Výzva k podání nabídky

Technické služby Ostrava - Jih, příspěvková organizace
Kpt. Vajdy 3202/6, 700 30 Ostrava – Zábřeh

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU
dle § 36 zákona 134/2016 Sb.

Veřejný zadavatel (dále jen „zadavatel“) ve smyslu ust. § 4 odst. 1 písm. d) zákona vyzývá tímto
dodavatele k podání nabídky k níže uvedené veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním
řízení v souladu s ust. § 26 v návaznosti na ust. § 53 zákona.

I.

Údaje o veřejné zakázce

1.

Identifikační údaje zadavatele

Název zadavatele:

Technické služby Ostrava – Jih, příspěvková organizace

IČ zadavatele:

66739331

Kontaktní adresa zadavatele:

Kpt. Vajdy 3202/6, 700 30 Ostrava – Zábřeh

Osoba zastupující zadavatele:

Ing. Miroslav Janečka, ředitel

Kontaktní osoba:

Silvie Krejchová, vedoucí provozně technického oddělení

www adresa zadavatele:

http://www.tsoj.cz

Profil zadavatele:

https://zakazky.ovajih.cz/profile_display_171.html

Telefon

+420 555 502 262

1. 1. Základní údaje o veřejné zakázce
Označení veřejné zakázky
Předmět veřejné zakázky:

Uzavření rámcové smlouvy:

Název:

Číslo:

Dodávka čistících strojů
Dodávka

NE

--Zadávací řízení:

zjednodušené podlimitní

Limity veřejné zakázky

podlimitní

Doba trvání rámcové smlouvy (počet
let):

Zavedení dynamického nákupního systému:

NE

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

900.000,-

---
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1. 2. Údaje pro vyžádání zadávací dokumentace, vysvětlení ZD a prohlídka místa plnění
Adresa pro vyžádání zadávací
--dokumentace, liší-li se od adresy
zadavatele:
Kontaktní osoba pro zadávací
dokumentaci, vysvětlení
zadávací dokumentace a
prohlídku místa plnění:

Úhrada nákladů na zadávací
dokumentaci:

Příjmení, jméno, titul:

Silvie Krejchová

Telefon, mobil:

+420 555 502 264

E-mail:

krejchova@tsoj.cz

E-mail pro prohlídku místa
plnění:

prohlídka místa plnění se nekoná

Výše nákladů (v Kč s DPH)

bezplatně

Způsob platby:

NE
Dokumentace zveřejněna na profilu
zadavatele
https://zakazky.ovajih.cz/profile_displ
ay_171.html

1. 3. Údaje pro podání elektronické nabídky
Profil zadavatele pro podání
elektronické nabídky:

https://zakazky.ovajih.cz/profile_display_171.html

Upřesňující údaje:

Elektronickou nabídku lze podat pouze po předchozí registraci
a přihlášení do systému E-ZAK a musí být opatřena zaručeným
elektronickým podpisem osoby oprávněné jednat jménem či
za dodavatele, více viz níže.

2.

Charakteristika veřejné zakázky

Název veřejné zakázky:

Dodávka čistících strojů

Místo plnění / realizace, kód:

Kpt. Vajdy 3202/6, Ostrava - Zábřeh, CZ0806

Stručný popis zakázky:

Dodávka 1 ks vysokotlakého čistícího stroje s vlastní nádrží a ohřevem
vody, 1 ks ručně vedeného zametacího stroje a 2 ks ručně vedených
mycích strojů. Bližší specifikace je uvedena v příloze č. 1 závazného
návrhu smlouvy.

Společný slovník (CPV):

Hlavní slovník

Doplňkový slovník

Hlavní předmět:

42995000-7

---

Další předměty:

---

---

a) nejnižší nabídková cena

NE

b) nejnižší náklady životního cyklu

NE
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Kritéria pro zadání veřejné zakázky
c) nejlepší poměr ceny a kvality
dle ekonomické výhodnosti dle § 114
zákona:

ANO

Požadavek na poskytnutí jistoty dle §
41 zákona:

NE

Varianty nabídky dle § 102 zákona:

NE

Elektronické podání nabídky dle §
107 zákona:

ANO

Právo na vyhrazené plnění vč. popisu
a lhůty:

NE
Rozdělení na části:

NE

Počet:
---Zadávání částí veřejných zakázek dle
Nabídky mohou být předkládány
§ 35 v návaznosti na ust. § 101
--pro:
zákona:
Nejvyšší počet částí, které mohou
---být zadány jednomu dodavateli:
Bude použita elektronická aukce dle
§ 120 a násl. zákona:
Podmínky financování:

3.

