
 

Oznámení o zahájení zadávacího řízení  

2 samosběrné zametací vozy - Mariánské Lázně 
 

 

Veřejný zadavatel tímto oznamuje svůj úmysl zadat nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky. Zakázka 

je zadávána formou otevřeného řízení.  

Zadavatel vyzývá dodavatele k podání nabídky v souladu s pravidly a požadavky specifikovanými dále 

v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.  

Veřejná zakázka a celý její průběh se řídí zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném 

znění (dále jen „zákon o veřejných zakázkách“), Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory 

v OPŽP ve verzi účinné ode dne 1. 1. 2013 a další platnou legislativou.  
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1. Zadavatel 

Název:     TECHNICKÝ A DOPRAVNÍ SERVIS, s.r.o. 

Oprávněný zástupce  zadavatele: Daniel Javůrek, jednatel      

IČ/DIČ:     252 13 261 /CZ 25213261 

Sídlo:     U Pily 206/3a, 353 01  Mariánské Lázně 

     Číslo datové schránky zadavatele: ct86jt2 

Webový portál:       http://www.tds-ml.cz/ 

Profil zadavatele:    

https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/25213261  

 

Kontaktní osoba určená k jednání  ve věcech technických – Ing. Michal Polák 

Tel. +420 354 624.468; +420 725 557 238 

E-mail: ekonom@tds-ml.cz 

ve věcech zadávacích – Mgr. Martina Zábranská Vrátná 

Tel.: +420 220512524, +420 602815427 

E-mail: martinavr@maprojekt.cz 

(TECHNICKÝ A DOPRAVNÍ SERVIS, s.r.o. nebo zadavatel) 

 

2. Administrátor zadávacího řízení 

Výkonem zadavatelských činností v tomto zadávacím řízení v souladu s § 151 zákona o veřejných 

zakázkách byla pověřena společnost: 

MA projekt, spol. s r.o., zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 141357, 

se sídlem a kontaktním místem Patočkova 1638/67, Praha 6  PSČ 169 00, IČO:  284 36 318, 

tel. a fax:  +420 220 512 524, mobil: +420 602 815 427,           

e-mail: info@maprojekt.cz, www.maprojekt.cz, 

kontaktní osoba oprávněná jednat za zadavatele:  Mgr. Martina Zábranská Vrátná 

(administrátor) 

 

3. Předmět plnění  

3.1. Lhůty a termíny 

Datum oznámení veřejné zakázky 2. 5. 2013 

Datum uveřejnění na profilu zadavatele  3. 5. 2013 

Předpokládané zahájení plnění, podpis Kupní smlouvy  

(avšak dle pravomocného termínu výběru dodavatele ukončením 

tohoto zadávacího řízení): červen 2013 

Lhůta plnění (dodací lhůta) 

max. 150 kalendářních dnů od 

výzvy zadavatele – je 

předmětem hodnocení 

3.2. Zadávací dokumentace, uveřejňování  

Zadávací dokumentace veřejné zakázky bude v celém rozsahu včetně všech jejích příloh uveřejněna a 

volně dostupná na profilu zadavatele a webových stránkách zadavatele  www. tds-ml.cz . 
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V případě jakýchkoliv potíží se stahováním dokumentů, nebo z jiných důvodů, mohou dodavatelé 

požádat o poskytnutí zadávací dokumentace písemně, telefonicky, prostřednictvím elektronické 

komunikace (e-mail) nebo osobně na adrese sídla administrátora veřejné zakázky MA projekt, spol. 

s r.o., Patočkova 1638/67, Praha 6, tel. 602 815 427. 

Zadávací dokumentace a všechny její přílohy jsou v elektronické podobě k dispozici zdarma.  

Zadavatel uveřejní dokumenty v souladu s § 147a na svém profilu zadavatele.  

3.3. Projekt „Snížení imisí - Pořízení komunální čistící techniky Mariánské Lázně“ 

Zadavatel zadává tímto zadávacím řízením veřejnou zakázku na dodávky související s realizací 

projektu „Snížení imisí - Pořízení komunální čistící techniky Mariánské Lázně“, podpořeného 

z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). Projekt je spolufinancován z prostředků 

strukturálních fondů Evropských společenství a státního rozpočtu ČR a je evidován pod registračním 

číslem CZ.1.02/2.1.00/11.10090. Zadavatel je oprávněn zadávací řízení zrušit podle ust. § 84 odst. 2 

písm. e) zákona o veřejných zakázkách, pokud neobdrží z jakýchkoliv důvodů uvedenou dotaci na 

realizaci projektu. 

3.4. Místo plnění 

Místem dodání plnění veřejné zakázky je areál společnosti TECHNICKÝ A DOPRAVNÍ SERVIS, s.r.o. na 

adrese U Pily 206/3a, 353 01 Mariánské Lázně. 

Dodávka bude protokolárně předána v sídle zadavatele včetně předání technického průkazu vozidla a 

pokyny pro obsluhu a údržbu v českém jazyce. 

3.5. Klasifikace předmětu plnění veřejné zakázky 

název: kód CPV: 

Zametací vozy 34144430-1 

3.6. Specifikace předmětu plnění zakázky 

Předmětem této zakázky je dodávka dvou kusů nové čistící komunální techniky - samosběrných 

zametacích strojů určených speciálně k zametání veřejných komunikací v dále uvedené 

specifikaci. 

