Mezinárodní testování drůbeže, státní podnik

OZNÁMENÍ UZAVŘENÉ VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDEK

k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky podle § 27 a § 31 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
a interní směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

s názvem

„Modernizace technologie krmného systému
v rozmnožovacím chovu drůbeže“
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1. Údaje o zadavateli
Zadavatel ve smyslu ZZVZ:
Název zadavatele: Mezinárodní testování drůbeže, státní podnik
Sídlo zadavatele: Ústrašice 63, 390 02 Tábor
IČO: 43833560
DIČ: CZ43833560
Právní forma: státní podnik
Zastoupený: Ing. Jan Tyl, ředitel
Korespondenční adresa: Mezinárodní testování drůbeže, státní podnik
Ústrašice 63,
390 02 Tábor
Kontaktní osoba: Ing. Jan Tyl
e-mail: jan.tyl@mtd-ustrasice.cz
telefon: +420 727 847 908
Elektronická adresa profilu zadavatele:
Osobou oprávněnou jednat za Mezinárodní testování drůbeže, státní podnik, je Ing. Jan Tyl, ředitel
(dále jen jako „zadavatel“).

2. Údaje o zadávací dokumentaci
2.1 Závaznost požadavků zadavatele
Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této zadávací dokumentace (dále také jen „výzva“ nebo
„ZD“) a v jejích přílohách vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Tyto
požadavky je účastník povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky a ve své nabídce
je akceptovat. Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci (s výjimkou
formálních požadavků na nabídku) či změny obchodních a platebních podmínek budou považovány za
nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení účastníka z další účasti v zadávacím řízení.
Tato veřejná zakázka je veřejnou zakázkou malého rozsahu ve smyslu ustanovení § 27 a § 31 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „zákon“ nebo
„ZZVZ“) a není v souladu s těmito ustanoveními zadávána podle zákona.
V případě, že jsou v rámci této veřejné zakázky a v rámci těchto zadávacích podmínek uváděny odkazy na
ZZVZ, jedná se o analogické použití zákona. Pro toto zadávací řízení jsou rozhodné pouze podmínky
stanovené v této výzvě a v jejích přílohách.
Práva a povinnosti či podmínky v této výzvě neuvedené se řídí podpůrně ZZVZ a dalšími obecně závaznými
právními předpisy, pokud na ně výzva výslovně odkazuje.

2

Mezinárodní testování drůbeže, státní podnik
Právnické nebo fyzické osoby, které do tohoto zadávacího řízení podají nabídku, jsou pro účely této
veřejné zakázky malého rozsahu označovány jako „účastník“ nebo „dodavatel“.
2.2 Součásti zadávací dokumentace
Zadávací dokumentaci tvoří tyto části:
1) Textová část zadávací dokumentace
2) Tabulka „Krycí list nabídky“ (Příloha č. 1)
3) Návrh kupní smlouvy (Příloha č. 2)
4) Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti (Příloha č. 3)
5) Seznam poddodavatelů, vč. čestného prohlášení (Příloha č. 4)

