ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
veřejné zakázky na služby zadávané v otevřeném řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek
„Stavby, stroje a technologie v ŽV – nákup čelního výsuvného nakladače, manipulátoru“
Zadavatel:
Zem. spol. SKALSKO, s.r.o
Sídlo: Skalsko 141. psč 294 26
IČ: 47534800
DIČ: CZ 47534800
Bankovní spojení: KB Mladá Boleslav, č.ú. 19103181/0100
Datová schránka: t4t9uzj
Kontaktní osoba pověřená pro věci organizační: ing. Bohumil Eliáš, E-mail: bohumil.elias@seznam.cz,
tel.: + 420 777777433

Zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v
platném znění (dále jen „zákon“)
1. Vymezení předmětu a klasifikace veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je dodávka čelního výsuvného nakladače - manipulátoru
2. Technické podmínky
- motor emisní norma Tier IV B
- motor bez filtru pevných částic a EGR ventilu
- hydrodynamický pojezd, reverzní převodovka
- zdvih min. 9 metrů
- přídavné 4 okruhy na konci ramene
- hydraulické zajištění nářadí z kabiny řidiče
- nezávisle řiditelné nápravy /3 režimy řízení/
- stálý pohon všech kol
- uzávěrka diferenciálu
- indikátor přetížení ramene
- kabina – klimatizace, topení
- zadní závěs, zadní vývod hydrauliky, hydraulické odpružení ramene
- reverzní ventilátor chladiče
- max. hmotnost 9 t bez nářadí
- lopata min. 2 m3
3. Obchodní a platební podmínky
Obchodní podmínky včetně platebních podmínek jsou obsaženy v příloze č. 1 ZD – Návrh smlouvy vč.
jejích příloh. Tento návrh je pro dodavatele závazný. Dodavatel v návrhu smlouvy doplní pouze své
identifikační údaje a ostatní zadavatelem požadované údaje. Ostatní náležitosti není dodavatel
oprávněn jakkoli měnit.

4. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny
4.1 Dodavatel vyplní veškerá žlutě podbarvená pole v příloze č. 1 této ZD - Návrh smlouvy
4.2 Pokud dodavatel ve své nabídce některé ze žlutě podbarvených polí v příloze č. 1 této ZD –, vůbec
nevyplní, může být nabídka tohoto dodavatele ze zadávacího řízení vyloučena pro nesplnění zadávací
podmínky.
4.3 Celková nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady dodavatele spojené s plněním veřejné
zakázky. Cena plnění bude uvedena v Kč bez DPH, s DPH a celkem, vždy zaokrouhlena na 2 desetinná
místa.
4.4 V případě, že celková nabídková cena u každého z dodavatelů, jejichž nabídky budou hodnoceny,
překročí částku 2.300.000,- Kč bez DPH, vyhrazuje si zadavatel právo zrušit zadávací řízení dle § 127
odst. 2 písm. d) zákona.

5. Posouzení a hodnocení nabídek
5.1 Zadavatel si vyhrazuje právo posoudit nabídky z hlediska splnění podmínek uvedených v této ZD
až po hodnocení nabídek. Zadavatel si dále vyhrazuje právo posoudit pouze nabídku vybraného
dodavatele.
5.2 Nabídky budou hodnoceny na základě jejich ekonomické výhodnosti, kdy hodnotícím kritériem
pro zadání veřejné zakázky je dle § 114 odst. 2 zákona nejnižší nabídková cena.
5.3 Jako ekonomicky nejvýhodnější bude vybrána nabídka účastníka zadávacího řízení s nejnižší
celkovou nabídkovou cenou v Kč bez DPH.