Minimální požadavky na technické standardy: 

 

3.6.1. Samosběrné zametací vozidlo č.1 : 

Podvozek: 

Silniční nákladní podvozek v komunálním provedení vhodný pro pevnou montáž samosběrné 

zametací nástavby. 

- celková přípustná hmotnost podvozku    min. 15  max. 18t 

- rozvor náprav podvozku     min. 3200  max.3600 mm 

- přední náprava s listovými pery nosnost   min. 5  max. 7,5t 

- zadní náprava se vzduchovými měchy nosnost   min. 10  max. 11,5t 

- vznětový motor s výkonem     min. 170 max. 200 kW 

- palivová nádrž s objemem     min. 120   

- minimální emisní norma     Euro 5  
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- výfuk vyveden nahoru za kabinu 

- manuální převodovka  

- pravostranné řízení 

- zesílené provedení rámu pro komunální nástavbu vozidla  

- kotoučové brzdy na obou nápravách s ABS 

- uzávěrka diferenciálu na zadní nápravě  

- celo-ocelová kabina se zadním oknem (požadavek řidiče) 

- barva kabiny RAL 2011 oranžová 

- klimatizace kabiny 

- determální skla kabiny 

- vnější sluneční clona 

- digitální tachograf 

- autorádio s mp3,usb 

- palubní počítač 

- vyhřívaný vysoušeč tlakového vzduchu podvozku 

- zařízení pro připojení a komunikaci s nástavbou 

- elektricky ovládaná okna řidiče a spolujezdce 

- elektricky vyhřívaná zpětná zrcátka 

- 2 výstražné majáky na kabině vozidla zábleskové 

- plnohodnotné rezervní kolo 

- kastlík na nářadí  

- bezpečnostní polepy, šrafování a tabulky dle vyhlášky platné v ČR 

- povinná výbava vozidla dle příslušné vyhlášky platné v ČR 

 

Nástavba: 

montáž na silniční nákladní podvozek s celkovou přípustnou hmotností min. 15 max. 18t. 

 

- objem nástavby    min. 6   max. 8m3 

- objem vodní nádrže     min. 1800  max. 2500 lit. 

- zametací šířka      min. 2300  max. 3000 mm 

- plocha separačního síta v nástavbě   min. 1m2  max. 2m2 

- hydrostatický pracovní pojezd vozidla   min.0  max. 40 km/h 

- vysokotlaký vodní systém    min. 100/30 max. 150/50 bar/lit. 

- WAP mycí pistole na navijáku s hadicí délky  min. 10  max. 20 m 

- sací hadice na zadním víku nástavby délka  min.4   max. 6m 

- zařízení s filtrací k využití celého objemu nástavby pro tlakové mytí komunikací  

- vysokotlaká lišta na válcovém kartáči 

- automatické spouštění/zvedání sací hadice 

- pracovní osvětlení zadní sací hadice 

- uzavírací klapka připojení sací hadice  

- hydraulický pohon ventilátoru a zametacích agregátů nástavby 

- umístnění ventilátoru mimo zásobník smetků 

- nerezové provedení zásobníku na smetky 

- nerezové provedení vodní nádrže s nízkým těžištěm 

- sklopné separační síto pro snadnou údržbu 
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- válcový kartáč mezi nápravami s plynulou regulací otáček a přítlaku 

- talířový kartáč s plynulou regulací otáček a přítlaku 

- sací hubice vybavená klapkou pro sběr objemných nečistot 

- boční vysunutí sací hubice a talířového kartáče mimo obrys vozidla 

- zesílení komponentů sání proti opotřebení 

- skrápění všech zametacích agregátů a sací hubice 

- skrápěcí lišta na předním nárazníku 

- zařízení proti zámrazu vodního systému 

- zařízení pro snadné vypláchnutí ventilátoru     

- barva nástavby RAL 2011 oranžová 

- řídící systém nástavby s možností programování  

- bezpečnostní kamera na zadní části nástavby se samostatným monitorem 

- rychlý ovládací panel pro ovládání zametacích funkcí  

- 1 výstražný maják na zádi vozidla v horním obrysu 

- příslušenství nástavby (škrabka, napouštěcí hadice atd.) 

- bezpečnostní polepy, šrafování a tabulky dle vyhlášky platné v ČR 

 

Vozidlo bude homologováno, vybaveno a schváleno pro provoz na pozemních komunikacích 

dle platných zákonných norem. 

 

3.6.2. Samosběrné zametací vozidlo č.2 : 

- celková přípustná hmotnost stroje   min. 2,3 max. 2,5t 

- průjezdná šířka stroje     min. 900 max. 1100 mm 

- průjezdná výška stroje     min. 1900 max. 2100 mm 

- vzduchem chlazený 

- vznětový motor s výkonem    min. 28  max. 33 kW 

- pracovní rychlost stroje    min. 0   max. 15 km/h 

- přejezdová rychlost stroje    min. 0   max. 40 km/h 

- objem zásobníku na smetky    min. 1  max. 2 m3 

- objem vodní nádrže čisté vody skrápění   min. 200 max. 300 lit. 