2.3 Vysvětlení zadávací dokumentace, prohlídka místa plnění, plnění prostřednictvím poddodavatele
2.3.1. Dodavatel je oprávněn požadovat písemně po zadavateli vysvětlení zadávacích podmínek. Písemná
žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
Písemná žádost o vysvětlení zadávací dokumentace se podává v českém jazyce na adrese osoby pověřené
provedením zadávacího řízení dle čl. 1. této výzvy.
Přesné znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace bez uvedení identifikace dodavatele, který žádal
o vysvětlení zadávací dokumentace, a vlastní vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel uveřejní stejným
způsobem, jakým uveřejnil oznámení otevřené výzvy, odešle nebo předá nejpozději do 1 pracovního dne
po doručení žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která
není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu uvedenou v předchozí větě.
Vysvětlení zadávací dokumentace a veškerá další sdělení vztahující se k zadávacímu řízení budou
dodavatelům zasílány písemně (a to buď prostřednictvím elektronického nástroje, e-mailem, nebo
datovou schránkou) na kontaktní adresy, které dodavatel sdělí zadavateli ke dni podání žádosti o
poskytnutí informace nebo žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace. Pokud dodavatel požaduje
kontakty pro zasílání korespondence v průběhu zadávacího řízení změnit, musí změnu písemně oznámit,
popř. písemně dohodnout s osobou pověřenou provedením zadávacího řízení dle čl. 1. výzvy.
2.3.2. Zadavatel požaduje, aby účastník ve své nabídce určil části veřejné zakázky, které hodlá plnit
prostřednictvím poddodavatelů, a jsou-li známi, aby uvedl identifikační údaje každého poddodavatele
včetně uvedení, kterou část veřejné zakázky bude plnit který z poddodavatelů.
Účastník splní tento požadavek zadavatele předložením seznamu poddodavatelů, pokud jsou účastníkovi
zadávacího řízení známi včetně uvedení údaje, kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů
plnit. Pokud dodavatel nebude poddodavatele využívat, uvede v čestném prohlášení, že plnění provede
výhradně sám bez poddodavatelů. Vzor seznamu poddodavatelů a čestného prohlášení tvoří přílohu č. 4
této výzvy.
2.4 Práva zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje právo:
▪ před rozhodnutím o výběru dodavatele ověřit informace a údaje deklarované účastníkem v nabídce;
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▪ nevracet účastníkům podané nabídky (včetně nabídek účastníků, které nezahrnul do hodnocení nebo
vyloučil ze zadávacího řízení);
▪ neposkytovat náhradu nákladů, které účastník vynaloží na účast v zadávacím řízení na veřejnou
zakázku;
▪ dodatečně změnit nebo doplnit zadávací podmínky před uplynutí lhůty pro podání nabídek
při dodržení zásad dle § 6 zákona;
▪ vyžádat si originály či ověřené kopie dokladů prokazující splnění kvalifikačních předpokladů;
▪ ověřit či prověřit údaje uvedené jednotlivými účastníky v nabídkách, zadavatel vyloučí účastníka
zadávacího řízení z dalšího hodnocení a posouzení jeho nabídky v případě, že účastník uvede ve své
nabídce nepravdivé údaje;
▪ při nesplnění podmínek tohoto zadávacího řízení si zadavatel vyhrazuje právo nabídku dodavatele
nezahrnout do hodnocení a posouzení nabídek;
▪ zrušit zadávací řízení až do okamžiku uzavření kupní smlouvy, a to i bez udání důvodu; zejména
za předpokladu, že nastanou skutečnosti, za kterých nelze po zadavateli požadovat, aby v řízení
pokračoval.

3. Charakteristika veřejné zakázky
3.1 Název veřejné zakázky
„Modernizace technologie krmného systému v rozmnožovacím chovu drůbeže“
3.2 Kupní smlouva
Cílem zadávacího řízení je uzavření kupní smlouvy s vybraným dodavatelem, jehož nabídka bude
vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
Pokud podává nabídku více dodavatelů společně, musí být v záhlaví smlouvy uvedeni všichni dodavatelé.
Veškeré obchodní a platební podmínky stanovené zadavatelem v čl. 6 této výzvy a v kupní smlouvě jsou
stanoveny jako závazné a obligatorní.
3.3 Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je modernizace krmných linek v rozmnožovacím chovu drůbeže na hale
č. 20 a č. 21. Jedná se o doplnění poloautomatických krmných linek pro kohouty, kde dosud probíhalo
krmení ručně.

3.4 Místo a doba plnění veřejné zakázky
Zakázka bude realizována v obci Ústrašice (okres Tábor), Ústrašice 63, 390 02 Tábor.
Zahájení plnění veřejné zakázky předpokládá zadavatel ihned po nabytí účinnosti příslušné kupní smlouvy,
tj. ode dne zveřejnění smlouvy v registru smluv.
Návrh kupní smlouvy, tvořící přílohu č. 2 této výzvy, jsou účastníci zadávacího řízení v plném rozsahu
akceptovat a doplnit o údaje v místech, která jsou zvýrazněna a určena k doplnění.
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Předmět plnění dodávaný na základě kupní smlouvy musí být zadavateli předán bez všech vad a nedodělků
nejpozději do 31. 12. 2022.
3.5 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky zadávané v tomto zadávacím řízení je 440 000 Kč
bez DPH.
Zadavatel zároveň stanoví přepokládanou hodnotu veřejné zakázky jako maximální a nepřekročitelnou
pro nabídkové ceny účastníků zadávacího řízení.
3.6 Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky
Cílem zadávacího řízení je uzavření kupní smlouvy, jehož vzor tvoří přílohu č. 2 této výzvy.
Předmětem veřejné zakázky je modernizace krmných linek v rozmnožovacím chovu drůbeže na hale č. 20
a č. 21. Jedná se o doplnění poloautomatických krmných linek pro kohouty, kde dosud probíhalo krmení
ručně (čl. 3.3 výzvy).
Popis technického řešení:
▪

