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1. KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA
Veřejná zakázka na dodávky
kód CPV

15711000-5 Krmiva pro ryby

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:

20 000 000,- Kč bez DPH

2. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A TECHNICKÉ PODMÍNKY
2.1. Vymezení předmětu veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy s jedním uchazečem na dodávku granulovaného
krmiva pro chov pstruhů.
S vybraným uchazečem bude uzavřena rámcová smlouva na období 4 let. Předpokládané množství odebraného
granulovaného krmiva za celé období trvání veřejné zakázky (tj. za 4 roky) je cca 400 tun. Předpokládané
množství odebraného granulovaného krmiva za 1 rok je cca 100 tun. Uchazeč musí být schopen na základě
dílčích objednávek realizovat dodávky granulovaného krmiva na dále uvedená místa plnění až 3x měsíčně
v celkovém množství cca 7-12 tun granulovaného krmiva za měsíc.
Pokud jsou v zadávací dokumentaci obsaženy požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, zvláštní označení
podniku, zvláštní označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, která platí pro určitý podnik nebo
organizační složku za příznačné, popřípadě patenty a užitné vzory, jsou uvedeny pouze pro upřesnění
a přiblížení technických parametrů a zadavatel umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných
řešení.
2.2. Technické podmínky
Granulované krmivo pro jednotlivá vývojová stadia pstruha (plůdek, násada, výkrm) musí splňovat dále uvedené
technické podmínky – parametry. Uchazeči mohou v nabídce uvést více druhů krmiva pro jednotlivá vývojová
stadia pstruha ze svého sortimentu. Do nabídky však uchazeči uvedou pouze taková granulovaná krmiva pro
pstruhy, která splňují parametry uvedené níže v tabulce pro jednotlivá vývojová stadia pstruha.
velikost granule

obsah proteinu

obsah tuku

stravitelná energie

(v mm)

(v %)

(v %)

(v MJ/kg krmiva)

krmivo pro plůdek

max. 1,1

min. 55

min. 15

min. 17

krmivo pro násadu

max. 2,0

min. 45

min. 18

min. 17

krmivo pro výkrm

max. 4,5

min. 42

min. 22

min. 18

Soulad nabízeného granulovaného krmiva pro pstruhy s uvedenými technickými parametry doloží uchazeči
předložením technických listů, resp. katalogu nabízených druhů granulovaného krmiva, ze kterých bude
možné uvedené technické parametry posoudit.
Pozn.: V případě, že budou parametry obsah proteinu, obsah tuku a stravitelná energie uvedeny v technickém
listu, resp. katalogu v rozpětí hodnot (např. 40-45), posoudí hodnotící komise splnění tohoto parametru podle min.
hodnoty uvedené v rozpětí.

3. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
3.1. Místo plnění
Místem plnění jsou pracoviště zadavatele Povodí Odry, státní podnik:
 Závod 1 Opava, vodní dílo Kružberk – rybí farma, k.ú. Kružberk
 Závod 2 Frýdek-Místek, vodní dílo Žermanice – rybí farma, k.ú. Žermanice
3.2. Doba plnění
Doba plnění veřejné zakázky je stanovena od 8.6.2016 do 7.6.2020. Na toto období bude s vybraným
uchazečem uzavřena rámcová smlouva.

4. INFORMACE O ZADÁVACÍ DOKUMENTACI
Zadávací dokumentace včetně příloh je společně s ostatními zadávacími podmínkami po celou dobu trvání lhůty
pro podání nabídek uveřejněna na profilu zadavatele, tj. na adrese:
http://zakazky.eagri.cz/profile_display_1126.html.
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Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro zpracování a podání nabídky na veřejnou zakázku
a spolu se všemi přílohami představuje soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek
stanovených zadavatelem a vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování
nabídky a požadavky na prokázání splnění kvalifikace dodavatelů.