- zametací šířka      min. 1500 max. 2500 mm 

- plocha separačního síta v zásobníku   min. 1  max. 2m2 

- sací hadice s připojením k zásobníku délka  min. 3,5  max. 5 m    

- vysokotlaký vodní systém   min. 100/10  max. 150/30 bar/lit. bar/30lit 

- WAP mycí pistole s hadicí délky    min. 8   max. 18 m 

- řízení přední i zadní nápravy v pracovním režimu 

- kabina s klimatizací 

- rádio s mp3,usb  

- hydraulický pohon ventilátoru a zametacích agregátů stroje 

- hydrostatický pojezd stroje s přejezdovým a pracovním režimem 

- nerezové provedení zásobníku na smetky 

- provedení vodní nádrže antikorozní úpravou  s nízkým těžištěm 

- minimálně 2 talířové kartáče s plynulou regulací otáček a přítlaku 

- nezávislé ovládaní každého z kartáčů 

- sací hubice vybavená klapkou pro sběr objemných nečistot 



  
 

 
Stránka 7 z 16 

- zesílení komponentů sání proti opotřebení 

- skrápění všech zametacích agregátů a sací hubice 

- recirkulace vody pro zkrápění sací hubice s oddělenou nádrží 

- 1 výstražný zábleskový maják  

- dostatečné pracovní osvětlení stroje 

- centrální mazání stroje pro jednoduchou údržbu 

- rezervní kolo 

- barva stroje RAL 2011 oranžová 

- příslušenství stroje (škrabka, napouštěcí hadice atd.) 

- bezpečnostní polepy, šrafování a tabulky dle vyhlášky platné v ČR 

 

Vozidlo bude homologováno, vybaveno a schváleno pro provoz na pozemních komunikacích 

dle platných zákonných norem. 

 

3.6.1. Součástí kompletní dodávky budou všechny nezbytné doklady dle platných norem k provozu 

předmětu plnění potřebné k převzetí a užívání, včetně zejména technického průkazu, návodu 

na obsluhu předmětu plnění v českém jazyce, certifikátu o splnění parametru redukce 

jemného škodlivého prachu PM 30 a dalších. 

3.6.2. Je-li v dokumentaci nebo některé její části či příloze definován konkrétní výrobek, má se za 

to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce, a následně i při vlastní 

dodávce, může být nahrazen i výrobkem srovnatelným.  

3.6.3. Předmět této veřejné zakázky zahrnuje kvalifikované zaškolení obsluhy v místě plnění při 

převzetí zařízení a vydání jmenovitého potvrzení o kvalifikovaném zaškolení. 

3.6.4. Vybraný dodavatel bude smluvně zavázán k povinnosti nastoupit k odstranění závad dodávky 

nebo kterékoliv její části v záruční lhůtě vztahujících se k poskytnuté záruce do 48 hodin 

(včetně víkendů a státních svátků) od prokazatelného oznámení zadavatele o vzniku závady, 

nedohodnou-li se strany jinak. 

 

4. Předpokládaná hodnota  

Předpokládaná celková hodnota této veřejné zakázky bez daně z přidané hodnoty je stanovena na  

5 900 000,- Kč. 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je stanovena jako nejvyšší přípustná cena za stanovený 

rozsah při zachování požadované kvality předmětu plnění. Bude-li nabídková cena za oba stroje 

včetně záruky, zaškolení obsluhy, předvedení strojů a následné dopravy do místa plnění a dalších 

nezbytných náležitostí přesahovat výše uvedenou předpokládanou hodnotu, bude taková nabídka 

vyřazena z dalšího posuzování a uchazeč bude vyloučen ze zadávacího řízení. 

5. Hodnotící kritéria a způsob hodnocení 

 

Základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky. 

Dílčími hodnotícími kritérii jsou  
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Nabídková cena za předmět dodávky 85 % 

Dodací lhůta   15 % 

 

Závazný termín pro podání cenové nabídky je datum stanovené jako poslední možný den pro podání 

nabídky. 

5.2.1. Nabídková cena za předmět dodávky 

Předmětem hodnocení bude nabídková cena bez daně z přidané hodnoty za celý předmět dodávky 

specifikovaný v této zadávací dokumentaci.  

Nabídková cena bude předložena v korunách českých. 

Nabídková cena bez daně z přidané hodnoty v dílčím kritériu „nabídková cena za předmět dodávky“ 

nesmí překročit předpokládanou hodnotu uvedenou v odst. 5.1 této zadávací dokumentace.  

Bude-li nabídková cena za předmět dodávky přesahovat výše uvedenou předpokládanou hodnotu, 

bude taková nabídka vyřazena z dalšího posuzování a uchazeč bude vyloučen ze zadávacího řízení. 

Způsob hodnocení 

Kritérium Nabídková cena za předmět dodávky bude hodnoceno tak, že nejvhodnější nabídka, tzn. 

nejnižší nabídnutá cena, obdrží 100 bodů.  Další pak ve vztahu k nejvhodnější nabídce obdrží počet 

bodů získaný výpočtem dle vzorce:  

                                                                  nejnižší cena 

počet procentních bodů  =  -------------------------------------------------- x 100  

                                                        cena hodnocené nabídky 

Jednotlivé výsledky budou vynásobeny vahou dílčího kritéria  -  0,85   (váha dílčího kritéria je 85%). 