6. Požadavky zadavatele na kvalifikaci
6.1 Základní způsobilost
Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti podle § 74 zákona předložením:
a) (VE VZTAHU K ZEMI SVÉHO SÍDLA) výpisu z evidence Rejstříku trestů [k prokázání základní
způsobilosti dle § 74 odst. 1 písm. a) zákona]. V případě, že je dodavatel právnickou osobou,
dodavatel předkládá výpis z evidence Rejstříku trestů jak pro dodavatele – právnickou osobu, tak
zároveň pro každého člena statutárního orgánu této právnické osoby, a pokud je členem statutárního
orgánu právnická osoba, tak dodavatel předkládá výpis z evidence Rejstříku trestů jak pro tuto
právnickou osobu, tak zároveň pro každého člena statutárního orgánu této právnické osoby a pro
každou osobu zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele. Účastní-li se
zadávacího řízení pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí být předložen výpis z evidence
Rejstříku trestů této právnické osoby a vedoucího pobočky závodu. Účastní-li se zadávacího řízení
pobočka závodu české právnické osoby, předkládá se výpis z evidence Rejstříku trestů jak pro tuto
pobočku závodu jako právnickou osobu, tak zároveň pro každého člena statutárního orgánu této
pobočky závodu, a pokud je členem statutárního orgánu právnická osoba, tak se předkládá výpis z
evidence Rejstříku trestů jak pro tuto právnickou osobu, tak zároveň pro každého člena statutárního
orgánu této právnické osoby a pro každou osobu zastupující tuto právnickou osobu v statutárním
orgánu pobočky závodu a výpis z evidence Rejstříku trestů vedoucího pobočky závodu,

b) (VE VZTAHU K ČESKÉ REPUBLICE A K ZEMI SVÉHO SÍDLA) potvrzení příslušného finančního úřadu [k
prokázání základní způsobilosti dle § 74 odst. 1 písm. b) zákona s výjimkou spotřební daně],
c) (VE VZTAHU K ČESKÉ REPUBLICE A K ZEMI SVÉHO SÍDLA) potvrzení příslušné okresní správy
sociálního zabezpečení [k prokázání základní způsobilosti dle § 74 odst. 1 písm. d) zákona],
d) (VE VZTAHU K ZEMI SVÉHO SÍDLA) výpisu z obchodního rejstříku, pokud je dodavatel zapsán v
obchodním rejstříku, nebo písemného čestného prohlášení dodavatele o prokázání splnění základní
způsobilosti, není-li dodavatel v obchodním rejstříku zapsán, podepsaného osobou oprávněnou
jednat za dodavatele. Vzor tohoto prohlášení je uveden v příloze č. 2 ZD – Čestné prohlášení
dodavatele [ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) zákona],
e) (VE VZTAHU K ČESKÉ REPUBLICE A K ZEMI SVÉHO SÍDLA) písemného čestného prohlášení
dodavatele o prokázání splnění základní způsobilosti ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) a c) zákona,
podepsaného osobou oprávněnou jednat za dodavatele. Vzor tohoto prohlášení je uveden v příloze
č. 3 ZD – Čestné prohlášení dodavatele.
Dodavatel je oprávněn předložit v nabídce kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Dodavatel
je rovněž oprávněn v nabídce nahradit předložení dokladů uvedených v písm. a) až e) tohoto bodu
předložením čestného prohlášení dle § 86 odst. 2 zákona, k čemuž je oprávněn využít přílohu č. 3 ZD
- Čestné prohlášení dodavatele. Podává-li nabídku dodavatel, fyzická osoba, předkládá čestné
prohlášení pro fyzickou osobu. Podává-li nabídku dodavatel, právnická osoba, předkládá čestné
prohlášení pro právnickou osobu.
Zadavatel však za účelem urychlení průběhu zadávacího řízení dodavatelům doporučuje, aby již v
nabídkách předložili úředně ověřené kopie či originály dokladů k prokázání splnění kvalifikace. V této
souvislosti zadavatel dodavatele upozorňuje, že před uzavřením smlouvy bude požadovat od
vybraného dodavatele předložení výše uvedených dokladů o kvalifikaci /písm. a) až e)/, a to v
originálech či úředně ověřených kopiích, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy.
6.2 Profesní způsobilost
Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice podle § 77 zákona
předložením výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, či výpisu z jiné
obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje [k prokázání
profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 zákona].
Dodavatel je oprávněn předložit v nabídce kopii dokladu prokazujícího splnění kvalifikace. Dodavatel
je rovněž oprávněn v nabídce nahradit předložení výše uvedeného dokladu předložením čestného
prohlášení dle § 86 odst. 2 zákona, k čemuž je oprávněn využít přílohu č. 3 ZD - Čestné prohlášení
dodavatele. Podává-li nabídku dodavatel, fyzická osoba, předkládá čestné prohlášení pro fyzickou
osobu. Podává-li nabídku dodavatel, právnická osoba, předkládá čestné prohlášení pro právnickou
osobu.
Zadavatel však za účelem urychlení zadávacího řízení dodavatelům doporučuje, aby již v nabídkách
předložili úředně ověřenou kopii či originál dokladu k prokázání splnění kvalifikace. V této souvislosti
zadavatel dodavatele upozorňuje, že před uzavřením smlouvy bude požadovat od vybraného
dodavatele předložení výše uvedeného dokladu o kvalifikaci, a to v originálu či úředně ověřené kopii,
pokud již nebyl v zadávacím řízení předložen.
6.3 Technická kvalifikace
Dodavatel prokazuje splnění technické kvalifikace:

a) podle § 79 odst. 2 písm. b) zákona předložením seznamu alespoň 2 významné služby poskytnuté
dodavatelem za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení ve formě čestného prohlášení, v
němž budou uvedeny alespoň následující údaje:
- identifikace objednatele,
- předmět významné služby,
- doba poskytnutí významné služby,
- skutečně uhrazená cena u každé významné služby,
- kontaktní osoba objednatele, u které bude možné realizaci významné služby ověřit.
Významnou službou se rozumí dodání obdobného stroje, přičemž finanční rozsah takové služby činil
minimálně 2.000.000,- Kč bez DPH.
6.4 Stáří dokladů o kvalifikaci
Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 zákona a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1
zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců
přede dnem zahájení zadávacího řízení.
6.5 Prokázání kvalifikace získané v zahraničí
V souladu s § 81 zákona 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.
V souladu s ustanovením § 45 odst. 3 zákona pokud zákon nebo zadavatel vyžaduje předložení
dokladu podle právního řádu České republiky, může dodavatel předložit obdobný doklad podle
právního řádu státu, ve kterém se tento doklad vydává; tento doklad se předkládá s překladem do
českého jazyka. Doklad ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají
bez překladu. Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad nevydává, může být
nahrazen čestným prohlášením.
6.6 Kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů
V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle §
77 odst. 1 každý dodavatel samostatně.

7. Ostatní
7.1 Ústní i písemná komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem bude probíhat v českém jazyce,
pokud nebude dohodnuto jinak.
7.2 Případné námitky podle § 241 zákona je dodavatel oprávněn zaslat prostřednictvím datové
schránky zadavatele (ID datové schránky: t4t9uzj

8. Lhůta pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek končí dne 10.10. 2018 v 10:00 hodin. Podáním nabídky se rozumí podání
nabídky zadavateli prostřednictvím zadavatelem stanoveného elektronického nástroje eAGRI
dostupného na adrese:
http://eagri.cz/public/app/eagriapp/vzprv/Prehled/Detail.aspx?guid=6d4f8769-69d3-44a2-8c0bb6f8fe380c7f.
9. Požadavky na způsob zpracování nabídky
9.1 Nabídka bude doručena v českém jazyce,
9.2 Dodavatel může podat v zadávacím řízení jen jednu nabídku.
9.3 Nabídka dodavatele musí obsahovat:
9.3.1 Identifikační údaje dodavatele:
- obchodní firmu nebo název dodavatele, sídlo, právní formu, identifikační číslo (bylo-li přiděleno),
pokud jde o právnickou osobu,
- obchodní firmu nebo jméno a příjmení, místo podnikání, popřípadě místo trvalého pobytu,
identifikační číslo, bylo-li přiděleno, pokud jde o fyzickou osobu,
- osoba/osoby oprávněná/é jednat a podepisovat za dodavatele,
- kontaktní osoba,
- telefon,
- e-mail,
- identifikátor datové schránky (pokud ji má přidělenu a zpřístupněnu).
9.3.2 Návrh smlouvy (příloha č. 1 ZD) doplněný v požadovaných ustanoveních.
9.3.4 Doklady prokazující splnění kvalifikace dodavatele dle bodu 6 ZD, vč. vyplněného čestného
prohlášení dodavatele (příloha č. 2 ZD),
10. Variantní řešení
Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.

11. Přílohy:
Příloha č. 1 ZD – Návrh smlouvy
Příloha č. 2 ZD – Čestné prohlášení dodavatele (vzor)

Ve Skalsku 10. 9. 2018