5. KVALIFIKACE DODAVATELŮ
5.1. Obecná pravidla prokazování kvalifikace
Splnění kvalifikačních předpokladů v otevřeném řízení prokáže dodavatel předložením dokladů
prokazujících splnění kvalifikace požadovaných dle ustanovení bodů 5.2. až 5.5. níže.
Dodavatelé předkládají kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Pokud zadavatel požádá uchazeče před
uzavřením smlouvy o předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace, je
uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva podle § 82 povinen je předložit.
Uchazeč je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídky stanovené v čl. 12. zadávací
dokumentace.
Uchazeč, který nesplní kvalifikační předpoklady v požadovaném rozsahu, bude zadavatelem vyloučen z účasti
v zadávacím řízení.
Při prokazování kvalifikace je uchazeč povinen se řídit zákonem a následujícími pravidly:


Pokud bude uchazeč část kvalifikace prokazovat prostřednictvím subdodavatele, je povinen zadavateli
zároveň předložit:
doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle §53 odst. 1 písm. j)
zákona a profesního kvalifikačního předpokladu podle ustanovení §54 písm. a) zákona
subdodavatelem
smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí
plnění určeného k plnění veřejné zakázky uchazečem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude
uchazeč oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém
subdodavatel prokázal splnění kvalifikace



Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají či
hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních
kvalifikačních předpokladů dle §50 odst. 1 písm. a) a profesního kvalifikačního předpokladu podle §54
písm. a) v plném rozsahu. Splnění kvalifikace podle §50 odst. 1 písm. b) a d) musí prokázat všichni
dodavatelé společně. Dále jsou takoví dodavatelé povinni předložit současně s doklady prokazujícími
splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které bude obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé
podávající společnou nabídku budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů
vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění
veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky.



Nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje zahraniční uchazeč splnění kvalifikace
způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště. Pokud se
podle tohoto právního řádu určitý doklad nevydává, je zahraniční uchazeč povinen prokázat splnění
takové části kvalifikace čestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace
prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního uchazeče stanovena, učiní o této
skutečnosti čestné prohlášení. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční uchazeč
v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud v zákoně
nebo v této zadávací dokumentaci není výslovně stanoveno jinak.



Dodavatel může k prokázání základních kvalifikačních předpokladů podle §53 zákona a profesních
kvalifikačních předpokladů podle §54 zákona předložit výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
podle §125-132 zákona. Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů předloží dodavatel v kopii listiny
ne starší než 3 měsíce od posledního dne, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace.



Dodavatel může k prokázání kvalifikačních předpokladů předložit certifikát vydaný v rámci systému
certifikovaných dodavatelů podle §133 a následujících zákona. Certifikát mohou dodavatelé předložit
v kopii listiny. Předložený certifikát musí být platný podle ustanovení § 140 zákona (tj. nesmí být starší
než 1 rok).



Zahraniční dodavatel prokazuje splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho
sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném zákonem a veřejným zadavatelem.
Pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního
dodavatele určitý doklad nevydává, je zahraniční dodavatel povinen prokázat splnění takové části
kvalifikace čestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno,
v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele stanovena, učiní o této skutečnosti
čestné prohlášení. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním
jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud mezinárodní smlouva,

3/12

kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad
do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.


Zahraniční dodavatelé mohou k prokázání kvalifikačních předpokladů předložit výpis ze zahraničního
seznamu kvalifikovaných dodavatelů či příslušný zahraniční certifikát podle §143 zákona.



Pokud do doby konečného rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky přestane uchazeč splňovat
kvalifikaci, je povinen nejpozději do 7 pracovních dnů oznámit tuto skutečnost zadavateli. Uchazeč je
povinen předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu do 10 pracovních
dnů od oznámení této skutečnosti zadavateli. Zadavatel může na žádost uchazeče tuto lhůtu prodloužit
nebo může zmeškání lhůty prominout.



Zadavatel může v souladu s ustanovením §59 odst. 4 zákona požadovat po uchazeči, aby písemně
objasnil předložené informace či doklady nebo předložil další dodatečné informace či doklady prokazující
splnění kvalifikace. Uchazeč je povinen splnit tuto povinnost v přiměřené lhůtě stanovené zadavatelem.



Zadavatel v zadávací dokumentaci vymezuje některé parametry kvalifikačních předpokladů v české
měně CZK (Kč). V případě, že uchazeč dokládá splnění výše uvedených kvalifikačních předpokladů
v jiných měnách než v CZK, použije pro přepočet na CZK kurz ČNB zveřejněný ke dni splnění smlouvy,
na které je reference na dodávky (osvědčení zadavatele) vystavena.



Dokumenty, které mají být podepsány uchazečem, musí být podepsány osobou oprávněnou jednat
jménem uchazeče nebo za uchazeče (v případě podpisu osobou oprávněnou jednat za uchazeče je
potřeba přiložit i plnou moc nebo jiný doklad o oprávnění k jednání této osoby za uchazeče).