  

5.2.2. Dodací lhůta 

Předmětem hodnocení bude garantovaná dodací lhůta celého předmětu plnění, tzn. vozidla č. 1 a 

vozidla č. 2 ode dne nabytí účinnosti Kupní smlouvy (příloha č. 5, odst. 12.15.). Dodací lhůta bude 

uvedena ve dnech. Dodáním předmětu plnění se rozumí den v souladu s ustanovením odst. 3.5. 

Kupní smlouvy.  

Zadavatel stanovuje pro toto hodnotící kritérium následující limity: minimální délka dodací lhůty 

bude 30 dnů a maximální délka dodací lhůty bude 150 dnů. Pokud uchazeč nabídne dobu v tomto 

dílčím kritériu nižší než 30 dnů, bude hodnocena, jako by bylo nabídnuto 30 dnů. V případě, že 

uchazeč nabídne lhůtu delší než 150 dnů, bude nabídka vyřazena z dalšího posuzování a hodnocení a 

uchazeč vyloučen ze zadávacího řízení. 

Způsob hodnocení 

Kritérium „dodací lhůta“ bude hodnoceno tak, že nejvhodnější nabídka, tzn. nejnižší nabídnutý počet 

dnů, obdrží 100 bodů.  Další pak ve vztahu k nejvhodnější nabídce obdrží počet bodů získaný 

výpočtem dle vzorce:  

                                                                  nejkratší dodací lhůta 

počet procentních bodů  =  -------------------------------------------------- x 100  

                                                                 hodnocená dodací lhůta 

 

Jednotlivé výsledky včetně nejnižšího nabídnutého počtu dnů budou vynásobeny vahou dílčího 

kritéria  -  0,15   (váha dílčího kritéria je 15%). 
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5.2.3. Společná pravidla pro nabídky jednotlivých dílčích hodnotících kritérií 

Nejúspěšnější nabídkou v rozsahu každého jednotlivého dílčího kritéria bude nabídka, která získá 

nejvyšší počet bodů. Nejúspěšnější nabídkou v rámci celého hodnocení bude nabídka, která získá 

nejvyšší počet bodů v součtu za obě hodnotící kritéria. Výpočet bude proveden s přesností na 3 

desetinná místa.  

Za nejvhodnější nabídku bude považována nabídka, která bude obsahovat všechny náležitosti 

požadované v této zadávací dokumentaci a stanovené zákonem o veřejných zakázkách, bude 

splňovat všechny kvalifikační požadavky a bude obsahovat nejvyšší počet bodů Dále bude stanoveno 

podle stejného klíče druhé a třetí místo. K podpisu smlouvy bude následně vyzván uchazeč 

předkládající nabídku, která se umístila první v pořadí. Pokud k podpisu smlouvy z jakýchkoliv důvodů 

nedojde, vyzve zadavatel postupně k podpisu smlouvy uchazeče z druhého místa a následně z třetího 

místa. Pokud nedojde k podpisu smlouvy ani s jedním ze zmíněných uchazečů, zadavatel proces 

zadání veřejné zakázky v souladu s § 84 odst. 1 písm. c) zákona o veřejných zakázkách zruší.   

Nabízené hodnoty, tzn. nabídková cena a dodací lhůta budou uvedeny v nabídce na krycím listě 

(příloha č. 1 této zadávací dokumentace) a správně doplněny do Kupní smlouvy (příloha č. 5 této 

zadávací dokumentace).  

 

6. Kvalifikace 

6.1. Požadovaná kvalifikace uchazeče 

6.1.1. Uchazeč je povinen splňovat kvalifikaci. Splněním kvalifikace se rozumí: 

a) splnění základních kvalifikačních předpokladů v souladu s § 53 zákona o veřejných zakázkách – 

viz odst. 6. 2. této zadávací dokumentace, 

b) splnění profesních kvalifikačních předpokladů v souladu s § 54 zákona o veřejných zakázkách – 

viz odst. 6. 3. této zadávací dokumentace, 

c) předložení čestného prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku 

(viz. Příloha č. 1, Krycí list), 

d) splnění technických kvalifikačních předpokladů v souladu s § 56 zákona o veřejných zakázkách  – 

viz odst. 6. 4. této zadávací dokumentace. 

6.1.2. Uchazeč/subdodavatel uchazeče prokáže kvalifikaci ve všech případech doklady předloženými 

v prosté kopii těchto dokladů. Vybraný dodavatel je povinen předložit veškeré dále uvedené 

požadované doklady v originálním provedení před podpisem Kupní smlouvy.  

6.1.3. Platnost dokladů prokazujících splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpisu 

z obchodního rejstříku nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění 

kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. 

6.1.4. V případě, že uchazeč/subdodavatel uchazeče prokazuje kvalifikaci předložením „čestného 

prohlášení“, musí být tento doklad podepsán originálně osobou oprávněnou jednat jménem/za 

uchazeče.  

6.2. Základní kvalifikační předpoklady  

6.2.1. Uchazeč je povinen splňovat základní kvalifikační předpoklady v rozsahu požadavku uvedeného v 

§ 53, odst. 1, písmena a) až k) zákona o veřejných zakázkách.   

