOŘÁDNĚ NÍZKÁ NABÍDKOVÁ CENA

PRAVIDLA

PRO

HODNOCENÍ

NABÍDEK,

18.1

Základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky s tím, že kritériem hodnocení,
na jehož základě budou nabídky hodnoceny, je nejnižší nabídková cena bez DPH (100%). V rámci
kritéria hodnocení bude nejlépe hodnocena nabídka dodavatele, který nabídne nejnižší nabídkovou
cenu bez DPH. Nabídky dodavatelů budou seřazeny dle výše celkové nabídkové ceny a vybraným
dodavatelem se stane ten, jehož nabídka se na základě provedeného hodnocení umístí na prvním
místě v pořadí, tedy nabídka dodavatele s nejnižší celkovou nabídkovou cenou.

18.2

V souladu s §113 Zákona posoudí Zadavatel výši nabídkových cen ve vztahu k předmětu Zakázky
před odesláním oznámení o výběru dodavatele a shledá-li nabídkovou cenu některého z účastníků
jako mimořádně nízkou ve vztahu k předmětu Zakázky a s ohledem na cenu v místě a čase obvyklou,
bude postupovat v souladu s citovaným ustanovením Zákona. Zadavatel je oprávněn posuzovat výši
nabídkových cen z hlediska mimořádně nízké nabídkové ceny také v případě dílčích cen na plnění
Zakázky.

18.3

Za účelem vyloučení veškerých pochybností Zadavatel uvádí, že za nabídku obsahující mimořádně
nízkou nabídkovou cenu bude dle §113(2) Zákona považována taková cenová nabídka, jejíž celková
cenová úroveň (případně jednotlivých dílčích cen) bude o více než 20% nižší než průměrná cenová
úroveň všech hodnocených nabídek (uvažovány budou celkové ceny, případně jednotlivé dílčí ceny
bez DPH). Tím však není dotčena možnost Zadavatele postupovat dle §113(3) Zákona i v případě,
že Zadavatel shledá nabídkovou cenu některého z účastníků mimořádně nízkou ve vztahu
k předmětu Zakázky na základě jiných skutečností, než je výše definovaná odchylka od průměrné
cenové úrovně.

18.4

Pokud Zadavatel shledá nabídkovou cenu účastníka jako mimořádně nízkou, požádá daného
účastníka Zadávacího řízení o písemné zdůvodnění způsobu stanovení mimořádně nízké nabídkové
ceny v souladu s §113(4) Zákona a v případech stanovených §113(6) účastníka vyloučí ze
Zadávacího řízení.

19.
19.1

PODMÍNKY PRO UZAVŘENÍ SMLOUVY
V souladu s §104(a) Zákona Zadavatel tímto požaduje, aby vybraný dodavatel, Zadavateli, na
základě výzvy, kterou mu Zadavatel odešle v souladu s §122(3) Zákona, před uzavřením Smlouvy
předložil následující dokumenty:
(a)

kopii platné a účinné pojistné smlouvy nebo pojistky (potvrzení o uzavření pojistné smlouvy)
odpovídající podmínkám stanoveným v odstavci 8.7 této zadávací dokumentace,

(b)

originál závazného příslibu banky o vystavení Bankovní záruky v elektronické podobě (tzn.
originální soubor poskytnutý bankou včetně elektronických podpisů) v souladu s podmínkami
stanoveným v odstavci 8.8 této zadávací dokumentace.

(c)

sdělení, zda je vybraný dodavatel malým či středním podnikem, jak je uvedeno v doporučení
Komise 2003/361/ES ze dne 6. května 2003 o definici mikropodniků, malých a středních
podniků zveřejněném v Úředním věstníku Evropské unie, L 124, dne 20. května 2003,

Zároveň bude Zadavatel po vybraném dodavateli v souladu s §122(3)(a) Zákona požadovat
předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci vybraného dodavatele, pokud je
Zadavatel nemá již k dispozici.
19.2