Pravost a stáří dokladů, kterými dodavatel prokazuje splnění kvalifikace, se řídí podle zákona.

5.2. Základní kvalifikační předpoklady
Základní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč,


který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké
skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti,
podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně
případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo
k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu;
[Uchazeč prokazuje v souladu s §53 odst. 1 písm. a) a odst. 3 písm. a) zákona, a to výpisem
z evidence Rejstříku trestů ne starším 90 dnů ke dni podání nabídky.]



který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem
podnikání uchazeče podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání
takového trestného činu;
[Uchazeč prokazuje v souladu s §53 odst. 1 písm. b) a odst. 3 písm. a) zákona, a to výpisem
z evidence Rejstříku trestů ne starším 90 dnů ke dni podání nabídky.]
U předpokladů stanovených v předchozích dvou bodech (§53 odst. 1 písm. a) a b)) platí, že jde-li
o právnickou osobu, musí tyto předpoklady splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán
nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem uchazeče či členem statutárního
orgánu uchazeče právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její
statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku zahraniční
právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle těchto písmen splňovat
vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tyto základní kvalifikační předpoklady
musí uchazeč splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání
či bydliště.



který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení
podle zvláštního právního předpisu;
[Uchazeč prokazuje v souladu s §53 odst. 1 písm. c) a odst. 3 písm. d) zákona, a to čestným
prohlášením.]



vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo
vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje
k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela
nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů;
[Uchazeč prokazuje v souladu s §53 odst. 1 písm. d) a odst. 3 písm. d) zákona, a to čestným
prohlášením.]
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který není v likvidaci;
[Uchazeč prokazuje v souladu s §53 odst. 1 písm. e) a odst. 3 písm. d) zákona, a to čestným
prohlášením.]



který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla,
místa podnikání či bydliště uchazeče;
[Uchazeč prokazuje v souladu s §53 odst. 1 písm. f) a odst. 3 písm. b) zákona, a to potvrzením
příslušného finančního úřadu ne starším 90 dnů ke dni podání nabídky a ve vztahu ke spotřební dani
čestným prohlášením.]



který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České
republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče;
[Uchazeč prokazuje v souladu s §53 odst. 1 písm. g) a odst. 3 písm. d) zákona, a to čestným
prohlášením.]



který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče;
[Uchazeč prokazuje v souladu s §53 odst. 1 písm. h) a odst. 3 písm. c) zákona a to potvrzením
příslušného orgánu či instituce, např. České správy sociálního zabezpečení, ne starším 90 dnů ke dni
podání nabídky.]



který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo pravomocně uloženo
kárné opatření podle zvláštních právních předpisů; pokud uchazeč vykonává tuto činnost
prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost uchazeče, vztahuje se
tento předpoklad na tyto osoby;
[Uchazeč prokazuje v souladu s §53 odst. 1 písm. i) a odst. 3 písm. d) zákona, a to čestným
prohlášením.]



který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek;
[Uchazeč prokazuje v souladu s §53 odst. 1 písm. j) a odst. 3 písm. d) zákona, a to čestným
prohlášením.]



kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce
podle § 5 písm. e) bod 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů;
[Uchazeč prokazuje v souladu s §53 odst. 1 písm. k) a odst. 3 písm. d) zákona, a to čestným
prohlášením].



vůči němuž nebyla v posledních 3 letech zavedena dočasná správa nebo v posledních 3 letech
uplatněno opatření k řešení krize podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na
finančním trhu.
[Uchazeč prokazuje v souladu s §53 odst. 1 písm. l) a odst. 3 písm. d) zákona, a to čestným
prohlášením].

Uchazeči mohou pro účely prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů, které lze prokázat
předložením čestného prohlášení, použít vzor čestného prohlášení dle přílohy č. 5 zadávací dokumentace.
Čestné prohlášení nesmí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky. Splnění ostatních základních kvalifikačních
předpokladů uchazeči prokazují předložením kopie výše uvedených dokladů.
5.3. Profesní kvalifikační předpoklady
K prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů předloží uchazeč kopie následujících dokladů:


výpis z obchodního rejstříku pokud je v něm uchazeč zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud
je v ní zapsán, ne starší 90 dnů ke dni podání nabídky [§ 54 písm. a) zákona]



doklady o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím
předmětu veřejné zakázky, tj. doklady prokazující příslušná živnostenská oprávnění či licence
pokrývající celý předmět veřejné zakázky [§ 54 písm. b) zákona]