6.2.2. Uchazeč je povinen doložit splnění základních kvalifikačních předpokladů specifikovaných v odst. 

6.2.1. předložením: 

a) výpisu z evidence Rejstříku trestů (odstavec 1 písm. a) a b) zákona o veřejných zakázkách), 
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b) potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestného prohlášení 

(odstavec 1 písm. f) zákona o veřejných zakázkách), 

c) potvrzení příslušného orgánu či instituce [odstavec 1 písm. h) zákona o veřejných zakázkách) a  

d) čestného prohlášení (odstavec 1 písm. c) až e) a g), i) až k) zákona o veřejných zakázkách). 

Čestné prohlášení je předlohové uvedeno v příloze č. 2 této zadávací dokumentace. 

6.3. Profesní kvalifikační předpoklady  

6.3.1. Profesní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč, který je  
1. fyzickou osobou nebo právnickou osobou, či zahraničním dodavatelem ve smyslu zákona 

o veřejných zakázkách, § 17, odst. o),  
2. podniká ve všech oborech nezbytných k plnění předmětu veřejné zakázky 

specifikovaného v odst. 4.2. této zadávací dokumentace.  
6.3.2. Uchazeč je povinen doložit splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložením  

ad 1. Výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, 
pokud je v ní zapsán,  

ad 2. dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu 
odpovídajícím předmětu plnění této veřejné zakázky.  

6.4. Technické kvalifikační předpoklady 

6.4.1. Technické kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč, který doloží, že v posledních třech letech 

realizoval dodávku stejného nebo technicky a kvalitativně obdobného typu techniky v rozsahu 

obou poptávaných vozidel (technických celků). 

Tuto povinnost doloží uchazeč Seznamem významných dodávek obsahujícím název akce a cenu, 

doby a místa plnění, kontaktem na zástupce zadavatele referenční zakázky a údajem o tom, zda 

činnost byla provedena řádně a odborně (viz. příloha č. 3 této zadávací dokumentace). Ke každé 

referenční dodávce bude přiložena fotodokumentace a technický list dodaného technického 

zařízení.  

Přílohou tohoto seznamu musí být: 

1. osvědčení vydané, či podepsané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno veřejnému 

zadavateli, nebo 

2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému zadavateli, 

nebo 

3. smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné 

osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně. 

6.4.2. Uchazeč splní požadovanou podmínku, pokud doloží, že odvedl alespoň dvě zákázky v minimální 

hodnotě 3 mil. Kč bez DPH za každou dodávku, jejichž předmětem byla dodávka zametacího vozu 

specifikovaného v odst. 3.6.1. této zadávací dokumentace nebo obdobného typu úklidové 

techniky a zároveň dvě zakázky v minimální hodnotě 1 250. tis. Kč bez DPH, jejichž předmětem 

byla dodávka zametacího vozu specifikovaného v odst. 3.6.2. této zadávací dokumentace nebo 

obdobného typu úklidové techniky. Za minimální hodnotu je považována buď finanční hodnota 

uhrazená referenčním zadavatelem (kupujícím) uchazeči (prodávajícímu) za dodané zboží nebo 

předpokládaná hodnota veřejné zakázky, které se uchazeč zúčastnil, byl vybrán jako nejvhodnější 

dodavatel a zakázku následně také realizoval, bez ohledu na konečnou dohodnutou 

(vysoutěženou) nabídkovou cenu. Tuto skutečnost je uchazeč povinen prokazatelně doložit.  
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6.4.3. Veřejný zadavatel uzná rovnocenné doklady vydané v členském státě Evropské unie. Veřejný 

zadavatel uzná rovněž jiné doklady o rovnocenných opatřeních k zajištění požadované jakosti. 

6.5. Doba a podmínky prokazování splnění kvalifikace 

6.5.1. Uchazeč je povinen prokázat splnění kvalifikace ve všech případech ve lhůtě pro podání nabídky, 

tzn. do 19. 6. 2013 do 10:00 hod. 

6.5.2. Doklady prokazující splnění kvalifikace, které jsou v jiném než českém nebo slovenském jazyce, 

musí být předloženy v úředním překladu do českého jazyka.  

6.5.3. Pokud do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky přestane uchazeč splňovat prokázanou 

kvalifikaci, je povinen nejpozději do 7 pracovních dnů tuto skutečnost zadavateli písemně 

oznámit a do 10 pracovních dnů od uvedeného oznámení předložit potřebné dokumenty 

prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu, nedohodne-li se se zadavatelem na jiném 

termínu.  

6.5.4. Bude-li předmět této veřejné zakázky plněn několika uchazeči společně a za tímto účelem podají 

společnou nabídku, je každý z uchazečů povinen prokázat splnění kvalifikačních předpokladů ve 

smyslu § 51, odst. 5 a 6 zákona o veřejných zakázkách.  

6.5.5. Uchazeč může k prokázání kvalifikace předložit výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů 

vydaný provozovatelem seznamu (§§ 125 – 132 zákona o veřejných zakázkách), který nahrazuje 

splnění prokázání základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 zákona o veřejných 

zakázkách a profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 písm. a) až d) zákona o veřejných 

zakázkách v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění těchto profesních kvalifikačních 

předpokladů pokrývají požadavky uvedené v této zadávací dokumentaci.  