Poloautomatická pásová krmná linka pro kohouty na hale č. 20 bude sestávat z dvou výškově
stavitelných linií krmných koryt s dopravníkovým pásem o délce 1x36 m a 1x30 m. Každá linie bude
obsahovat kovovou násypku o kapacitě 50 kg a čelní elektropohon. Linie budou zavěšeny podél
bočních stěn haly. Krmná linka bude napojená na centrální počítačové ovládání haly.

▪

Poloautomatická pásová krmná linka pro kohouty na hale č. 21 bude sestávat z dvou výškově
stavitelných linií krmných koryt s dopravníkovým pásem o délce 2x46,5 m. Každá linie bude obsahovat
kovovou násypku o kapacitě 50 kg a čelní elektropohon. Linie budou zavěšeny podél bočních stěn haly.
Krmná linka bude napojená na centrální počítačové ovládání haly.

3.6.1. Prohlídka místa plnění
Po předchozí dohodě bude uchazeči umožněna prohlídka místa plnění veřejné zakázky.
4. Podmínky plnění veřejné zakázky
4.1. Součinnost při finanční kontrole
Účastníci musí vzít na vědomí, že podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě, ve znění pozdějších předpisů, budou vybraní dodavatelé při plnění veřejné zakázky osoby povinné
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Tato povinnost se týká rovněž těch částí nabídek, smlouvy a
souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní
tajemství, utajované informace) za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy
(např. zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů). Účastníci berou
na vědomí, že obdobnou povinností budou vybraní dodavatelé povinni smluvně zavázat také své
poddodavatele. Povinnost dle tohoto odstavce trvá po dobu 10 let ode dne nabytí účinnosti kupní
smlouvy.
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4.2. Obecně závazné podmínky plnění
Účastník je povinen se před podáním nabídky seznámit se všemi obecně závaznými právními předpisy a
platnými normami, které se vztahují k předmětu plnění veřejné zakázky. Účastník je odpovědný za to, že
veřejná zakázka bude plněna v souladu se všemi obecně závaznými právními předpisy a platnými
normami, které se vztahují k předmětu plnění veřejné zakázky.

5. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny
5.1 Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny
Účastník stanoví nabídkovou cenu dle požadavků zadavatele stanovených v této výzvě a v návrhu kupní
smlouvy.
Účastníkem nabídnutá cena bude závazná (nejvýše přípustná) a musí v sobě zahrnovat veškeré související
nutné náklady.
Každá nabídková cena musí být cenou pevnou, nezávislou na změně podmínek v průběhu realizace
veřejné zakázky. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádné realizaci předmětu
veřejné zakázky.
Celková nabídková cena musí být stanovena jako pevná částka a její vyčíslení musí být uvedeno jednou
částkou, nikoliv s uvedením peněžního rozpětí. Nabídková cena zároveň nesmí být stanovena procentem
či jiným poměrem nebo výpočtem k výši jiných částek.
Zadavatel požaduje, aby účastnici uvedli cenu s přesností na 2 desetinná místa tak, aby nabídkové ceny
všech účastníků byly vzájemně porovnatelné.
Veškeré ceny budou uvedeny v českých korunách.
Celková nabídková cena v Kč bez DPH rozhodná pro hodnocení nabídek bude uvedena v Krycím listě
nabídky.
DPH bude vyčíslena v zákonné výši ke dni podání nabídky. Za správnost stanovené sazby DPH nese
odpovědnost účastník zadávacího řízení.
Účastníci z Evropské unie a třetích zemí, kteří nejsou v ČR plátci DPH, nemusí v nabídce vyčíslovat výši
DPH, ale jsou povinni uvést v Krycím listě nabídky důvody nevyčíslení DPH v jejich nabídce.
Zadavatel požaduje, aby účastníci v nabídce, konkrétně ve formuláři „Krycí list nabídky“, stanovili celkovou
nabídkovou cenu za realizaci předmětu plnění kupní smlouvy. Celková cena plnění bude uvedena
v českých korunách ve skladbě bez DPH, výše DPH a cena vč. DPH. Nabídková cena musí být stanovena
jako pevná částka a její vyčíslení musí být uvedeno jednou částkou, nikoliv s uvedením peněžního rozpětí.
Zadavatel, resp. jím pověřená komise, posoudí, zda podaná nabídka neobsahuje mimořádně nízkou
nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. Jestliže hodnotící komise dospěje k závěru, že
nabídka účastníka obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu veřejné zakázky,
vyžádá si od účastníka písemné zdůvodnění těch částí nabídky, které jsou pro výši nabídkové ceny
podstatné, a bude dále postupovat analogicky v intencích § 113 ZZVZ.
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Požadavky zadavatele na zpracování nabídkové ceny účastníků zadávacího řízení jsou stanoveny tak, aby
účastníci mohli podat vzájemně porovnatelné nabídky.
5.2 Podmínky, při nichž je možná změna závazku
Zadavatel níže definuje následující podmínky, při jejichž splnění je možná změna závazku:
- Nabídková cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou příslušných právních předpisů nebo
dohodou smluvních stran v závislosti na změně objektivních podmínek, které mají vliv na předmět plnění
veřejné zakázky.
- Pokud v průběhu plnění dojde ke změně sazeb DPH. Rozhodným dnem pro případnou změnu nabídkové
ceny z důvodu změny DPH je den uskutečnění zdanitelného plnění.
- V případě, že v době realizace předmětu zakázky dojde ke snížení cen předmětu dodávky, popř. vstupů
a vstupních nákladů, zavazuje se dodavatel, že sníží cenu dodávaného předmětu plnění ve výši
odpovídající tomuto snížení.

