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ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 
 

zadávaná podle ust. § 3 písm. a), ust. § 14 odst. 1, ust. § 26 a související zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) 

 
a 
 

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK 
 

NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU  

 
„DODÁVKA KOMPAKTNÍHO ZAMETACÍHO STROJE OPATŘENÉHO MYCÍ HLAVOU 2018“  

 

Název veřejné zakázky: „Dodávka kompaktního zametacího stroje opatřeného mycí hlavou 2018“ 

Název zadavatele: Technické služby Moravská Ostrava a Přívoz, příspěvková organizace 

IČ, DIČ zadavatele: 000 97 381, CZ00097381 

Sídlo zadavatele: Ostrava, Moravská Ostrava, Harantova 3152/28, PSČ 702 00  

Osoba zastupující zadavatele dle 
ust. § 43 zákona: 

EVB advokátní kancelář v.o.s., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, 
Poděbradova 1243/7, PSČ 702 00 

Kontaktní osoba zástupce 
zadavatele: 

Mgr. Lucie Stachová 

E-mail, telefon kontaktní osoby 
zástupce zadavatele: 

lucie.stachova@evb.cz , tel.: 596 114 195  

Adresa profilu zadavatele: https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=TSMOP 

Základní informace: 

Tato zadávací dokumentace je soubor dokumentů, údajů, požadavků a 
technických podmínek zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky v 
podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídek účastníků řízení (dále 
jen „zadávací dokumentace“) ve zjednodušeném podlimitní řízení podle 
zákona. Tato zadávací dokumentace je zároveň výzva k podání nabídek ve 
smyslu § 53 odst. 1 zákona. 

I. Vymezení předmětu veřejné zakázky 

Tato podlimitní veřejná zakázka na dodávky je zadávána ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 3 písm. a) 
zákona.  
 
Předmětem této veřejné zakázky na dodávky je dodávka 1 ks nového a nepoužitého kompaktního zametacího 
stroje opatřeného mycí hlavou Jedná se o kompaktní mycí zametací stroj se dvěma kartáči, zkrápěním a 
odsáváním. Stroj je vybaven speciálními předními úchyty, které budou sloužit k instalaci mycí hlavy vybavené 
odmašťovacím kartáčem a mycími kartáči. 
 
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:  
 
34144430-1-Zametací vozy 
 

mailto:lucie.stachova@evb.cz
https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=TSMOP
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Základní požadavky na dodávku: 
 
VÝBAVA PODVOZKU 

- Dieselový motor o výkonu min. 50 kW, splňující emisní normu minimálně Tier IV/stage IIIb  
- Zdvihový objem min. 3 500 cm3 
- Točivý moment min. 300 Nm 
- Převodovka plynulá hydrostatická, min. 3-stupňová  
- Nastavitelné, mechanicky odpružené sedadlo řidiče s opěrnou hlavou a 3 -bodovými pásy 

Otvíratelná okna 
- Přední oranžový sklopný maják – zábleskový, leddiodový 
- Zadní oranžový sklopný maják – zábleskový, leddiodový 
- Denní svícení automaticky spouštěné 
- Klimatizace 
- 4 řiditelná kola v pracovním režimu 
- LED světla pro denní svícení 
- Přepravní rychlost min. 40 km/hod. 
- Délka stroje max. 4 000 mm 
- Pracovní záběr kartáčového zařízení min. 1 000 mm 
- Zametací rozsah do 2500 mm 
- Poloměr zatáčení max. 3 300 mm 
- Výška stroje max. 2 200 mm 
- Zatížení přední nápravy max. včetně 2 500 kg 
- Zatížení zadní nápravy max. včetně 2 500 kg 
- Palivová nádrž min. 50 l 
- 2 ks kartáčů k zametání, kamera v sací šachtě 
- Plynulé nastavení přítlaku a sklonu kartáčů 
- Plynulé nastavení otáček kartáčů 
- Plynulé nastavení množství vody pro sací šachtu a kartáče 
- Kapacita čisté vody včetně min. 300 l 
- Objem nádrže na smetky včetně min. 2 000 l 
- Mycí hlava vybavena min. 3 kartáči pro mytí dlažeb s nádobou na detergent a odsávacími lištami za 

kartáči po cele pracovní délce 
- Zásobník v nerezovém provedení 
- Barva bílá 
- Rezervní kolo plnohodnotné, shodné s namontovanými 
- Povinná výbava vozidla (zvedák, klíč na kola, lékárnička, reflexní vesta, atd.) 

