Zadávací dokumentace k
nadlimitní veřejné zakázce na dodávky
Jedná se o zadávací řízení pro zadání nadlimitní zakázky v otevřeném řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon).
Název veřejné zakázky

Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky Chotěboř

Zadavatel

Město Chotěboř

IČO:

00267538

DIČ:

CZ00267538

Adresa sídla:

Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř

Osoba oprávněná za zadavatele jednat

Ing. Tomáš Škaryd, starosta

kontakt

tel. 569 641 107, e-mail: skaryd@chotebor.cz

Profil zadavatele:

https://zakazky.chotebor.cz/profile_display_2.html

Kontaktní osoba – administrátor
veřejné zakázky a spoluautor ZD

Ing. Dita Benáková, vedoucí oddělení podpory a administrace projektů
tel. 602 486 974, e-mail.: benakova@chotebor.cz

1. Předmět veřejné zakázky
1.1 Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks nové cisternové automobilové stříkačky (dále také CAS) v technické
specifikaci dle Přílohy č. 4 Technické podmínky CAS.
Klasifikace předmětu veřejné zakázky
Kód CPV
Popis
34144212-7
Cisternové automobilové stříkačky
1.2 Požadavky na technické podmínky
Je nutno respektovat ustanovení příslušných ČSN EN a ČSN nebo jejich částí, které byly oprávněným orgánem
prohlášeny za závazné. Veškeré prvky a součásti dodávky (materiály, výrobky a zařízení) musí splňovat požadavky
zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
1.3 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 7 200 000 Kč bez DPH.
1.4 Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky
Předpokládaný termín plnění veřejné zakázky je do 15 měsíců od podpisu kupní smlouvy.
1.5 Místo plnění veřejné zakázky
Místem plnění, tj. místem, kam má být předmět zakázky dodán, je adresa Hromádky z Jistebnice 1709, 583 01
Chotěboř.
1