5.4. Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti
V souladu s ustanovením § 50 odst. 1 písm. c) zákona předloží uchazeč čestné prohlášení o své ekonomické
a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku.
Uchazeči mohou pro účely předložení čestného prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti použít vzor
čestného prohlášení dle přílohy č. 5 zadávací dokumentace.
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5.5. Technické kvalifikační předpoklady
K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů uchazeč předloží:


dle ustanovení §56 odst. 1 písm. a) zákona seznam významných dodávek realizovaných uchazečem
v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění. V seznamu významných dodávek
uchazeč uvede název referenční zakázky, popis dodávek – zboží, doba plnění, místo plnění, identifikace
objednatele a cena bez DPH. Přílohou tohoto seznamu musí být:
osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno
veřejnému zadavateli
osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému
zadavateli nebo smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li
současně možné osvědčení podle předchozí části věty od této osoby získat z důvodů
spočívajících na její straně



Z předloženého seznamu významných dodávek podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem či za
uchazeče a předložených osvědčení objednatelů musí vyplývat, že uchazeč v posledních 3 letech
realizoval alespoň 1 významnou dodávku krmiva pro pstruhy nebo lososovité ryby jednomu
objednateli v hodnotě minimálně 10 000 000,- Kč bez DPH za dobu posledních 3 let.

6. OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
Obchodní a platební podmínky plnění veřejné zakázky jsou podrobně vymezeny v příloze č. 3 zadávací
dokumentace Obchodní podmínky – návrh rámcové smlouvy.
Uchazeč předloží v nabídce návrh rámcové smlouvy, který bude odpovídat závaznému textu návrhu rámcové
smlouvy obsaženému v zadávací dokumentaci. Návrh rámcové smlouvy bude podepsán osobou oprávněnou
jednat jménem či za uchazeče. Uchazeč není oprávněn měnit a doplňovat závazný text návrhu rámcové
smlouvy na jiných, než označených místech (žlutě zvýrazněných). Rámcová smlouva bude uzavřena v souladu
s návrhem rámcové smlouvy předloženým v nabídce uchazeče.
K návrhu rámcové smlouvy je uchazeč povinen připojit přílohu č. 1 Nabídkový ceník granulovaného krmiva pro
pstruhy, ve které doplní nabízené druhy krmiva, jednotkové ceny za 1 kg krmiva a vyznačí položky A, B a C (blíže
viz. článek 8. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny).
Platební podmínky
Zadavatel nebude poskytovat zálohy.
Doba splatnosti daňových dokladů bude stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového
dokladu zadavateli.
Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně, pokud není ve
smlouvě uvedeno jinak.
Objektivní podmínky, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny
Překročení nabídkové ceny je možné za podmínek stanovených v obchodních podmínkách – návrhu rámcové
smlouvy, zejména pak za předpokladu, že v době plnění veřejné zakázky dojde ke změnám sazeb DPH.
V takovém případě bude nabídková cena upravena podle sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.
Záruční podmínky
Záruční podmínky jsou upraveny v samostatné příloze zadávací dokumentace Obchodní podmínky – návrh
rámcové smlouvy (příloha č. 3).
Sankční podmínky
Sankční podmínky jsou upraveny v samostatné příloze zadávací dokumentace Obchodní podmínky – návrh
rámcové smlouvy (příloha č. 3).

7. TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDEK
7.1. Stanovení technických podmínek
Bližší stanovení technických podmínek veřejné zakázky je uvedeno v čl. 2 Vymezení předmětu veřejné zakázky a
technické podmínky této zadávací dokumentace.
7.2. Požadavky na varianty nabídek
Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.
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8. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
Uchazeč jako součást nabídky (jako přílohu návrhu rámcové smlouvy) předloží vyplněný Nabídkový ceník
granulovaného krmiva pro pstruhy (příloha č. 1 zadávací dokumentace), ve kterém uvede jednotlivé druhy
granulovaných krmiv pro pstruhy, které nabízí zadavateli a jejich jednotkové ceny za 1 kg bez DPH. Uchazeč
uvede v Nabídkovém ceníku pouze taková granulovaná krmiva, která splňují technické parametry požadované
zadavatelem uvedené v tabulce v čl. 2.2. Technické podmínky této zadávací dokumentace.
S ohledem na možnou rozdílnost sortimentu jednotlivých potenciálních dodavatelů není možné srovnat jednotlivé
nabídkové ceny u všech druhů granulovaného krmiva nabízeného uchazeči. Proto bude zadavatel při hodnocení
nabídek vycházet z Průměrné ceny za 1 kg krmiva (pro celou dobu chovu), vycházející z těchto tří základních
položek:
Položka A – nabídková cena za 1 kg krmiva pro plůdek (dílčí váha 3%)
Položka B – nabídková cena za 1 kg krmiva pro násadu (dílčí váha 17%)
Položka C – nabídková cena za 1 kg krmiva pro výkrm (dílčí váha 80 %)
V předloženém Nabídkovém ceníku granulovaného krmiva pro pstruhy uchazeč sám vyznačí ty druhy
granulovaného krmiva, které budou vybrány jako výše uvedené položky A, B a C pro výpočet a hodnocení
nabídky.
Průměrná cena za 1 kg krmiva (pro celou dobu chovu) bude uchazečem vypočtena podle následujícího
výpočtu:
(3*A) + (17*B) + (80*C)
Průměrná cena za 1 kg krmiva = -----------------------------------100
Uchazeč prokazuje své nabídkové ceny jednotlivých položek A, B a C a Průměrné ceny za 1 kg krmiva (pro celou
dobu chovu) uvedením do Krycího listu nabídky (příloha č. 2 zadávací dokumentace).

Nabídkovou cenu jsou uchazeči povinni stanovit jako celkovou nabídkovou cenu za plnění celého předmětu
veřejné zakázky, a to v členění cena v Kč bez DPH, sazba DPH v %, výše DPH v Kč a cena v Kč s DPH. V této
skladbě bude nabídková cena uvedena na krycím listu veřejné zakázky (příloha č. 2 zadávací dokumentace).
Všechny bonusy a případné slevy poskytované uchazečem musí být zahrnuty v nabídkové ceně. K samostatně
uvedeným bonusům, slevám a jiným výhodám nezahrnutým v ceně hodnotící komise nepřihlíží. Slevy a bonusy
nemohou být vázány na podmínky.
Celková nabídková cena bude stanovena jako cena "nejvýše přípustná" za splnění celého předmětu veřejné
zakázky a bude zahrnovat veškeré náklady spojené s realizací předmětu veřejné zakázky. Celková nabídková
cena bude zahrnovat veškeré činnosti vyplývající pro uchazeče ze zadávacích podmínek, o kterých uchazeč
podle svých odborných znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu splnění předmětu veřejné zakázky
nezbytné. Nabídková cena musí obsahovat i předpokládaný vývoj cen v daném oboru včetně předpokládaného
vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám až do doby splnění předmětu zakázky. Výši nabídkové ceny je
možné překročit pouze v případě změny daňových předpisů nebo za podmínek uvedených v rámcové smlouvě.
Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny jsou stanoveny tak, aby uchazeči mohli podat vzájemně
porovnatelné nabídky.

9. PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
Zadavatel doporučuje akceptovat níže stanovené požadavky na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky,
které mají zajistit přehlednost nabídek, a tím usnadnit jejich posouzení a hodnocení. Pro úplnost zadavatel uvádí,
že případné nedodržení níže uvedených formálních požadavků na členění nabídky nebude považováno
zadavatelem za nesplnění požadavků na splnění kvalifikace nebo jiných požadavků zadavatele.
Nabídka bude předložena v jednom originále v písemné formě, v českém jazyce.
Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
Nabídka bude podána v souladu s ustanovením § 69 zákona na adrese pro podání nabídek uvedené
zadavatelem v čl. 12 této zadávací dokumentace.
Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou a nabídka bude zajištěna
proti neoprávněné manipulaci.
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Obálka nabídky bude na přední straně obsahovat adresu uchazeče, adresu zadavatele a bude označena
nápisem:

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA
Dodávka granulovaného krmiva pro pstruhy na období 2016-2020
NEOTVÍRAT
Pokud za uchazeče jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce předložena kopie této
plné moci.
Uchazeč seřadí dokumenty v nabídce podle následujících pokynů pro zpracování nabídky v uvedeném pořadí:
9.1. Krycí list nabídky
Pro sestavení krycího listu uchazeč závazně použije přílohu č. 2 – Krycí list nabídky. Na krycím listu budou
uvedeny následující údaje: název veřejné zakázky, základní identifikační údaje zadavatele a uchazeče (včetně
osob zmocněných k dalším jednáním), nabídková cena v členění podle zadávací dokumentace (viz článek 8.
Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny), údaje o dalších hodnotících kritériích (viz. článek 14.
Hodnotící kritéria a způsob hodnocení nabídek), datum a podpis osoby oprávněné za uchazeče jednat.
9.2. Obsah nabídky
Nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísel stránek u jednotlivých oddílů (kapitol), k čemuž uchazeč
využije přílohu č. 4 – Obsah nabídky.
9.3. Návrh rámcové smlouvy
Součástí zadávací dokumentace je příloha č. 3 - Obchodní podmínky - návrh rámcové smlouvy. Uchazeč
ve své nabídce předloží závazný návrh rámcové smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za
uchazeče.
Uchazeč není oprávněn měnit a doplňovat závazný text návrhu rámcové smlouvy na jiných než označených
místech (žlutě zvýrazněných):
 doplnit identifikační údaje uchazeče v úvodní části smlouvy
 doplnit místo, datum, podpis a razítko uchazeče na konci smlouvy
 doplnit přílohu rámcové smlouvy – Nabídkový ceník granulovaného krmiva pro pstruhy
Návrh rámcové smlouvy musí po obsahové stránce odpovídat obsahu nabídky uchazeče. Pokud nebude návrh
rámcové smlouvy odpovídat zadávacím podmínkám a ostatním částem nabídky uchazeče, může být tato
skutečnost důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče.
9.4. Doklady k prokázání kvalifikace
Doklady a případně další informace k prokázání kvalifikace podle čl. 5. Kvalifikace dodavatelů této zadávací
dokumentace.
9.5. Doklady podle §68 odst. 3 zákona
V souladu s §68 odst. 3 zákona musí být součástí nabídky:
 seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů uchazeče, kteří v posledních 3 letech
od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru
u zadavatele;


má – li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá
hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek;



prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zákona č. 43/2001
Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské
soutěže) ve znění pozdějších předpisů v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.
Pro výše uvedené povinné součásti nabídky může uchazeč použít vzorové formuláře – příloha č. 6 zadávací
dokumentace.
9.6. Ostatní doklady vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky
Zde uchazeč vloží ostatní jinde neuvedené doklady, které budou součástí nabídky – např. technické listy nebo
katalog nabízeného krmiva, smlouvy se subdodavateli, plnou moc k zastupování apod..
9.7. Elektronická verze nabídky
Uchazeč spolu s tištěnou verzí nabídky předloží elektronickou verzi celé nabídky, nejlépe naskenované a
uložené ve formátu *.pdf. Elektronická verze nabídky bude uložena na nosiči CD nebo DVD s označením
uchazeče a názvem veřejné zakázky.
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10. POŽADAVEK NA POSKYTNUTÍ JISTOTY
Zadavatel nepožaduje po uchazečích poskytnutí jistoty v tomto zadávacím řízení.

11. POSKYTOVÁNÍ DODATEČNÝCH INFORMACÍ A PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ
11.1.

Dodatečné informace

Dodavatelé jsou oprávněni po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám.
Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání
nabídek.
Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám do 3 pracovních dnů po doručení žádosti
dodavatele podle předchozího odstavce. Zadavatel uveřejní dodatečné informace také na profilu zadavatele.
Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti
na základě vlastního uvážení.
Kontaktní osoba zadavatele pro dodatečné informace:
Bc. Radomír Doležel, obchodní referent
tel: +420 569 657 346 nebo +420 702 283 999, mail: radomir.dolezel@pod.cz
11.2.

Prohlídka místa plnění

S ohledem na předmět veřejné zakázky se prohlídka místa plnění nekoná.

12. PODÁNÍ NABÍDKY, OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK
Termín pro podání nabídek:

do 22.3.2016 do 10:00 hodin

Nabídku může zájemce doručit osobně po celou dobu lhůty pro podání nabídky vždy v pracovních dnech od 7:00
hod. do 13:00 hod na podatelnu v sídle zadavatele, kancelář č. 120 nebo poštou (příp. prostřednictvím jiné
doručovací služby) na níže uvedenou adresu.
Adresa pro podání nabídek:
Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, Ostrava, 702 00
podatelna, kancelář č. 120
Kontaktní osoba pro podání nabídky:
Jana Bubíková, administrativní pracovník podatelny
Tel.: +420 596 657 296
Otevírání obálek
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 22.3.2016 v 10:15 hodin v zasedací místnosti č. 731 v sídle
zadavatele.
Otevírání obálek s nabídkami se může zúčastnit maximálně 1 zástupce uchazeče, který podal nabídku do konce
lhůty pro podání nabídek. Zástupce uchazeče se prokáže plnou mocí účastnit se jednání podepsanou osobou
oprávněnou za uchazeče jednat, pokud sám není touto osobou.