 
Součástí dodávky je též předání dokladů vztahujících se k nákladnímu vozidlu, a to:  

- Velký TP (technický průkaz vozidla) 
- návod k obsluze v českém jazyce  
- dokumentace v souladu s nařízením vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na 

bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, ve znění pozdějších předpisů, 
tj. průvodní a provozní dokumentace v českém jazyce, tj. návod výrobce pro montáž, manipulaci, 
opravy, údržbu, výchozí a následné pravidelné kontroly a revize zařízení pro obsluhu, bezpečnostní 
pokyny, požární ochranu, ekologii, v návodu mimo jiné musí být uvedené i hodnoty škodlivých faktorů 
= hluk, vibrace, katalog náhradních dílů. 

- dokument ES prohlášení o shodě v českém jazyce v souladu s platnými právními předpisy (směrnice 
2006/42/ES a nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení, ve znění 
pozdějších předpisů  

- výrobní štítek, který musí obsahovat náležitosti v souladu se zákonem č. o technických požadavcích na 
výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících předpisů, a 
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požadované údaje v souladu s technickým průkazem, tj. mimo jiné rok výroby, výrobní číslo, výrobce, 
označení CE 

- schválení k provozu na komunikacích v České republice 
 
Dále zadavatel požaduje: 

- vozidlo musí splňovat podmínky provozu na pozemních komunikacích dle zákona č. 361/2000 Sb., o 
provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 

- autorizovaný servis výrobcem nebo zástupce výrobce v České republice 
- zařízení musí být nové, nepoužité 
 

Součástí dodávky je dále též předvedení a vyzkoušení vozidla, provedení zkušební jízdy, zaškolení a zacvičení 
obsluhy v potřebném rozsahu pro řádné užívání vozidla v místě zadavatele. 
 
Předmět veřejné zakázky bude dodavatelem realizován v souladu s obecně závaznými právními předpisy, 
platnými ČSN a předpisy týkajícími se bezpečnosti práce a technických zařízení. V případě, že v průběhu plnění 
veřejné zakázky nabude platnosti a účinnosti novela některého z výše uvedených předpisů, popř. nabude 
platnosti a účinnosti jiný právní předpis vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky, je dodavatel povinen při 
realizaci veřejné zakázky řídit se těmito novými právními předpisy a návody (postupy).  
 
Dodavatelem nabízený předmět veřejné zakázky musí splňovat veškeré parametry uvedené zadavatelem v této 
zadávací dokumentaci. V případě, že technická specifikace dodavatelem nabízeného plnění nebude těmto 
minimálním technickým parametrům odpovídat, bude nabídka tohoto dodavatele pro nesplnění požadavků 
zadavatele na předmět plnění veřejné zakázky vyřazena z dalšího posuzování a hodnocení a dodavatel bude 
vyloučen ze zadávacího řízení.  
 
Doba plnění veřejné zakázky 
Termín dodání: do 4 měsíců ode dne uzavření kupní smlouvy.  
 