6. Obchodní a platební podmínky
Podrobná specifikace platebních podmínek je uvedena v návrhu kupní smlouvy, který jsou účastníci
zadávacího řízení povinni předložit (vyplněný na vyznačených místech) spolu se svou nabídkou.
Účastníci zadávacího řízení jsou oprávněni kupní smlouvu doplnit pouze v místech, která jsou zadavatelem
k doplnění určena a v textu návrhu kupní smlouvy zvýrazněna.
Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o konečném znění návrhu kupní smlouvy a upravit její finální podobu.
Úhrada za plnění veřejné zakázky bude prováděna v české měně bezhotovostním převodem na bankovní
účet dodavatele.
Pokud podává nabídku více dodavatelů společně, musí být v záhlaví dohody uvedeni všichni dodavatelé.

7. Kvalifikace účastníků
Účastník je povinen splnit a prokázat kvalifikaci v souladu a při analogickém použití ustanovení § 73 a násl.
ZZVZ v rozsahu dále stanoveném zadavatelem. Zadavatel požaduje splnění základní a profesní způsobilosti
a technické kvalifikace v dále uvedeném rozsahu. Účastník je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě
pro podání nabídek.
7.1 Základní způsobilost
Základní způsobilost splňuje dodavatel, který
a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen
pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny nebo trestný čin účasti na
organizované zločinecké skupině, trestný čin obchodování s lidmi, trestný čin podvodu, úvěrového
podvodu, dotačního podvodu, podílnictví, podílnictví z nedbalosti, legalizace výnosů z trestné činnosti,
legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti, trestný čin zneužití informace a postavení v obchodním
styku, sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, pletichy při zadání
veřejné zakázky a při veřejné soutěži, pletichy při veřejné dražbě, poškození finančních zájmů Evropské
unie, trestné činy obecně nebezpečné, trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní
organizaci, trestné činu proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby, trestné činy úředních
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osob, úplatkářství a jiná rušení činnosti orgánu veřejné moci, nebo obdobný trestný čin podle právního
řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží; jde-li o právnickou osobu, musí tuto
podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním
orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad
splňovat jak tato právnická osoba, tak každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba
zastupující tuto právnickou osobu ve statutárním orgánu dodavatele; účastní-li se zadávacího řízení
pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba a vedoucí
pobočky závodu; účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu české právnické osoby, musí tuto
podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby, osoba
zastupující tuto právnickou osobu ve statutárním orgánu dodavatele a vedoucí pobočky závodu;
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 penále
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;
e) není v likvidaci, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla nařízena nucená
správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.
7.2 Profesní způsobilost
Profesní způsobilost splňuje dodavatel, který
• disponuje výpisem z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiné právní předpis zápis
do takové evidence vyžaduje.
7.3 Technická kvalifikace
Technickou kvalifikaci splňuje dodavatel, který:
• realizoval minimálně 2 významné dodávky v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení, které
měly rozsah finančních prostředků vynaložených objednatelem v souvislosti s realizací plnění minimálně
ve výši 1.000.000 Kč bez DPH za každou dodávku souhrnně za dané období. Za významnou dodávku je
považována dodávka, kterou dodavatel realizoval (dokončil, tj. předal objednateli bez nevypořádaných
reklamací) pro jednoho veřejného zadavatele nebo jinou osobu a která spočívala v dodávce, montáži a
instalaci technologických zařízení obdobných nebo shodných jako zařízení, která jsou předmětem této
veřejné zakázky. Pro tyto účely se významnou zakázkou rozumí také realizace dílčích dodávek, které v
souhrnu splňují výše uvedené podmínky (realizace v posledních 5 letech, pro 1 objednatele a v
požadovaném finančním rozsahu).
7.4 Prokázání splnění kvalifikace
Dodavatel prokáže splnění výše uvedené základní a profesní způsobilosti a technické kvalifikace
předložením:
➢ pro prokázání základní způsobilosti:
čestného prohlášení (vzor čestného prohlášení tvoří přílohu č. 3 ZD) podepsané osobou oprávněnou
jednat jménem či za účastníka
➢ pro prokázání profesní způsobilosti:
výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán
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➢ pro prokázání technické kvalifikace:
seznam významných zakázek s uvedením názvu objednatele, popisu předmětu a rozsahu poskytovaných
dodávek, doby realizace (včetně doby dokončení) a kontaktních údajů osoby objednatele, namísto
seznamu významných zakázek může dodavatel předložit smlouvu uzavřenou s objednatelem a doklad o
uskutečnění plnění dodavatele.
7.5 Forma splnění kvalifikace
Veškeré doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá dodavatel v kopii.
Zadavatel je oprávněn před uzavřením kupní smlouvy požadovat od vybraného dodavatele předložení
originálů nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Zadavatel je ve vztahu k základní
způsobilosti oprávněn vyžádat si od dodavatele další dokumenty prokazující splnění základní způsobilosti,
a to:
• výpis z evidence Rejstříku trestů dodavatele a dalších osob, které jsou uvedené v čl. 7.1 písm. a)
[k prokázání kvalifikace dle článku 7.1 písm. a)],
• potvrzení příslušného finančního úřadu [k prokázání kvalifikace dle článku 7.1 písm. b)],
• potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení [k prokázání kvalifikace dle článku 7.1
písm. d)],
či doklady obdobnými podle právního řádu státu, ve kterém se tento doklad vydává.
Doklady prokazující základní způsobilost a profesní způsobilost (výpis z obchodního rejstříku) musí
prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době (tzn. ne starší) 3 měsíců přede
dnem zahájení zadávacího řízení.
Veškeré doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá dodavatel v českém jazyce, případně
v původním jazyce spolu s připojeným překladem do českého jazyka. Doklad ve slovenském jazyce a
doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu.
7.6 Postup zadavatele při posouzení kvalifikace
Zadavatel může požadovat po dodavateli, aby písemně objasnil předložené informace či doklady nebo
předložil další informace či doklady prokazující splnění kvalifikace. Dodavatel je povinen splnit tuto
povinnost v přiměřené lhůtě stanovené zadavatelem. Zadavatel může tuto žádost učinit opakovaně.
V případě takovéhoto postupu mohou skutečnosti rozhodné pro posouzení splnění podmínek účasti
nastat i po uplynutí lhůty pro podání nabídek.
7.7 Změna kvalifikace a důsledek nesplnění kvalifikace
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
oznámit nejpozději do 5 pracovních dnů a do 10 pracovních dnů předložit nové doklady nebo prohlášení
o kvalifikaci.
Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo nesplní povinnost informovat
zadavatele o změně své kvalifikace, bude zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení.
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8. Podmínky a požadavky na formu, členění a způsob zpracování a podání nabídky
8.1 Požadavek na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky
• Každý účastník může podat pouze 1 nabídku do veřejné zakázky.
• Účastník, který podal nabídku do zadávacího řízení, nesmí být současně poddodavatelem, jehož
prostřednictvím jiný účastník v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.
• Nabídku účastník může podat v listinné podobě na adresu zadavatele.
• Nabídka včetně veškerých dokumentů a příloh bude zpracována v českém jazyce. Pokud účastník jako
součást nabídky bude předkládat dokumenty i v jiném než českém jazyce, musí s nimi přiložit jejich překlad
do českého jazyka (to neplatí v případě dokumentů ve slovenském jazyce, dokladů o vzdělání v latinském
jazyce). V případě pochybností o předloženém překladu je zadavatel oprávněn žádat předložení úředně
ověřeného překladu dokladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků.
Účastník může k nabídce přiložit prospekty a obdobné materiály sloužící pro informaci zadavatele, které
nejsou povinnými doklady přikládanými k nabídce, a to i v jiném než českém jazyce. Nabídka musí být
dobře čitelná, a nebude obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl.
• Součástí nabídky bude rovněž vyplněný Krycí list nabídky, podepsaný osobou oprávněnou jednat
jménem či za účastníka, ve kterém budou uvedeny identifikační údaje účastníka, kontaktní adresa pro
písemný styk mezi účastníkem a zadavatelem. Pokud podává nabídku více účastníků společně (společná
nabídka), uvedou v nabídce kromě kontaktní adresy dle předchozí věty též osobu, která bude zmocněna
zastupovat tyto účastníky při styku se zadavatelem v průběhu zadávacího řízení.
8.2. Požadované členění – pořadí obsahu nabídky
Nabídka bude seřazena do po sobě jdoucích níže uvedených oddílů:
• Krycí list nabídky
• Položkový rozpočet
• Návrh kupní smlouvy
• Dokumenty k prokázání kvalifikace – viz čl. 7.4.
• Dokumenty k vyhodnocení nabídky
• Dokumenty k případným dalším požadavkům nebo jiné dokumenty