6.5.6. Uchazeč může prokázat splnění kvalifikace platným certifikátem vydaným v rámci Systému 

certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti stanovené v § 139 zákona o veřejných 

zakázkách, a údaje v něm uvedené jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání 

splnění kvalifikace. Tento certifikát nahrazuje doklady o splnění kvalifikace v rozsahu v něm 

uvedených údajů. Certifikát dodavatel předloží ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace. 

Certifikát musí být platný ve smyslu § 140 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách (1 rok ode dne 

jeho vydání). 

  

7. Povinný obsah nabídky 

 

V předložené nabídce uchazeč povinně předloží doklady uvedené dále v odstavcích 7.1. až 7.10., 

a to v tomto zpracování a pořadí: 

7.1. Krycí list nabídky s názvem veřejné zakázky, identifikací uchazeče, hodnotícími kritérii - celkovou 

nabídkovou cenou a délkou záruky, prohlášením o pravdivosti uvedených údajů, ekonomické a 

finanční schopnosti realizace zakázky, datem, jménem a podpisem osob oprávněných jednat 

jménem/za uchazeče, to vše ve struktuře uvedené v Příloze č. 1 této zadávací dokumentace. 

7.2. Doklady prokazující splnění kvalifikace podle článku 6 této zadávací dokumentace včetně všech 

požadovaných příloh. 

7.3. V souladu s § 68 zákona o veřejných zakázkách: 

• seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, 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, 
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• prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zákona č. 

143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v platném znění v souvislosti se zadávanou 

veřejnou zakázkou (výše uvedené povinnosti může uchazeč splnit předložením správně 

doplněných dokladů uvedených v Příloze č. 1 této zadávací dokumentace). 

7.4. Potvrzení výrobce, že nabízená technika v rámci svého obvyklého provozu umožňuje čistit 

pozemní komunikace od prachových částic o velikosti min. PM30, tedy i tyto částice zachytávat.  

7.5. Potvrzení výrobce nebo dodavatele: 

• pro dodávku v rozsahu odst. 3.6.1. této zadávací dokumentace (Samosběrné zametací vozidlo 

č.1), že šíře stroje, resp. záběru stroje umožňuje min. čištění celého jízdního pruhu; 

•  pro dodávku v rozsahu odst. 3.6.2. této zadávací dokumentace (Samosběrné zametací 

vozidlo č.2), že šíře stroje, resp. záběru stroje umožňuje min. čištění poloviny jízdního pruhu. 

7.6. Detailní technická specifikace nabízeného předmětu plnění + kopie velkého technického průkazu 

(technická specifikace bude tvořit přílohu číslo 3. související Kupní smlouvy uzavřené s vybraným 

dodavatelem). 

7.7. Detailní fotodokumentace předmětu plnění v rozsahu obou samosběrných zametacích vozidel. 

7.8. Záruční a servisní podmínky stanovené v souladu s podmínkami stanovenými v této zadávací 

dokumentaci a jejích přílohách, zejména v návrhu Kupní smlouvy (záruční a servisní podmínky 

budou tvořit přílohu č. 4 Kupní smlouvy) včetně detailního seznamu, na co se vztahuje 

poskytnutá záruka (minimálně seznam všech úkonů, dílů a materiálů zahrnutých do režimu 

záruky). 

7.9. Návrh servisní smlouvy na pozáruční servis obsahující mimo jiných zejména tabulku služeb 

servisních prací nabízených dodavatelem zadavateli v rámci jeho případného budoucího závazku 

na poskytnutí servisních prací a ceník. Poskytování servisních služeb není předmětem této 

veřejné zakázky, předložené návrhy smluv budou následně předány k analýze a budou 

zhodnoceny v rámci průzkumu trhu. 

7.10. Řádně doplněný a upravený návrh Kupní smlouvy uvedený v Příloze č. 5 této zadávací 

dokumentace a originálně podepsaný:  

• v případě právnické osoby statutárním orgánem společnosti, případně jinou fyzickou osobou 

oprávněnou jednat jménem právnické osoby,  

• v případě podnikající fyzické osoby podnikatelem, případně jinou fyzickou osobou 

oprávněnou jednat jménem nebo za podnikatele.  

7.11. Zadavatel žádá uchazeče, aby nabídka byla opatřena Titulním listem s označením názvu veřejné 

zakázky, názvu obchodní firmy uchazeče a identifikačního čísla uchazeče, označením „ORIGINÁL“ 

nebo „KOPIE“; dále bude titulní list (případně další následující) obsahovat „OBSAH“ s přesným 

označením jednotlivých listů nabídky a čísly příslušných stránek.  

7.12. V případě účasti subdodavatele na předmětu plnění veřejné zakázky, prostřednictvím kterého 

dodavatel prokazuje svou kvalifikaci, je uchazeč povinen předložit doklady specifikované v čl. 11 

této zadávací dokumentace. 

7.13. Pokud podává nabídku více uchazečů společně (společná nabídka), uvedou v nabídce též osobu, 

která bude zmocněna zastupovat tyto uchazeče při styku se zadavatelem v průběhu zadávacího 

řízení. 
7.14. Pokud za uchazeče jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce předložena plná 

moc originálně podepsaná zmocnitelem nebo v úředně ověřené kopii.  