Místo plnění veřejné zakázky 
sídlo zadavatele na adrese: Ostrava, Moravská Ostrava, Harantova 3152/28, PSČ 702 00 
 

II. Požadavek na poskytnutí jistoty 

K zajištění splnění povinností dodavatele je v souladu s § 41 odst. 1 zákona požadována jistota ve výši 50.000,00 
Kč (slovy: Padesát tisíc korun českých). 
Jistota bude poskytnuta formou: 
 bankovní záruky ve prospěch zadavatele, která bude v písemné formě předložena zadavateli v originále a 

bude nedílnou součástí nabídky. Bankovní záruka bude platná po celou dobu, po kterou je dodavatel vázán 
svou nabídkou, tj. 50 dnů od skončení lhůty pro podání nabídek; 

 pojištění záruky ve prospěch zadavatele, které bude v písemné formě předloženo zadavateli v originále a 
bude nedílnou součástí nabídky. Pojistná smlouva vyhotovená v souladu s § 41 odst. 5 zákona bude platná po 
celou dobu, po kterou je dodavatel vázán svou nabídkou, tj. 50 dnů od skončení lhůty pro podání nabídek; 
nebo 

 složením peněžní částky na účet zadavatele č. ú. 71238761/0100, var. symbol: IČ dodavatele, k. s. 558, učet 
vedený u Komerční banky, a.s. 
 

III.  

Hodnotící kritéria zohledňují odborné předpoklady a zkušenosti dodavatele, kvalitu organizačního zajištění 
realizace dodávky a ekonomickou výhodnost nabídky. Hodnotícími kritérii jsou:  
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A. Nabídková cena bez DPH:                                                                                                                                   váha 80 % 
 
Nabídková cena bude hodnocena jako číselné vyjádřené kritérium. Pro hodnocení nabídek použije komise 
následující bodovací stupnici v rozsahu 0-100. Výpočet bodového hodnocení bude proveden pro toto dílčí 
kritérium podle vzorce 
 
                       Nejnižší celková výše nabídkové ceny bez DPH v Kč 
Počet bodů = -----------------------------------------------------------------------------    x 100 
                      Hodnocená celková výše nabídkové ceny bez DPH v Kč 
 
B. Délka záruční doby z poskytnuté záruky za jakost dodávaného zařízení                                                  váha 10 % 
 
Záruční doba bude hodnocena jako číselné vyjádřené kriterium, doba záruky bude určena v měsících a musí být 
jednotná pro dodávané zařízení jako celek. Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise následující bodovou 
stupnici rozsahu 0-100. Výpočet bodového hodnocení bude proveden pro toto dílčí kriterium podle vzorce. 
 
                                     Hodnocená délka záruční doby doba záruky v měsících 
Počet bodů = -----------------------------------------------------------------------------------------   x 100 % 
                                     Nejdelší poskytnutá délka záruční doby v měsících 
 
Záruční doba musí být dodavatelem uvedena v rozmezí od 24 měsíců do 120 měsíců. Uvede – li dodavatel 
v nabídce záruční dobu mimo uvedené rozmezí, bude nabídka tohoto dodavatele pro nesplnění požadavků 
zadavatele dle zadávací dokumentace vyřazena z dalšího posuzování a hodnocení a dodavatel bude vyloučen ze 
zadávacího řízení.  
 
C. Cena (hodinová sazba) záručního a mimozáručního servisu bez DPH :                                                       váha 5 % 
  
Cena záručního servisu bude hodnocena jako číselné vyjádřené kriterium. Pro hodnocení nabídek použije komise 
následující bodovou stupnici v rozsahu 0-100. Výpočet bodového hodnocení bude proveden pro toto dílčí 
kriterium podle vzorce 
 
                             Nejnižší cena (hodinová sazba)záručního servisu bez DPH v Kč 
Počet bodů =------------------------------------------------------------------------------------------------  x 100 % 
                             (Hodnocená cena/hodinová sazba) záručního servisu bez DPH v Kč 
 
Cena (hodinová sazba) nesmí přesáhnout částku 700,00 Kč bez DPH. Uvede-li dodavatel v nabídce cenu 
(hodinovou sazbu) záručního servisu vyšší nebo cenu nulovou, bude nabídka tohoto dodavatele pro nesplnění 
požadavků zadavatele dle zadávací dokumentace vyřazena z dalšího posuzování a hodnocení a dodavatel bude 
vyloučen ze zadávacího řízení.  
 