2. Kritéria hodnocení nabídek:
Nabídky budou hodnoceny na základě jediného kritéria nejnižší nabídkové ceny v Kč včetně DPH. Nejlépe bude
hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou za celý předmět plnění v Kč vč. DPH.
V případě rozporu nabídkových cen v předložených dokumentech nabídky, bude pro zadavatele rozhodná cena
uvedena v návrhu kupní smlouvy.
3. Podmínky přístupu k zadávací dokumentaci, dodatečné informace k zadávacím podmínkám
Zadávací dokumentace vč. všech jejích příloh je volně přístupná bez omezení na webové adrese profilu zadavatele:
https://zakazky.chotebor.cz/profile_display_2.html
4. Místo a lhůta pro podání nabídek
4.1 Způsob a místo podání nabídek
Nabídky
budou
podávány
elektronicky
pouze
prostřednictvím
profilu
zadavatele
(EZAK):
https://zakazky.chotebor.cz/profile_display_2.html. Na nabídky podané jiným způsobem nebude zadavatel brát
zřetel.
Zakázka je uveřejněna na profilu zadavatele: https://zakazky.chotebor.cz/profile_display_2.html
4.2. Lhůta pro podání nabídek:
Lhůta pro podání nabídek končí dne 11. 07. 2022, 9:00 hodin.
Nabídky lze podat kdykoliv v době pro podání nabídek. Čas podání se řídí systémovým časem profilu zadavatele EZAK.
Nabídky budou otevřeny bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty k podání nabídek. Vzhledem k přípustnosti podání
nabídek pouze v elektronické podobě neproběhne veřejné otevírání nabídek.
4.3 Podmínky a požadavky na jednotný způsob zpracování nabídky
a) Dodavatelé podají nabídku způsobem podle ustanovení §107 zákona, a to písemně v elektronické podobě
prostřednictvím elektronického nástroje.
b) Nabídková cena v Kč musí být zpracována jako cena nejvýše přípustná za splnění specifikovaného předmětu plnění
v nabízeném termínu a kvalitě.
c) Nabídková cena v Kč musí zahrnovat veškeré náklady na splnění předmětu plnění dle článku 6 těchto ZP. Součástí
nabídkové ceny je rovněž předvedení funkčnosti a uvedení předmětu plnění do provozu dle právních předpisů a
norem České republiky včetně všech rizik.
d) Účastník zadávacího řízení odpovídá za úplnost ocenění předmětu plnění dle technických podmínek předmětu
plnění stanovené v ZP.
e) Nabídka musí být zpracována přehledně a srozumitelně v českém jazyce. Všechny dokumenty musí být dobře
čitelné, v nabídce nesmí být opravy a přepisy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Veškeré cizojazyčné
doklady a texty prokazující kvalifikaci musí být opatřeny překladem do českého jazyka. Stačí prostý překlad.
Povinnost připojit k dokladům překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce a
doklady o vzdělání v latinském jazyce.
f) Dodavatelé, kteří podávají nabídku společně, předloží listinu (např. smlouvy o sdružení či společenské smlouvy), z
níž vyplývá, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a jakýmkoliv třetím osobám z jakýchkoliv závazků
vzniklých v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky či vzniklých v důsledku prodlení či jiného porušení
smluvních nebo jiných povinností v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky zavázáni společně a
nerozdílně.
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Nabídka musí obsahovat minimálně následující dokumenty:
• Nabídka musí obsahovat podrobný popis nabízeného plnění tj. popis konkrétního nabízeného zboží včetně
veškerých položek požárního příslušenství s uvedením obchodních názvů, typů a výrobce, ze které bude patrné
splnění požadavků zadavatele, a to vyčerpávajícím způsobem včetně počtu ks a jednotkových cen. Položky
požárního příslušenství, které budou uchazečem nabízené, jsou uvedeny v tabulce v Příloze č. 4 Technické
podmínky CAS, bod 3. 50 a 3.51, sloupec „dodá výrobce“ (Ilustrativní fotografie, ilustrativní výkresy a ilustrativní
vyobrazení nabízeného plnění nejsou pro splnění požadavků na podrobný popis nabízeného plnění dostatečné.)
• Podklad ke splnění technických podmínek CAS bude v nabídce předložen ve formě čestného prohlášení (viz
Příloha ZD č. 3)
• Součástí nabídky bude stanovisko výrobce podvozku, ve kterém:
- vyslovuje souhlas s provedením účelové nástavby popsané v nabídce,
- uvádí seznam jím schválených změn provedených na podvozku výrobcem účelové nástavby oproti
manuálu pro nástavbáře,
- prohlašuje, že nabízený motor splňuje požadavky na provoz bez ad blue a na provoz při použití
paliva podle vojenských standardů F 34 bez přídavných aditiv.
• Účastník předloží certifikát osvědčující soulad s požadavky normy ISO 14000 jako výrobce nástavby CAS-kopie
platného certifikátu. V případě, že účastník uvede, že výrobce nástavby CAS je poddodavatel, předloží platný
certifikát vystavený poddodavateli. Pokud certifikát nebude vyhotoven v českém jazyce, musí být opatřen
překladem do českého jazyka. Stačí prostý překlad. Povinnost připojit překlad do českého jazyka se nevztahuje na
certifikát vyhotovený ve slovenském jazyce.
• Podklady k prokázání kvalifikace budou v nabídce předloženy ve formě požadované v bodě 7 ZD;
• Návrh kupní smlouvy podepsaný oprávněnou osobou viz Příloha č. 5
• Informace o subdodavatelích požadované v 8. bodě výzvy.
• Doklad o poskytnutí jistoty
Dodavatelé předkládají doklady jako naskenované kopie v čitelné podobě.
Účastník zadávacího řízení, jehož nabídka nebude splňovat beze zbytku zadávací podmínky stanovené v oznámení o
zakázce a v této ZD, může být dle § 48 odst. 2 zákona vyloučen.