NE
Dodávka bude uhrazena jednorázově po akceptaci dodávky
po započtení případných smluvních pokut či jiných sankcí během
dodávky. Bližší specifikace v příloze č. 2 této výzvy.

Časová specifikace

Lhůta pro:

Od:

prohlídku místa plnění

S ohledem na předmět plnění této veřejné zakázky se
nekoná.

podání žádosti o písemné vysvětlení ZD

---

20. 5. 2019, 23.59 hodin

uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace

---

23. 5. 2019, 23.59 hodin

podání nabídek

---

30. 5. 2019, 10.00 hodin

otevírání obálek s nabídkami

Do:

---

předpokládanou dobu plnění

Hodnotící kritérium dle cenové nabídky

zadávací lhůtu

---

Dodavatel je oprávněn po zadavateli (kontaktní osobě uvedené v bodě 1.2) písemně požadovat
vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s ustanovením § 98 odst. 3 zákona, které bude uveřejněno
na profilu zadavatele https://zakazky.ovajih.cz/profile_display_171.html.
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4.

Financování

Převažující zdroje financování

vlastní

Jiné zdroje (fondy)

---

Evidence v jiném informačním systému, evidenční
číslo

---

5.

Výzva k podání nabídky

Doklady, jimiž dodavatel prokazuje splnění své způsobilosti a kritéria kvalifikace dle § 53
odst. 4 zákona

Základní způsobilost
a) Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti podle ust. § 74 odst. 1 písm. a) – e) zákona, podepsané
osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení, nejpozději v době 3 měsíců přede
dnem podání nabídky (viz příloha č. 1).
Profesní způsobilost
b) Doklad o oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní
předpisy takové oprávnění vyžadují, zejména doklad prokazující živnostenské oprávnění v rozsahu
„Zprostředkování obchodu a služeb„ nebo „Velkoobchod a maloobchod“, včetně výpisu z Obchodního
rejstříku či jiné evidence, má-li v ní být dodavatel zapsán podle zvláštních předpisů, nejpozději v době 3
měsíců přede dnem podání nabídky, v souladu s § 77 odst. 1 zákona.
Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti v nabídce předložením čestného prohlášení (je možno
použít vzor v příloze č. 1), z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel veškerá kritéria způsobilosti
požadované zadavatelem splňuje, a doklady musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti
nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.
Technická kvalifikace
Zadavatel nepožaduje prokázání technické způsobilosti.

6.

Dílčí kritéria při hodnocení podle ekonomické výhodnosti

Dílčí kritéria:

Váhy v %:

Nabídková cena v Kč bez DPH

85

Dodací lhůta / kalendářní dny

15

Pravidla pro hodnocení nabídek dle § 115 zákona:
Nabídka bude hodnocena podle ekonomické výhodnosti bodovací metodou. Pro hodnocení nabídek použije
hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 1 až 100 bodů. Každé jednotlivé nabídce bude dle dílčího
kritéria přidělena bodová hodnota, která bude odrážet úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího
kritéria. Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria,
získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikla násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější
nabídky k hodnocené nabídce.
Hodnocení podle bodovací metody provede hodnotící komise tak, že jednotlivá bodová ohodnocení nabídek
dle dílčích kritérií vynásobí příslušnou vahou daného kritéria. Na základě součtu výsledných hodnot
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u jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako
nejúspěšnější je stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší hodnoty.
Zadavatel si vyhrazuje právo v případě shodnosti bodového ohodnocení účastníků zadávacího řízení
umístěných na 1. a 2. místě vybrat nabídku s nižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH.

7.

Jiné upřesňující údaje

Variantní řešení:

Zadavatel nepřipouští.