13. ZADÁVACÍ LHŮTA
Zadavatel stanovuje zadávací lhůtu v délce 90 kalendářních dnů.

14. HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM A ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK
14.1.

Hodnotící kritéria

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky.
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Nabídky uchazečů budou hodnoceny podle dílčích hodnotících kritérií, kterým jsou přiřazeny příslušné váhy:
Číslo
kritéria

14.2.

Váha
kritéria

Dílčí hodnotící kritérium

1

Průměrná cena za 1 kg krmiva (pro celou dobu chovu)

60 %

2

Obsah proteinu ve vybraném krmivu pro výkrm v %

20 %

3

Obsah tuku ve vybraném krmivu pro výkrm v %

20 %

Způsob hodnocení nabídek

Hodnotící kritérium č. 1
Průměrná cena za 1 kg krmiva (pro celou dobu chovu) bude stanovena podle postupu uvedeného v článku 8.
Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny této zadávací dokumentace.
S ohledem na možnou rozdílnost sortimentu jednotlivých potenciálních dodavatelů není možné srovnat jednotlivé
nabídkové ceny u všech druhů granulovaného krmiva nabízeného uchazeči. Proto bude zadavatel při hodnocení
nabídek vycházet z Průměrné ceny za 1 kg krmiva (pro celou dobu chovu), vycházející z těchto tří základních
položek:
Položka A – nabídková cena za 1 kg krmiva pro plůdek (dílčí váha 3%)
Položka B – nabídková cena za 1 kg krmiva pro násadu (dílčí váha 17%)
Položka C – nabídková cena za 1 kg krmiva pro výkrm (dílčí váha 80 %)
V předloženém Nabídkovém ceníku granulovaného krmiva pro pstruhy uchazeč sám vyznačí ty druhy
granulovaného krmiva, které budou vybrány jako výše uvedené položky A, B a C pro výpočet a hodnocení
nabídky.
Průměrná cena za 1 kg krmiva (pro celou dobu chovu) bude uchazečem vypočtena podle následujícího
výpočtu:
(3*A) + (17*B) + (80*C)
Průměrná cena za 1 kg krmiva = -----------------------------------100
Uchazeč prokazuje své nabídkové ceny jednotlivých položek A, B a C a Průměrné ceny za 1 kg krmiva (pro celou
dobu chovu) uvedením do Krycího listu nabídky (příloha č. 2 zadávací dokumentace).
Hodnocení hodnotícího kritéria č. 1:
Nejnižší nabídnutá Průměrná cena za 1 kg krmiva
Průměrná cena za 1 kg krmiva nabídnutá uchazečem

x Váha kritéria 60%

Hodnotící kritérium č. 2:
Obsah proteinu ve vybraném krmivu pro výkrm v %. Pro hodnocení nabídky bude použit údaj o obsahu
proteinu (v %) ve vybraném krmivu pro výkrm, které uchazeč vyznačí v Nabídkovém ceníku granulovaného
krmiva jako položku C (viz. výše)
Uchazeč uvede obsah proteinu ve vybraném krmivu pro výkrm (v %) do Krycího listu nabídky (příloha č. 2
zadávací dokumentace). Údaj o obsahu proteinu ve vybraném krmivu musí uchazeč prokázat předložením
technického listu vybraného krmiva pro výkrm nebo předložením katalogu.
Hodnocení hodnotícího kritéria č. 2:
Obsah proteinu ve vybraném krmivu pro výkrm nabídnutém
uchazečem v %

x Váha kritéria 20%

Nejvyšší obsah proteinu ve vybraném krmivu pro výkrm v %
Hodnotící kritérium č. 3:
Obsah tuku ve vybraném krmivu pro výkrm v %. Pro hodnocení nabídky bude použit údaj o obsahu tuku (v %)
ve vybraném krmivu pro výkrm, které uchazeč vyznačí v Nabídkovém ceníku granulovaného krmiva jako položku
C (viz. výše)
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Uchazeč uvede obsah tuku ve vybraném krmivu pro výkrm (v %) do Krycího listu nabídky (příloha č. 2 zadávací
dokumentace). Údaj o obsahu tuku ve vybraném krmivu musí uchazeč prokázat předložením technického listu
vybraného krmiva pro výkrm nebo předložením katalogu.
Hodnocení hodnotícího kritéria č. 3:
Obsah tuku ve vybraném krmivu pro výkrm nabídnutém
uchazečem v %

x Váha kritéria 20%

Nejvyšší obsah tuku ve vybraném krmivu pro výkrm v %
Poznámky k hodnotícím kritériím č. 2 a č. 3:
1)