5. Zadávací lhůta
Zadávací lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni, je stanovena zadavatelem na 90 dnů.
6. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
6.1 Nabídková cena
Nabídková cena je jediným hodnotícím kritériem. Nabídková cena zahrne kompletní a řádné provedení veřejné
zakázky, jak je popsána v této zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Nabídková cena bude zpracována v souladu
s technickou specifikací.
Cena bude uvedena celou částkou za kompletní provedení veřejné zakázky v českých korunách (Kč), v předepsané
struktuře: v Kč bez DPH, sazba a výše DPH a včetně DPH. Dodavatel uvede nabídkovou cenu v této struktuře do návrhu
kupní smlouvy a do nabídky.
Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny vyjma případu, kdy dojde ke změně zákona o dani z přidané hodnoty,
ovlivňující výši DPH. Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná, nepřipouští se ani inflační vlivy.
6.2 Obsah nabídkové ceny
Nabídková cena dodavatele obsahuje veškeré náklady nezbytné k řádnému provedení veřejné zakázky. Nabídková
cena obsahuje předpokládané změny ceny v závislosti na čase plnění a předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů. V
nabídkové ceně jsou zahrnuty veškeré i ztížené podmínky a rizika, které mohou vzniknout při realizaci dodávky.
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7. Požadavky na prokázání kvalifikace:
Kvalifikaci splní uchazeč, který prokáže splnění:
• základní způsobilosti
• profesní způsobilosti
• technické kvalifikace
7.1 Základní způsobilost
Základní způsobilost dle § 74 zákona
Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením:
a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst.1 písm. a). V případě, že je uchazeč právnickou osobou, tak
jak ve vztahu k uchazeči, tak i ve vztahu k členům jeho statutárního orgánu. Pokud je členem statutárního orgánu
uchazeče právnická osoba, prokazuje se tato podmínka i ve vztahu k této právnické osobě, ke každému členu
statutárního orgánu této právnické osoby a k osobě zastupující tuto právnickou osobu ve statutárním orgánu
uchazeče.
b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst.1 písm. b)
c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani § 74 odst.1 písm. b)
d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst.1 písm. c)
e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k §74 odst.1 písm. d)
f) výpisem z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním
rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e).
Doklady dle tohoto článku se předkládají v kopiích a lze je nahradit čestným prohlášením, jehož vzor je uveden v
příloze č. 1 této výzvy.
7.2 Profesní způsobilost
Profesní způsobilost dle § 77 zákona
Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné
evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.
7.3 Technická kvalifikace
▪ Dle § 79 odst. 2
písm. b)
Dodavatel předloží seznam významných dodávek poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení
včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele.
Splnění kvalifikace prokáže ten dodavatel, jehož seznam bude obsahovat alespoň tři obdobné dodávky (cisternové
automobilové stříkačky).
Min. 1 kus realizovaných dodávek CAS 20 bude v hmotnostní kategorii S v redukovaném provedení.
Zadavatel považuje technickou kvalifikaci za splněnou, pokud bude dodávka uvedená v seznamu v průběhu 3 let před
zahájením zadávacího řízení dokončena (předána objednateli).
písm. k)
Součástí podrobného popisu – Technické specifikace předmětu plnění musí být mimo jiné rozměrový výkres kompletní
nabízené CAS s pohledy přední, zadní, levá a pravá strana a půdorysný pohled se skutečnými hodnotami nabízené CAS.
7.4 Doklady o kvalifikaci
Doklady dle čl. 7.1 až 7.3 se při podání nabídky předkládají v kopiích. Doklady prokazující základní a profesní způsobilost
nesmí být starší 3 měsíců přede dnem podání nabídky. Doklady dle čl. 7.1 lze nahradit čestným prohlášením dle přílohy
č. 2.
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Zadavatel upozorňuje, že v souladu s § 86 odst. 3 ZZVZ bude požadovat od vybraného dodavatele předložení
originálů nebo ověřených kopií dokladů o jeho kvalifikaci uvedených v čl. 7.1 (tj. dokladů dle § 75 ZZVZ), 7.2 (tj.
dokladu dle § 77 odst. 1 ZZVZ) a 7.3 (tj. dokladu dle § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ této výzvy.
Zadavatel upozorňuje dodavatele, že dne 1. června 2021 došlo ke změně právních předpisů. Na základě této změny
zadavatel musí od 1. června 2021 vyloučit vybraného dodavatele, jeli českou právnickou osobou, která má skutečného
majitele, pokud nebylo možné zjistit údaje o jeho skutečném majiteli z evidence skutečných majitelů. Výjimky z této
povinnosti nejsou možné.
7.4.1 Prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
Dodavatel může prokázat kvalifikaci v souladu s § 228 ZZVZ výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů. Tento
výpis nahrazuje prokázání splnění:
a) základní způsobilosti dle § 74 ZZVZ,
b) profesní způsobilosti podle § 77 ZZVZ v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti.
Tento výpis nenahrazuje prokázání technické kvalifikace.
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být starší než 3 měsíce k poslednímu dni, ke kterému má být
prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost.