Požadavek na vzorky:

Zadavatel nepožaduje.

Prohlídka místa plnění:

Prohlídka místa plnění se nekoná.

Jiné:

Účastník zadávacího řízení v nabídce doloží čestným prohlášením
souhlas povinnému subjektu (zadavateli) s poskytováním získaných
informací dalším subjektům dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a zároveň
v souladu s ust. § 218 odst. 1 zákona v nabídce označí údaje nebo
sdělení, která považuje za důvěrná, a to vzhledem k povinnostem
daných zákonem citovaných zákonem o svobodném přístupu
k informacím a zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru
smluv, ve znění pozdějších předpisů.

II. Upřesnění požadavku na poskytnutí jistoty (dle § 41 zákona)
Zadavatel nepožaduje.
III. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny
Nabídková cena v české měně jako cena smluvní a nejvýše přípustná bude účastníkem zpracována
podle zadávací dokumentace. Takto stanovená cena bude zadavatelem posuzována v kritériu
„Nabídková cena v Kč bez DPH“. Nabídková cena bude obsahovat veškeré náklady spojené s úplným
a kvalitním provedením předmětu plnění. Chyba v matematických operacích může být důvodem
k vyloučení. Položka označena 0, není z pohledu zadavatele vyplněnou položkou a hodnotící komise
může vyřadit nabídku z dalšího posuzování. Nabídková cena musí obsahovat i předpokládaný vývoj cen
v daném oboru včetně předpokládaného vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám až do doby
dokončení předmětné veřejné zakázky. Nabídková cena musí být platná po celou dobu, a to od podání
nabídky, až do doby ukončení této veřejné zakázky, bude uvedena v české měně v Kč bez DPH,
samostatně DPH a cena včetně DPH.
Další součásti veřejné zakázky jsou uvedeny ve vzoru závazného návrhu smlouvy (viz. příloha č. 2 této
výzvy).
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IV. Mimořádně nízká nabídková cena
V souladu s ust. § 113 odst. 2 písm. b) zákona zadavatel stanovuje způsob určení mimořádně nízké
nabídkové ceny. Za nabídku obsahující mimořádně nízkou nabídkovou cenu bude považována taková
cenová nabídka, jejíž celková cenová úroveň bude o více než 30 % nižší než průměrná cenová úroveň
všech hodnocených nabídek. Tím však není dotčena možnost zadavatele požadovat v souladu s § 113
odst. 3 a 4 zákona vysvětlení mimořádně nízké nabídkové ceny i v případě, že zadavatel shledá
nabídkovou cenu některého z dodavatelů mimořádně nízkou ve vztahu k předmětu veřejné zakázky
na základě jiných skutečností, než je výše definována odchylka od průměrné cenové úrovně.
V. Podmínky, při jejichž splnění je možno změnit výši nabídkové ceny
Bližší specifikace v čl. VI. odst. 3 vzoru závazného návrhu smlouvy (viz. příloha č. 2 této výzvy).
VI. Platební podmínky
Bližší specifikace v čl. VII. vzoru závazného návrhu smlouvy (viz. příloha č. 2 této výzvy).
VII. Pokyny pro zpracování nabídky
Dodavatel je oprávněn podat pouze jednu nabídku ve lhůtě pro podání nabídek, a to v elektronické
podobě v českém nebo slovenském jazyce (výjimku tvoří odborné názvy a údaje).
Nabídka dodavatele bude tvořena závazným návrhem kupní smlouvy včetně příloh
prohlášením, obojí opatřeno podpisem osoby oprávněné jednat za dodavatele.