D. Paušální cena za dopravu v případě záručního a mimozáručního servisu za jeden výjezd:                    váha 5 % 
 
Cena dopravy mimozáručního servisu bude hodnocena jako číselné vyjádřené kritérium. Pro hodnocení nabídek 
použije komise následující bodovací stupnici v rozsahu 0-100. Výpočet bodového hodnocení bude proveden pro 
toto dílčí kritérium podle vzorce 
 
                       Nejnižší cena za dopravu bez DPH v Kč 
Počet bodů = -----------------------------------------------------------------------------------------    x 100 
                      Hodnocená cena za dopravu bez DPH v Kč 
 
Cena za dopravu nesmí přesáhnout částku 1.000,00 Kč bez DPH. Cena za dopravu bude sjednána v paušální 
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platbě za každou jednotlivou servisní službu (výjezd). Uvede-li dodavatel v nabídce cenu dopravy vyšší nebo cenu 
nulovou, bude nabídka tohoto dodavatele pro nesplnění požadavků zadavatele dle zadávací dokumentace 
vyřazena z dalšího posuzování a hodnocení a dodavatel bude vyloučen ze zadávacího řízení. 
 

Dodavatel je povinen ocenit všechny výše uvedené položky kritérií hodnocení nabídek. V případě, že u kterékoliv 
položky nebude uvedena žádná cena/hodnota nebo bude uvedena cena/hodnota 0 Kč/měsíců záruční doby, 
bude nabídka tohoto dodavatele pro nesplnění požadavků zadavatele dle zadávací dokumentace vyřazena 
z dalšího posuzování a hodnocení a dodavatel bude vyloučen ze zadávacího řízení. 
 
Celkové hodnocení bodovací metodou provede hodnotící komise tak, že jednotlivá bodová ohodnocení nabídek 
dle dílčích kritérií vynásobí příslušnou vahou daného kritéria. Na základě součtu výsledných vážených bodových 
hodnot u jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako 
nejúspěšnější bude stanovena nabídka, která dosáhne nejvyšší hodnoty a zároveň splní všechny podmínky a 
požadavky zadavatele vyplývající z této zadávací dokumentace. 
 
Zadavatel neprovede hodnocení nabídek, pokud by měla být hodnocena nabídka pouze jednoho dodavatele. 
Pokud je v zadávacím řízení jediný účastník zadávacího řízení, může být zadavatelem vybrán bez provedení 
hodnocení. 
 
Při shodě nabídkových cen se určí pořadí nabídek losem. Losování bude probíhat v souladu se zásadami 
uvedenými v § 6 zákona. Právo účastnit se losování mají dodavatelé, jejichž nabídka bude hodnocena. O termínu 
losování je zadavatel písemně vyrozumí nejméně 5 dnů před samotným losováním. 
 

IV. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny, platební podmínky 

Dodavatel stanoví nabídkovou cenu za celé plnění veřejné zakázky. 
Nabídková cena bez DPH bude cenou nejvýše přípustnou. 
Nabídková cena bude zpracována v souladu se zadávací dokumentací a v členění dle požadavků na obsah 
smlouvy (příloha č. 1 zadávací dokumentace). 
Nabídková cena dodavatel musí být stanovena jako cena nejvýše přípustná a obsahující veškeré náklady 
dodavatele nutné pro bezvadné plnění předmětu veřejné zakázky ke dni zahájení plnění této zakázky, a to po 
celou dobu plnění veřejné zakázky.  
Nabídková cena bez DPH bude uvedena v české měně na krycím listu nabídky.  
Platební podmínky: 
Zálohy nejsou přípustné. 
Doba splatnosti daňových dokladů bude stanovena na 14 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu 
zadavateli. 
Podrobnosti platebních podmínek jsou uvedeny ve vzoru kupní smlouvy   (příloha č. 1 zadávací dokumentace). 

V. Podmínky, při jejichž splnění je možno překročit výši nabídkové ceny 

Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny, vyjma změny sazeb DPH. 