Obsah proteinu a obsah tuku ve vybraném krmivu pro výkrm (položka C) musí splňovat požadavky
zadavatele na technické parametry nabízeného granulovaného krmiva uvedené v článku 2.2. Technické
podmínky této zadávací dokumentace.

2)

V případě, že budou parametry obsah proteinu a obsah tuku uvedeny v technickém listu, resp. katalogu
v rozpětí hodnot (např. 40-45), hodnotící komise použije pro hodnocení těchto hodnotících kritérií
průměrnou hodnotu parametru vypočtenou jako součet dolní a horní hodnoty rozpětí parametru dělený
dvěma.

Postup při hodnocení nabídek
Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100. Každé jednotlivé nabídce
je dle dílčího hodnotícího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci
dílčího kritéria.
Dílčí hodnotící kritérium, u nějž je nejvýhodnější minimální hodnota (Průměrná cena za 1 kg krmiva (pro celou
dobu chovu)), se hodnotí tak, že nejnižší hodnotě je přiřazeno 100 bodů. Ostatní hodnocené nabídky získají
bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvýhodnější nabídky k hodnotě hodnocené
nabídky.
Dílčí hodnotící kritérium, u nějž je nejvýhodnější maximální hodnota (Obsah proteinu ve vybraném krmivu pro
výkrm v %, Obsah tuku ve vybraném krmivu pro výkrm v %), se hodnotí tak, že nejvyšší hodnotě je přiřazeno 100
bodů. Ostatní hodnocené nabídky získají bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty
hodnocené nabídky k hodnotě nejvýhodnější nabídky.
Bodová hodnota nabídky vypočtená podle výše popsaného způsobu bude násobena vahou kritéria a v každém
dílčím hodnotícím kritériu bude takto vypočtena redukovaná bodová hodnota dílčího hodnotícího kritéria pro
každou nabídku. Součet redukovaných bodových hodnot ze všech dílčích hodnotících kritérií určí výslednou
hodnotu nabídky.
Celkové pořadí nabídek je dáno výslednou bodovou hodnotou nabídky tak, že nejvýhodnější je nabídka, která
získá nejvyšší celkový počet bodů. V případě rovnosti výsledných bodových hodnot dvou či více nabídek
rozhoduje o celkovém pořadí těchto nabídek pořadí jednotlivých nabídek v dílčím hodnotícím kritériu Průměrná
cena za 1 kg krmiva (pro celou dobu chovu). V případě shody i v tomto kritériu pak pořadí v dílčím hodnotícím
kritériu Obsah proteinu ve vybraném krmivu pro výkrm v %.

15. DALŠÍ POŽADAVKY PRO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Zadavatel požaduje, aby nabízené granulované krmivo bylo v souladu s právními předpisy a normami platnými
v České republice.

16. PRÁVA A VÝHRADY ZADAVATELE
Zadavatel této veřejné zakázky si vyhrazuje níže uvedená práva v souvislosti se zadávacím řízením, aniž jsou
tímto dotčena příslušná ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění:


právo podanou nabídku uchazeči nevracet



právo zadavatele zrušit zadávací řízení v souladu se zákonem



právo provádět změny či doplnění, zejména opravit chyby nebo opomenutí v této zadávací
dokumentaci ve lhůtě pro podání nabídek. Pokud se bude jednat o podstatnou změnu či doplnění
zadávací dokumentace zadavatel podle okolností v důsledku provedené změny či doplnění zadávací
dokumentace přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek



jakékoliv výdaje, práce či úsilí vynaložené před konečným zadáním veřejné zakázky, která je
předmětem zadávacího řízení, jsou výlučně záležitostí obchodního úsudku uchazečů. Uchazeči nemají
nárok na jakékoliv náhrady nákladů spojených s jejich účastí v zadávacím řízení, včetně přípravy
a podání nabídky a dalších žádostí, návrhů apod. Zadavatel ani nebude v souvislosti se zadávacím
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