a čestným

Nabídka v elektronické podobě musí být podána prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK
v detailu
u
příslušné
VZ
na
adrese
profilu
zadavatele:
https://zakazky.ovajih.cz/profile_display_171.html. Dodavatel musí být nejdříve v E-ZAK registrován.
Elektronickou nabídku lze podat pouze po předchozím přihlášení do E-ZAK a musí být opatřena
zaručeným elektronickým podpisem osoby oprávněné jednat jménem či za dodavatele. Postup
při registraci je popsán v následujících odstavcích této výzvy. Elektronický podpis musí být založen
na osobním kvalifikovaném certifikátu a náležet osobě oprávněné jednat jménem či za dodavatele.
Pokud nabídku elektronicky podepíše jiná osoba, musí být v nabídce přiložena plná moc, která ji k tomu
opravňuje.
Zadavatel doporučuje, aby jednotlivé soubory elektronické nabídky byly označeny tak, aby bylo patrné,
že se jedná o nabídku na veřejnou zakázku. Pokud dodavatel vkládá více souborů, budou jednotlivé
soubory očíslovány vzestupnou řadou a označeny názvem dokumentu. V případě komprimace
dodavatel použije formát .ZIP nebo .RAR. Maximální velikost jednotlivých souborů v E-ZAK je omezena,
ale počet dokumentů v nabídce není omezen.
Zadavatel doporučuje, aby dodavatel podával elektronickou nabídku v jednom datovém souboru (PDF,
ODT, DOC apod.).
Registrace dodavatele v E-ZAK
Pro podání nabídky v elektronické podobě je třeba provést registraci dodavatele v elektronickém
nástroji E-ZAK na adrese https://zakazky.ovajih.cz/registrace.html. K úspěšnému dokončení registrace
je dle doporučení zadavatele vhodné využít platný elektronický podpis založený na osobním
kvalifikovaném certifikátu. Pokud elektronický podpis dodavatel nevlastní, lze dokončit registraci i bez
jeho využití. Nicméně pro plnohodnotnou účast v této veřejné zakázce je povinné elektronický podpis
založený na osobním kvalifikovaném certifikátu vlastnit.
Podrobnější informace dodavatelé naleznou v uživatelské příručce pro dodavatele
https://zakazky.ovajih.cz/manual_2/ezak-manual-dodavatele-pdf a v manuálu elektronického podpisu
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https://zakazky.ovajih.cz/manual_3/qcm-podepisovaci_applet-pdf.
V případě, že se dodavateli nedaří zaregistrovat do systému E-ZAK, může být příčinou, že byl před
vyhlášením této VZ již „předregistrován“ zadavatelem nebo administrátorem a jeho IČO je tak
obsazeno. V tomto případě je nutné vstoupit k dokončení registrace pomocí hypertextového odkazu
z předregistračního e-mailu, který byl zaslán na adresu dodavatele. V případě potíží, ztráty nebo
neobdržení předregistračního e-mailu lze kontaktovat paní Silvii Krejchovou (viz. bod 1. 2. této ZD)
pro jeho opětovné zaslání, případně nápravu jiným způsobem.
Test nastavení prohlížeče: Na adrese https://zakazky.ovajih.cz/test_index.html má dodavatel možnost
si ověřit, zda jeho prohlížeč splňuje všechny potřebné požadavky pro účast v poptávkovém řízení.
Test prostředí: Tento test prověří nezbytné součásti internetového prohlížeče a správnost jejich
nastavení pro práci s elektronickým nástrojem E-ZAK.
Test odeslání nabídky: Tento test dodavateli umožní vyzkoušet si elektronické testovací nabídky
v prostředí elektronického nástroje E-ZAK. Tento test ověří, zda elektronický podpis dodavatele
vyhovuje pro využití v E-ZAK. Podmínkami úspěšného průběhu jsou úspěšně absolvovaný první test
prostředí a platný zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu (vydávají jej
EIdentity a.s., PostSignum QCA, nebo První certifikační – I. CA).
Obchodní podmínky
Obchodní podmínky vyplývají ze vzoru závazného návrhu smlouvy (viz. příloha č. 2 této výzvy), který
účastník zadávacího řízení pouze vyplní.
Účastník zadávacího řízení není oprávněn činit v závazném návrhu smlouvy jakékoliv změny či doplnění
s výjimkou údajů, které jsou výslovně vyhrazeny pro doplnění ze strany účastníků zadávacího řízení
v místech k tomu určených. Účastník zadávacího řízení není oprávněn přikládat žádné přílohy k návrhu