VI. Obchodní podmínky  

Obchodní podmínky jsou vymezeny ve vzoru kupní smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace. 
K nabídce dodavatel přiloží řádně doplněný a podepsaný návrh kupní smlouvy, který musí odpovídat vzoru, jež je 
součástí této zadávací dokumentace jako její příloha č. 1; změny vzoru kupní smlouvy se nepřipouští.  
 
V návrhu kupní smlouvy dodavatel doplní:  
a) údaje o prodávajícím,   
b) kupní cenu (článek IV odstavec (1) kupní smlouvy), 
c) termín dodání (článek III odstavec (1) kupní smlouvy), 
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d) délka záruční doby vozidla, která musí činit min. 24 měsíců (článek V odstavec (1) kupní smlouvy),  
e) cena – hodinová sazba záručního servisu, 
f) paušální cena za dopravu v případě mimozáručního servisu za jeden výjezd (článek VI odstavec (1) kupní 
smlouvy). 
 
Dodavatel učiní kupní smlouvu součástí nabídky; dodavatel není oprávněn požadavky stanovené zadavatelem v 
těchto přílohách jakkoliv měnit, upravovat nebo opravovat, není-li v zadávací dokumentaci stanoveno jinak. 
Kupní smlouva musí být ze strany dodavatele podepsána statutárním orgánem nebo jinou osobou prokazatelně 
oprávněnou zastupovat dodavatele.   
 

VII. Pokyny pro zpracování nabídky  

Nabídka bude předložena v jednom originále a v jedné kopii v listinné podobě, v jazyce českém. 
Dodavateli se doporučuje použít pořadí dokumentů specifikované v následujících bodech tohoto článku zadávací 
dokumentace. 
1. Krycí list nabídky. Pro sestavení krycího listu se dodavateli doporučuje použít přílohu č. 2 zadávací 

dokumentace. Zadavatel v průběhu zadávacího řízení využije kontaktní údaje v „Krycím listu nabídky“ 
uvedené pro zasílání korespondence spojené se zadávacím řízením. 

2. Obsah nabídky s uvedením čísel stránek u jednotlivých oddílů (kapitol). Nabídka bude zabezpečena proti 
manipulaci s jednotlivými listy. 

3. Doklady, jimiž dodavatel splňuje kvalifikaci – specifikovány v následujícím článku zadávací dokumentace. 
4. Písemný návrh smlouvy, zpracovaný v souladu s požadavky na obsah smlouvy ze strany zadavatele (vzor 

kupní smlouvy), jež jsou přílohou č. 1 zadávací dokumentace. Tento návrh smlouvy musí být podepsaný 
osobou oprávněnou podepisovat, a to stanoveným způsobem. Oprávnění k podpisu včetně jeho způsobu 
dokládá dodavatel příslušným oprávněním (např. výpis z obchodního rejstříku, plná moc). Smlouva 
nepodléhá režimu obchodního tajemství dle občanského zákoníku. 

5.    Součástí nabídky musí být i technická dokumentace (připouští se i prospekt s uvedením parametrů stroje). 
6.    Ostatní. 

VIII. Požadavky na kvalifikaci  

Dodavatel dle § 53 odst. 4 zákona prokazuje splnění kvalifikace předložením dokladů o kvalifikaci v kopiích nebo 
je může nahradit čestným prohlášením, k čemuž se doporučuje použít vzor, který tvoří přílohu č. 3 této 
zadávací dokumentace nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 zákona.  
 
Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií 
dokladů o kvalifikaci.  
 
Doklady prokazující základní způsobilost a profesní způsobilost musí prokazovat splnění požadovaného kritéria 
způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.  
 
Dodavatel, který podal nabídku v tomto zadávacím řízení, nesmí být současně jinou osobou, jejímž 
prostřednictvím jiný dodavatel v tomto zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.  
 