8.3. Způsob podání nabídky
Nabídka se podává písemně a v uzavřené obálce označené výrazným nápisem:
„Modernizace technologie krmného systému v rozmnožovacím chovu drůbeže - NEOTVÍRAT“ opatřené
na přelepu razítkem a názvem uchazeče. Na obálce musí být uvedena adresa, na níž je možné zaslat
oznámení o výběru dodavatele.
Pokud nebude nabídka zadavateli doručena ve lhůtě nebo způsobem stanoveným v zadávací
dokumentaci, nepovažuje se za podanou a v průběhu zadávacího řízení se k ní nepřihlíží.
Nabídky, které budou poškozeny tak, že nebude možné obsah vyjmout, nebudou přijaty a budou, ve
stejném stavu, v jakém byly v době vadného podání, vráceny uchazeči.
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Uchazeč doručí nabídku do sídla zadavatele, a to buď osobně nebo doporučeně poštou nebo kurýrní
službou. Za okamžik převzetí nabídky zadavatelem je považováno fyzické převzetí nabídky zaměstnancem

zadavatele. Zadavatel neodpovídá za pozdní doručení nabídek držitelem poštovní licence nebo kurýrní
službou.

8.4. Varianty nabídky
Zadavatel varianty nabídky vylučuje.
8.5. Lhůta pro podání nabídky a složení kauce
Všechny nabídky musí být doručeny zadavateli do skončení lhůty pro podání nabídek, tj. do 16. 11. 2021
do 8:00 hod.

9. Podmínky pro otevírání obálek s nabídkami
Otevírání obálek proběhne ihned po skončení lhůty k podání nabídek, a to dne 16. 11. 2021 v 8:15 hod,
v sídle zadavatele.
Otevírání obálek je neveřejné.

10. Hodnocení nabídek
Nabídky účastníků budou hodnoceny podle hodnotících kritérií.
10.1. Kritéria a postup hodnocení
Nabídky budou hodnoceny na základě nabídkové ceny bez DPH.
Hodnocení nabídek bude provedeno členy hodnotící komise jmenované zadavatelem.
Zadavatel si vyhrazuje právo předat nabídky nezávislým odborníkům, kteří vypracují pro hodnotící komisi
podpůrné posudky a zprávy.
10.2. Požadavky na předložení informací dodavateli k hodnotícímu kritériu
Účastníci předloží ve svých nabídkách k hodnotícímu kritériu následující údaj, který bude sloužit zadavateli
pro posouzení nabídek:
Vyplněný „Krycí list nabídky“ s výší celkové nabídkové ceny.