smlouvy, které tato výzva výslovně nepředpokládá. V případě, že účastník zadávacího řízení v nabídce
doloží dokumenty vztahující se k nabídce podepsané jinou osobou než osobou k tomu oprávněnou dle
aktuálního a platného výpisu z Obchodního rejstříku, doloží do své nabídky také oprávnění této osoby
k podpisu (např. plnou moc). Závazný návrh smlouvy vymezuje budoucí rámec smluvního vztahu.
Nabídka účastníka zadávacího řízení musí respektovat stanovené obchodní podmínky a v žádné části
nesmí obsahovat ustanovení, které by bylo v rozporu s tímto závazným návrhem smlouvy a které by
znevýhodňovalo zadavatele. V opačném případě se má za to, že nabídka nesplňuje zadávací podmínky
a bude vyřazena dle § 48 odst. 2 písm. a) zákona.
Tabulky v příloze smlouvy č. 1., 2.
Účastník zadávacího řízení zpracuje tabulky uvedené v příloze č. 1. a 2. závazného návrhu smlouvy.
Nesplnění tohoto požadavku zadavatele může být důvodem k vyloučení účastníka zadávacího řízení
ze zadávacího řízení.
VIII. Další práva a podmínky vyhrazené zadavatelem
Zadavatel si dále vyhrazuje níže uvedená práva a podmínky:
a) nepřipouští varianty nabídky dle § 102 zákona,
b) náklady spojené s účastí na veřejné zakázce zadavatel nehradí,
c) pokud pro účely definování standardů navržených položek je v dokumentaci uveden typ
výrobků, katalogové číslo, název či jiná obdobná specifikace, není tím dána povinnost účastníka
zadávacího řízení zahrnout do své nabídky tento konkrétní výrobek, zadavatel výslovně připouští
použití i jiných kvalitativně a technicky obdobných řešení, a to v těch případech, kdy dodavatel
prokáže, že nabízené dodávky, služby či práce splňují rovnocenným způsobem požadavky
vymezené technickými podmínkami, případně splňují požadavky na výkon nebo funkci,
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d) v případě rozporu údajů mezi návrhem smlouvy a jiným dokladem v nabídce, bude brán
v úvahu při posouzení a hodnocení nabídek údaj uvedený v návrhu smlouvy,
e) ověřit informace obsažené v nabídce dodavatele u třetích osob a dodavatel je povinen mu
v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost,
f) upravit rozsah předmětu plnění dle výše finančních prostředků, které má zadavatel
k dispozici,
g) vyloučení účastníka zadávacího řízení, včetně důvodů vyloučení, oznámit zveřejněním na
profilu zadavatele https://zakazky.ovajih.cz/profile_display_171.html v souladu s ust. § 53 odst. 5
zákona,
h) zveřejnit oznámení o výběru nejvhodnější nabídky na profilu zadavatele
https://zakazky.ovajih.cz/profile_display_171.html v souladu s ust. § 53 odst. 5 zákona,
i) v souladu s ust. § 104 odst. 1 písm. e) zákona zadavatel požaduje u vybraného dodavatele, se
kterým má být uzavřena smlouva dle § 124 zákona, předložit před jejím uzavřením ověřené
doklady požadované dle bodu 5 této ZD způsobem dle § 75 a § 122 zákona, a to v souladu se
zněním přiloženého čestného prohlášení. Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí
součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu ust. § 122 odst. 7 zákona. Požadovaná způsobilost a
kvalifikace v rámci součinnosti může být v souladu se zákonem prokázána prostřednictvím jiných
osob dle § 83 zákona, prostřednictvím poddodavatele dle § 85 zákona a v případě společné
nabídky několika dodavateli dle § 84 zákona, případně předložením ověřené kopie či originálu
výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů dle § 228 zákona nebo ověřené kopie či originálu
certifikátu ze seznamu certifikovaných dodavatelů dle § 234 zákona prokazující splnění
způsobilosti a kvalifikace v rozsahu údajů v nich uvedených.

Přílohy, které jsou nedílnou součástí této výzvy:
1) Čestné prohlášení
2) Vzor závazného návrhu smlouvy
Příloha smlouvy č. 1
Příloha smlouvy č. 2

Specifikace minimálních požadavků dodávky
Cena - kalkulace

Ostrava 13. 5. 2019

Silvie Krejchová
vedoucí provozně technického oddělení
Dokument je opatřen elektronickým podpisem.
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