7.4.2 Prokázání kvalifikace prostřednictvím certifikátu, který byl vydán v rámci systému certifikovaných dodavatelů
Dodavatel může prokázat v souladu s § 234 ZZVZ kvalifikaci certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných
dodavatelů.
Předloží-li dodavatel veřejnému zadavateli certifikát, který obsahuje náležitosti dle § 239 ZZVZ a údaje v certifikátu
jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro podání nabídek, nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených
údajů prokázání splnění kvalifikace dodavatelem.
8. Informace o subdodavatelích
Zadavatel požaduje, aby dodavatelé ve své nabídce předložili seznam subdodavatelů, pokud jsou jim známi a uvedli,
kterou část veřejné zakázky bude každý ze subdodavatelů plnit a identifikační údaje každého subdodavatele. Za
subdodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek dodávek jinými subjekty pro vítěze zadávacího
řízení.
V případě, že dodavatel nemá v úmyslu zadat žádnou část veřejné zakázky jiné osobě (subdodavateli), doloží ve své
nabídce písemné prohlášení s uvedením této skutečnosti.
9. Obchodní podmínky
Zadavatel požaduje, aby dodavatel zcela respektoval obsah obchodních podmínek. Obchodní podmínky požadované
zadavatelem jsou vyjádřeny ve formě úplného návrhu kupní smlouvy, která je přílohou této zadávací dokumentace.
Návrh kupní smlouvy bude ze strany dodavatele podepsán statutárním orgánem, členem statutárního orgánu nebo
osobou příslušně zmocněnou (zmocnění musí být v takovém případě součástí nabídky dodavatele) a bude předložen
v originále s elektronickým podpisem. Dodavatel není oprávněn vzorový návrh kupní smlouvy nijak opravovat či
doplňovat s výjimkou doplnění nabídkové ceny, identifikačních údajů dodavatele, délky záruční doby a kontaktního emailu pro doručení reklamací.
Údaje doplněné dodavatelem do smlouvy musí být správné, úplné a pravdivé.
Vybraný účastník je povinen poskytnout zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy.
10. Jistota
Zadavatel požaduje, aby dodavatel k zajištění plnění svých povinností vyplývajících z účasti v tomto zadávacím řízení
poskytl jistotu ve výši 130 000,-Kč. Jistotu poskytne dodavatel formou složení peněžní částky na účet zadavatele, nebo
formou bankovní záruky či pojištění záruky.
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V případě poskytnutí jistoty složením peněžní částky na účet zadavatele musí být jistota nejpozději poslední den lhůty
pro podání nabídek připsána na účet zadavatele. Číslo bankovního účtu pro složení peněžní částky je 123667040297/0100, jako variabilní symbol bude použito IČO dodavatele poskytujícího jistotu. Nabídka dodavatele musí
v tomto případě obsahovat doklad prokazující složení peněžní částky na účet zadavatele (např. kopie výpisu z účtu).
V případě poskytnutí jistoty formou pojištění záruky musí být pojistná smlouva uzavřena tak, že pojištěným je uchazeč
a oprávněnou osobou, která má právo na pojistné plnění, je zadavatel.
V případě poskytnutí jistoty formou bankovní záruky nebo pojištění záruky je uchazeč povinen zajistit její platnost po
celou dobu zadávací lhůty podle § 40. Záruční smlouva či listina musí být předložena v originále listiny jako součást
nabídky. Zadavatel informuje, že za originál listiny považuje např. listinu opatřenou elektronickými podpisy nebo
listinu, jejíž elektronická forma byla získána autorizovanou konverzí.
11. Závěrečná ustanovení
a) Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.
b) Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo podá nabídku a
současně je poddodavatelem jiného dodavatele v tomtéž zadávacím řízení, prostřednictvím kterého tento
dodavatel prokazuje kvalifikaci, bude z řízení vyloučen.
c) Zadavatel pro odstranění pochybností upozorňuje, že pokud se v technické specifikaci, která je součástí zadávací
dokumentace, nachází názvy konkrétních výrobků nebo výrobců, jedná se jen o příklady výrobků, které splňují
technickou specifikaci. Veřejná zakázka se řídí obvyklými zákonnými podmínkami a zadavatel umožňuje pro plnění
zakázky použít i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, které jsou v souladu s technickou specifikací
obsaženou v zadávací dokumentaci. To neplatí, pokud zadavatel požaduje konkrétní výrobek z důvodu zachování
kompatibility s výrobky, které zadavatel již vlastní.
d) Dodavateli nevzniká právo na náhradu nákladů spojených s účastí na zadání zakázky.
e) Dodavatel, jehož nabídka nebude splňovat podmínky stanovené zákonem nebo požadavky zadavatele uvedené v
zadávacích podmínkách, může být ze zadávacího řízení vyloučen.
f) Dodavatel podáním nabídky na tuto veřejnou zakázku uděluje zadavateli výslovný souhlas se zveřejněním
podmínek jeho nabídky v rozsahu a za podmínek vyplývajících z ustanovení příslušných právních předpisů (zejména
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).
g) Účastník zadávacího řízení je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu
finanční kontroly.

11. Přílohy zadávacích podmínek:
Příloha č. 1 – Krycí list
Příloha č. 2 – Čestné prohlášení uchazeče o splnění základní způsobilosti
Příloha č. 3 – Čestné prohlášení uchazeče o splnění technických podmínek CAS
Příloha č. 4 - Technické podmínky CAS
Příloha č. 5 – Návrh kupní smlouvy

Chotěboř, 2. 6. 2022

Ing. Tomáš Škaryd, starosta
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