10.3. Způsob hodnocení nabídek
10.3.1. Cena
Maximálně přípustná nabídková cena činí 440 000,- Kč bez DPH.
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V případě, že účastník v Krycím listě nabídky, který je podkladem pro hodnocení, uvede vyšší hodnotu, než
je uvedena jako maximálně přípustná nabídková cena, nebo uvede nulovou hodnotu, bude toto
považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení účastníka z další účasti v zadávacím
řízení.

Celková výše nabídkové ceny bez DPH bude hodnocena podle její absolutní výše v korunách českých.
Zadavatel požaduje, aby účastnici uvedli ceny s přesností na 2 desetinná místa tak, aby nabídkové ceny
všech účastníků byly vzájemně porovnatelné.
Zadavatel bude hodnotit celkovou výši nabídkové ceny v Kč bez DPH nabídnutou účastníkem, a to
bodovací metodou. Bodové hodnocení bude vypočteno podle vzorce:

nejnižší nabídková cena
 100
hodnocená nabídková cena

Vybraná bude nabídka s nejvyšším počtem bodů a splňující podmínky zadání.
Účastník zadávacího řízení není oprávněn podmínit jím navrhované údaje, které jsou předmětem
hodnocení, další podmínkou. Podmínění nebo uvedení několika rozdílných hodnot je důvodem pro
vyřazení nabídky a vyloučení účastníka ze zadávacího řízení. Obdobně bude zadavatel postupovat
v případě, že dojde k uvedení hodnoty, která je předmětem hodnocení, v jiné formě a měně, než zadavatel
stanovil.
11. Posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a doložení dokladů před uzavřením rámcové
dohody
11.1. Po hodnocení nabídek posoudí zadavatel, respektive jím stanovená komise, zda nabídka vybraného
účastníka splňuje podmínky účasti v zadávacím řízení.
11.2. Zadavatel stanovuje pro komunikaci mezi dodavatelem a zadavatelem český jazyk, a to jak v průběhu
zadávacího řízení, tak i v průběhu vlastní realizace předmětu veřejné zakázky na základě uzavřené kupní
smlouvy.
11.3. Za důvěrné se podle § 218 ZZVZ považují údaje nebo sdělení, které dodavatel poskytl zadavateli
v zadávacím řízení a označil je jako důvěrné. Zadavatel neposkytne podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
a) do ukončení zadávacího řízení informace, které se týkají obsahu nabídek a osob, které se podílejí
na průběhu zadávacího řízení,
b) důvěrnou informaci; to neplatí pro informace, které má zadavatel povinnost podle tohoto zákona uvést
ve zprávě o hodnocení, oznámení o výběru dodavatele.
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11.4. Zadavatel nemusí uveřejnit informaci podle ZZVZ, pokud by její uveřejnění znamenalo porušení
jiného právního předpisu nebo by bylo v rozporu s veřejným zájmem, nebo by mohlo porušit právo
dodavatele na ochranu obchodního tajemství nebo by mohlo ovlivnit hospodářskou soutěž.
Zadavatel v této souvislosti doporučuje označit důvěrné informace a obchodní tajemství již při podání
nabídky, jinak se účastník zadávacího řízení vystavuje riziku, že zadavatel nebude s jeho právy včas
seznámen.
11.5. Podáním nabídky účastník zadávacího řízení stvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s touto výzvou
včetně všech příloh k této veřejné zakázce, že je mu jejich znění srozumitelné a jasné, před podáním
nabídky si vyjasnil veškerá sporná ustanovení nebo technické nejasnosti a s podmínkami zadání souhlasí
a respektuje je.

12. Přílohy zadávací dokumentace
Přílohou této zadávací dokumentace jsou následující dokumenty v elektronické podobě:
• příloha č. 1 – Krycí list nabídky
• příloha č. 2 – Návrh kupní smlouvy
• příloha č. 3 – Vzor čestného prohlášení k prokázání základní způsobilosti
• příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů/čestné prohlášení

V Ústrašicích dne 3. 11. 2021

…………………………………………
Ing. Jan Tyl
Ředitel státního podniku
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