7.15. Nabídka bude obsahovat na poslední straně prohlášení o počtu stránek nabídky. Stejný počet 

stran nabídky bude uveden v „OBSAHU“, v rámci titulního listu. 
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7.16. Nebude-li nabídka obsahovat celý povinný obsah v požadované formě a rozsahu nebo obsah 

zpracovaný jiným přípustným způsobem uvedeným v zákoně o veřejných zakázkách (např. 

prokazování kvalifikace pomocí subdodavatelů, prokazování kvalifikace zápisem v rejstříku 

kvalifikovaných dodavatelů apod.), může to být důvodem k vyloučení uchazeče ze zadávacího 

řízení. 

7.17. Veřejný zadavatel uzná rovnocenné doklady prokazující kvalifikaci nebo povinný obsah nabídky 

vydané v členském státě Evropské unii. Veřejný zadavatel uzná rovněž jiné doklady o 

rovnocenných opatřeních k zajištění požadované jakosti. 

8. Způsob a termín předložení nabídky 

8.1. Uchazeči předloží svou nabídku do zadávacího řízení v písemné podobě, v českém jazyce, ve 

dvou písemných vyhotoveních, z toho jedno vyhotovení bude obsahovat originální výtisky 

požadovaných dokladů, druhé vyhotovení bude provedeno jako přesná a doslovná prostá kopie 

provedení originálního. Všechny stránky v jednotlivých vyhotoveních budou očíslovány 

vzestupnou číselnou řadou, včetně stránek všech listů příloh i jednotlivých listů Kupní smlouvy, 

budou svázány nebo sepnuty a zabezpečeny tak, aby nemohlo dojít k jejich rozdělení a 

neoprávněné manipulaci. 

8.2. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly uvést zadavatele v omyl. 

8.3. Obálka s nabídkou bude označena vlevo dole nápisem „NABÍDKA do zadávacího řízení - 2 

samosběrné zametací vozy - Mariánské Lázně – NEOTVÍRAT“, vlevo nahoře přesným označením 

uchazeče; u právnické osoby bude uveden název společnosti, sídlo společnosti, IČ, kontaktní 

telefon; u fyzické osoby název obchodní firmy, jméno a příjmení podnikatele, místo podnikání, IČ, 

kontaktní telefon. 

8.4. Obě písemná vyhotovení nabídky budou v jediné obálce. Obálka bude zabezpečena proti 

neoprávněné manipulaci s nabídkami (např. svary obálky budou přelepeny papírovou lepenkou a 

označeny podpisy oprávněné osoby a razítkem uchazeče nebo obdobným způsobem).  

8.5. Nabídka bude na krycím listu výtisku, označeném „ORIGINÁL“, podepsána originálně osobou 

oprávněnou jednat jménem/za uchazeče.  

8.6. Nabídky musí být doručeny nejpozději do 19. 6. 2013 do 10:00 hod. jedním z následujících 

způsobů: 

1. doporučeně s dodejkou, v označených uzavřených obálkách na adresu:  

TECHNICKÝ A DOPRAVNÍ SERVIS, s.r.o., U Pily 206/3a, 353 01  Mariánské Lázně;  

uchazeč nese plnou odpovědnost za řádné a včasné podání nabídky, zejména při použití 

způsobu doručení prostřednictvím poštovního nebo jiného přepravce; 

2. osobně zadavateli v místě jeho sídla na adrese U Pily 206/3a, 353 01  Mariánské Lázně,  

nejpozději však do určeného termínu pro podání nabídek;  

8.7. Na nabídky doručené po termínu uvedeném v čl. 8.6. bude pohlíženo, jako by nebyly podány, 

nebudou kontrolovány a hodnoceny a budou uloženy zadavatelem k archivaci. O tomto bude 

uchazeč neprodleně písemně zadavatelem informován. 

8.8. Rozhodným časem pro všechny úkony v rámci tohoto zadávacího řízení specifikovaným v této 

zadávací dokumentaci je čas uváděný na telefonických informacích o přesném čase, telefonní 

číslo 14112, kontrola proběhne pracovníkem zadavatele. 
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9. Obchodní a platební podmínky 

Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá obchodní podmínky podle ust. § 44 odst. 3 

písm. a) zákona, a to ve formě návrhu Kupní smlouvy, který je přílohou této zadávací dokumentace 

(viz. Příloha č. 5). Uchazeč do předloženého návrhu Kupní smlouvy doplní údaje nezbytné pro 

dokončení vzniku návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikaci a nabídkovou cenu a popřípadě další 

chybějící údaje) a takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy v rámci 

předkládané nabídky. Nabídka uchazeče musí respektovat navržená smluvní ujednání a v žádné části 

nesmí obsahovat ustanovení, které by bylo s nimi v rozporu nebo které by znevýhodňovalo 

zadavatele. Platební podmínky jsou podrobně upraveny v návrhu Kupní smlouvy.  