Zadavatel v souladu s §122(4) Zákona zjistí údaje o skutečném majiteli vybraného dodavatele, který
je českou právnickou osobou, z evidence údajů o skutečných majitelích ve smyslu zákona
č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování
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terorismu, ve znění pozdějších předpisů. Pokud nebude dle §122(4) Zákona u vybraného dodavatele,
který je českou právnickou osobou, která má skutečného majitele, možné zjistit údaje o jeho
skutečném majiteli, pak Zadavatel vybraného dodavatele v souladu s §122(7) Zákona vyloučí.
Je-li vybraný dodavatel zahraniční právnickou osobou, pak jej Zadavatel v rámci výzvy dle odstavce
19.1 výše v souladu s §122(5) Zákona vyzve k přeložení výpisu ze zahraniční evidence obdobné
evidenci skutečných majitelů nebo, není-li taková evidence, pak k předložení dokladů dle §122(5)
Zákona. Pokud vybraný dodavatel, který je zahraniční právnickou osobou, nepředloží doklady
v souladu s §122(5) Zákona, pak jej Zadavatel v souladu s §122(7) Zákona vyloučí.
19.3

V souladu s §104(1)(e) Zákona Zadavatel požaduje, aby vybraný dodavatel předložil dokumenty
uvedené v odstavci 19.1 a v odstavci 19.2 (bude-li to případné) výše nejpozději do sedmi (7)
pracovních dnů ode dne obdržení žádosti Zadavatele. Při zmeškání této lhůty může Zadavatel
postupovat v souladu s §46(1) Zákona.

19.4

Pokud vybraný dodavatel neposkytne požadované doklady dle odstavce 19.1 a/nebo 19.2 výše
v uvedeném rozsahu a ve lhůtě uvedené v odstavci 19.3 výše, pak může Zadavatel takového
vybraného dodavatele ze Zadávacího řízení vyloučit v souladu s §122(7) Zákona.

20.

MLČENLIVOST A DŮVĚRNÉ INFORMACE

20.1

Dodavatel se zavazuje k povinnosti zachovávat mlčenlivost o všech informacích
a dokumentech/dokladech, které mu byly Zadavatelem poskytnuty v rámci Zadávacího řízení,
a nesdělí je žádné třetí osobě a ani je žádným jiným způsobem nezveřejní a nepoužije je k jiným
účelům, než k posouzení splnění podmínek stanovených v této zadávací dokumentaci v souvislosti
s účastí dodavatele v Zadávacím řízení; zejména pak je dodavatel nepoužije způsobem, který by
mohl přímo či nepřímo poškodit Zadavatele. Dodavatel může takové informace a/nebo
doklady/dokumenty poskytnuté Zadavatelem použít pouze je-li to vyžadováno na základě Zákona.

20.2

Zadavatel si vyhrazuje možnost použití (do doby rozhodnutí o výběru dodavatele) informací
a dokladů předložených účastníkem Zadávacího řízení pro účel prokázání splnění kvalifikace
a splnění požadavků Zadavatele podle této zadávací dokumentace formou listiny či jiného dokladu
předloženého účastníkem Zadávacího řízení (prohlášení, seznam, přehled, certifikát apod.), a to
v případě, že si bude chtít ověřit údaje uvedené v takových listinách.

20.3

Podáním nabídky účastníci Zadávacího řízení výslovně souhlasí se zveřejněním veškerých
náležitostí, podmínek a/nebo souvisejících dokumentů a informací týkajících se Smlouvy, které
budou uzavřeny mezi vybraným dodavatelem a Zadavatelem.
Účastníci berou na vědomí, že Zadavatel je povinen v souladu s příslušnými právními předpisy
poskytovat, používat a v určitých případech též zveřejňovat určité údaje týkající se Zakázky a též (v
případě uzavření Smlouvy) informace týkající se či vyplývající ze smluvních vztahů mezi
Zadavatelem a účastníkem Zadávacího řízení, např. podle ustanovení Zákona, zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o
registru smluv), v platném znění. Účastník Zadávacího řízení bere na vědomí a souhlasí s tím, že
Zadavatel je oprávněn bez dalšího (tj. bez předchozí konzultace s účastníkem Zadávacího řízení a
bez udělení souhlasu ze strany takového účastníka) poskytovat informace týkající se účastníka
Zadávacího řízení a jím poskytovaného zboží či služeb (včetně informací tvořících obchodní
tajemství účastníka Zadávacího řízení) v rozsahu a způsobem, jak je k tomu Zadavatel povinen podle
obecně závazných právních předpisů a podle výkladů a pokynů orgánů, jejichž řídící či kontrolní
pravomoci je Zadavatel podroben. Požaduje-li účastník Zadávacího řízení zachování důvěrnosti
informací tvořících obchodní tajemství (pokud jde o technické, technologické a obdobné specifikace
(např. technické návody, postupy atp.) vztahující se ke zboží anebo službám poskytovaným
účastníkem Zadávacího řízení), pak (i) je tento účastník Zadávacího řízení povinen tyto skutečnosti
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spolu s přesným vymezením chráněných informací uvést již v rámci nabídky na plnění Zakázky, a
(ii) tyto chráněné informace nebudou podléhat zveřejnění v registru smluv v rámci textu zveřejňované
Smlouvy uzavřené mezi Zadavatelem a vybraným dodavatelem, pokud se na tom Zadavatel a
vybraní dodavatelé výslovně písemně dohodnou před zveřejněním Smlouvy v registru smluv.
21.