Dodavatel může prokázat určitou část profesní způsobilosti požadované zadavatelem prostřednictvím jiných 
osob (s výjimkou § 77 odst. 1 zákona). Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:  
 
a) doklady prokazující splnění profesní způsobilost jinou osobou, 
b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,  
c) čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti jinou osobou a  
d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo 
práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v 
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jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele. Má se za to, že tento požadavek je splněn, pokud obsahem 
písemného závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky 
společně s dodavatelem.  

 
Dodavatel, se kterým má být uzavřena smlouva, je povinen dle ust. § 86 odst. 3 a ust. § 122 zákona před jejím 
uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů o jeho kvalifikaci, pokud je 
zadavatel již nemá k dispozici. 
 
Společná ustanovení ke splnění kvalifikace  
 
Prokázání kvalifikace získané v zahraničí  
V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního řádu země, ve 
které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem.  
 
Kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů  
V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 
zákona každý dodavatel samostatně.  
 
Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob  
V případě prokazování kvalifikace prostřednictvím jiných osob postupuje dodavatel v souladu s § 83 zákona.  
 
Společné prokazování kvalifikace  
Společné prokazování kvalifikace je stanoveno podle § 84 zákona, zadavatel nestanovil bližší pravidla pro 
prokazování kvalifikace.  
 
 
1. Základní způsobilost 
  
Základní způsobilost nesplňuje dodavatel, který: 
a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro 
trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k 
zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,  
b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek, 
c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné 
zdravotní pojištění,  
d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální 
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,  
e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle 
jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.  
 
Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií 
následujících dokladů, které prokazují základní způsobilost: 
  
a) výpisu z evidence Rejstříku trestů,  
b) potvrzení příslušného finančního úřadu,  
c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani,  
d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k veřejnému zdravotnímu pojištění (§ 74 odst. 1, písm. c) zákona), 
e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d) zákona,  
f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v 
obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) zákona.  
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V dalších podrobnostech týkajících se základní způsobilosti zadavatel odkazuje na příslušná ustanovení zákona 
(ust. § 74 až § 76 zákona).  
 
 
2. Profesní způsobilost 
  
Profesní způsobilost je uvedena v ust. § 77 odst. 1 a 2 písm. a) zákona. 
 
Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií 
následujících dokladů, které prokazují profesní způsobilost: 
 
a) výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence 
vyžaduje, 
b) doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, zejména doklad 
prokazující příslušné živnostenské oprávnění. 
 
 
3. Technická kvalifikace  
 
Zadavatel požaduje k prokázání kritérií technické kvalifikace ve smyslu § 79 odst. 2, písm. b) zákona Seznam 
významných dodávek (dále jen „Seznam“) poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení 
včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele. V Seznamu dodavatel uvede celkový 
finanční objem plnění realizované dodávky a termín realizace dodávky (alespoň měsíc a rok). Dodavatel uvede 
stručný popis obsahu dodávky – tovární označení, typ a počet dodávaných zařízení a identifikační údaje 
objednatele. 
 
Způsob prokázání splnění technické kvalifikace 
Dodavatel prokazuje splnění technické kvalifikace předpokladů předložením čestného prohlášení podepsaného 
osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele a obsahujícího údaje požadované zadavatelem v 
předcházejícím odstavci této zadávací dokumentace. 
 
Rozsah splnění technické kvalifikace  
Pro splnění technické kvalifikace je stanoveno předložení seznamu minimálně 3 významných dodávek 
poskytnutých dodavatelem za poslední 3 roky, kde finanční hodnota dodávky poskytnutá jednomu objednateli 
musí být u každé z těchto dodávek nejméně 1,000.000,00 Kč (slovy: Jeden milión korun českých) bez DPH. Je 
požadována dodávka samosběrného, kompaktního čistícího vozidla v počtu 1 nebo více kusů.  
 

IX. Zadávací lhůta 

Zadávací lhůta končí uplynutím 50 dnů ode dne skončení lhůty pro podání nabídek.  