Svým podpisem pod návrh Kupní smlouvy a jeho předložením v rámci své nabídky se uchazeč 

zavazuje k plnění Kupní smlouvy v celém rozsahu.                                                                                                                             

 

10. Otevírání obálek  

Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 19. 6. 2013 v 10:00 hodin na adrese sídla zadavatele 

TECHNICKÝ A DOPRAVNÍ SERVIS, s.r.o., U Pily 206/3a, 353 01  Mariánské Lázně. Otevírání obálek jsou 

oprávněni účastnit se všichni uchazeči, kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek a prokážou 

svá oprávnění (osoba oprávněná jednat za uchazeče, zmocněnec za osobu oprávněnou jednat za 

uchazeče na základě plné moci v originále nebo ověřené kopii. Zadavatel si vyhrazuje právo umožnit 

účast uchazečů v počtu nejvýše jedné osoby za každého uchazeče. Sraz uchazečů je dne 19. 6. 2013 

v 9:55 hodin před budovou na stanovené adrese.  

11. Subdodavatelé 

11.1. V případě, že uchazeč předpokládá účast subdodavatele na předmětu plnění veřejné zakázky, 

prostřednictvím kterého zároveň prokazuje svou kvalifikaci, je povinen předložit dále uvedené 

doklady: 

• Písemný přehled rozsahu předmětu plnění veřejné zakázky, který má uchazeč v úmyslu zadat 

jednomu či více subdodavatelům.  

• Identifikační údaje subdodavatele, minimálně v rozsahu specifikovaném na Krycím listě. 

• Výpis z obchodního rejstříku v kopii s platností ne starší 90 kalendářních dnů k poslednímu dni 

určenému k podání nabídek vztahující se k osobě subdodavatele. 

• Čestné prohlášení originálně podepsané osobou oprávněnou jednat za společnost subdodavatele 

s datem podpisu ne starším 90 kalendářních dnů k poslednímu dni určenému k podání nabídek 

v rozsahu specifikovaném v odst. 6.2.1., písm. j) této zadávací dokumentace (§ 51, odst. 4, písm. 

a) zákona o veřejných zakázkách). 

• Smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění 

určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude 

dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, který 

prokazuje, že subdodavatel splnil podmínky profesní, ekonomické a finanční a technické 

kvalifikace požadované touto zadávací dokumentací po dodavateli.  

11.2. V případě, že uchazeč předpokládá účast subdodavatele na předmětu plnění veřejné zakázky, 

prostřednictvím kterého neprokazuje zároveň svou kvalifikaci, je povinen předložit dále uvedené 

doklady: 
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• Písemný přehled rozsahu předmětu plnění veřejné zakázky, který má uchazeč v úmyslu zadat 

jednomu či více subdodavatelům v souladu s §44 odst. 6 zákona o veřejných zakázkách.  

• Identifikační údaje subdodavatele, minimálně v rozsahu specifikovaném na Krycím listě. 

 

Uchazeč může použít pro doložení účasti subdodavatele na realizaci předmětu plnění vzorový doklad 

uvedený v příloze č. 6 této zadávací dokumentace.  

 

12. Poučení o dodatečných informacích 

Uchazeči se mohou obracet na administrátora této veřejné zakázky písemně s žádostmi o dodatečné 

informace vztahujícími se k této veřejné zakázce nejpozději do 11. 6. 2013 do 10:00 hod. Zadavatel 

poskytne prostřednictvím administrátora odpovědi na dotazy v písemné formě dle § 49 odst. zákona 

o veřejných zakázkách a zveřejní dodatečné informace na místě, kde poskytl dálkový přístup 

k zadávací dokumentaci, tzn. na profilu zadavatele. Lhůta pro odpověď zadavatele počíná běžet dnem 

následujícím po dni doručení písemné formy dotazu doručené prostřednictvím poštovní přepravy, 

elektronické komunikace (e-mail) nebo osobním předáním. 

 

13. Požadavky na varianty nabídky  

Zadavatel nepřipouští varianty nabídky. 

 

14. Zadávací lhůta   

Zadavatel stanovuje zadávací lhůtu, tj. dobu platnosti podaných nabídek a této zadávací 
dokumentace, na 90 kalendářních dnů. Tato lhůta začíná běžet následující den po dni, který byl 
stanoven jako poslední pro podání nabídek a končí 90. den od tohoto dne, nebo v den, kdy zadavatel 
uzavře smlouvu s vybraným dodavatelem. 
 

15. Jistota  

Zadavatel nepožaduje po uchazečích složení jistoty. 

 

16. Prohlídkový den  

Prohlídka místa plnění vzhledem k předmětu plnění není plánována.  

17. Doplňující informace  

17.1. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, doplnit nebo upřesnit zadávací dokumentaci formou 

dodatečných informací v průběhu lhůty pro podávání nabídek, a to formou uvedenou v § 49, 

odst. 2 zákona o veřejných zakázkách a zveřejněním na profilu. 

17.2. Zadavatel si vyhrazuje právo finálně upravit konečné znění Kupní smlouvy před jejím podpisem 

v návaznosti na případné změny přípustné při vyhotovování čistopisu Kupní smlouvy a učinit 

některé formální úpravy nemající povahu „podstatných“ změn. Za podstatné změny lze přitom 

považovat změny,  které by mohly ovlivnit průběh zadávacího řízení nebo okruh uchazečů  o 

veřejnou zakázku. 