VÝHRADY ZADAVATELE

21.1

Účastníci Zadávacího řízení jsou povinni předložit nabídku (a jakékoliv jiné požadované
doklady/dokumenty) podle této zadávací dokumentace výhradně v českém jazyce, s výjimkou
dokladů prokazujících splnění kvalifikace, které předkládá zahraniční účastník v původním jazyce s
připojením jejich překladu do českého jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika
vázána, nestanoví jinak. V souladu s ustanovením §45(3) Zákona si Zadavatel v případě pochybností
o správnosti překladu může vyžádat předložení úředně ověřeného překladu dokladu do českého
jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků. U dokladů ve slovenském jazyce a
dokladů o dosaženém vzdělání v latinském jazyce se povinnost připojit k příslušnému dokladu
překlad do českého jazyka neuplatní. To platí i v případě, prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v
jiném než českém jazyce účastník se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na
území České republiky.

21.2

Zadavatel nepřipouští variantní řešení ani rozdělení Zakázky na části.

21.3

Zadavatel si vyhrazuje právo vysvětlit zadávací dokumentaci Zakázky postupem podle §98 Zákona.

21.4

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit v souladu s §39(5) Zákona věrohodnost poskytnutých údajů,
dokladů a informací, a může si je také opatřovat sám.

21.5

Účastník Zadávacího řízení není oprávněn podanou nabídku jakýmkoliv způsobem měnit či rušit
s výjimkou případů výslovně umožněných Zákonem.

21.6

Zadavatel může v případě nejasností požádat účastníka Zadávacího řízení o písemné objasnění
předložených údajů, dokladů nebo může účastníka Zadávacího řízení požádat, aby doplnil další nebo
chybějící údaje a/nebo doklady.

21.7

Zadavatel může Zadávací řízení zrušit v souladu s §127 Zákona s tím, že v takovém případě
v souladu s §128(1) Zákona všem účastníkům Zadávacího řízení odešle písemné sdělení o zrušení
Zadávacího řízení.

21.8

Zadavatel neposkytne žádnému účastníku Zadávacího řízení náhradu nákladů (a to ani částečnou)
spojených se zpracováním a podáním nabídky.

22.
22.1

23.
23.1

ZADÁVACÍ LHŮTA
V souladu s §40 Zákona Zadavatel stanoví zadávací lhůtu v délce trvání šesti (6) měsíců s tím, že
zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek.
INFORMACE DLE §36(4) ZÁKONA
Zadávací dokumentace byla připravena Zadavatelem, na základě jeho interních předpisů
a dosavadních zkušeností, a Zástupcem zadavatele. Zadávací dokumentace neobsahuje informace,
které jsou výsledkem předběžné tržní konzultace.
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24.
24.1

PŘÍLOHY
Veškeré přílohy uvedené v této zadávací dokumentaci a připojené k ní tvoří její nedílnou součást.

V Kroměříži dne ___. srpna 2021
Za Zadavatele:
Město Kroměříž:

Mgr.
Jaroslav
Němec

Digitálně podepsal
Mgr. Jaroslav
Němec
Datum: 2021.08.02
12:13:31 +02'00'

Podpis: _____________________
Jméno: Mgr. Jaroslav Němec
Funkce: starosta města
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