X. Lhůta pro podání nabídky, otevírání obálek 

1.    Lhůta pro podání nabídky končí dne 24. 4. 2018 v 10:00 hodin.  
2.  Nabídky lze podávat osobně do podatelny zástupce zadavatele na adrese Ostrava, Moravská Ostrava, 

Poděbradova 1243/7, PSČ 702 00, a to v pracovních dnech od 9:00 hod do 15:00 hod. Dodavatelé mohou též 
podat svou nabídku doporučenou poštou na výše uvedenou adresu sídla zástupce zadavatele, popř. kurýrní 
službou. V případě zaslání poštou (kurýrní službou) je rozhodující okamžik doručení nabídky zadavateli, 
nikoliv datum jejího předání poště (kurýrní službě). Místo pro podání nabídek: EVB advokátní kancelář v.o.s., 
Ostrava, Moravská Ostrava, Poděbradova 1243/7,  PSČ 702 00. 

3.  Otevírání obálek se uskuteční dne 24. 4. 2018 v 11:30 hod. v zasedací místnosti v sídle zadavatele. 
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XI. Další podmínky, prohlídka místa plnění, požadavky a informace zadavatele 

1. Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky. 
2. Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky: 3,200.000,00 Kč bez DPH. 
3. Nabídka dodavatele bude v listinné podobě v řádně uzavřené obálce opatřené adresou dodavatele, názvem 

zadavatele a bude označená: „Dodávka kompaktního zametacího stroje opatřeného mycí hlavou 2018“ – 
NEOTVÍRAT!  

4. Celá zadávací dokumentace této veřejné zakázky, a to včetně příloh je zveřejněna na profilu zadavatele - 
https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=TSMOP  . 

5. Zadavatel může zadávací dokumentaci vysvětlit, a to i bez žádosti dodavatele. Vysvětlení zadávací 
dokumentace zadavatel uveřejní na profilu zadavatele v souladu s ustanovením § 98 odstavec 1 zákona. 
Pokud by spolu s vysvětlením zadávací dokumentace zadavatel provedl i změnu zadávacích podmínek, 
postupuje podle § 99 zákona upravujícího změnu nebo doplnění zadávací dokumentace. Dodavatel je 
oprávněn požadovat po zadavateli písemně vysvětlení zadávací dokumentace podle ustanovení § 98 zákona. 
Písemná žádost o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace se podává výhradně zástupci zadavatele, a to 
v listinné podobě nebo elektronicky. Písemná žádost o vysvětlení zadávací dokumentace musí být zástupci 
zadavatele doručena v souladu s ustanovením § 98 zákona. Vysvětlení zadávací dokumentace zveřejní 
zadavatel na profilu zadavatele a zadavatel současně odešle tomu dodavateli, který o vysvětlení zadávací 
dokumentace požádal. 

6. Veškeré úkony zadavatele vůči dodavatelům nebo úkony dodavatelů vůči zadavateli v tomto zadávacím 
řízení musí mít písemnou formu a musí být učiněny v listinné nebo v elektronické podobě.  

7. V souladu s § 53 odst. 5 zákona si zadavatel vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o výběru dodavatele a 
oznámení o vyloučení účastníka na profilu zadavatele. Zadavatel tím upozorňuje, že v takovém případě se 
oznámení o výběru či oznámení o vyloučení považují za doručená všem účastníkům zadávacího řízení 
okamžikem jejich uveřejnění.  

8. Zadavateli může podat zdůvodněné námitky kterýkoliv dodavatel, kterému postupem zadavatele 
souvisejícím se zadáváním této podlimitní veřejné zakázky hrozí nebo vznikla újma. Podání námitek se řídí 
ust. § 241 až § 246 zákona 

9. Zadavatel je oprávněn požadovat, aby vybraný dodavatel nejpozději do deseti (10) pracovních dnů ode dne 
oznámení o výběru jeho nabídky jako nejvhodnější na svůj náklad přistavil vozidlo ke kontrole, zda splňuje 
podmínky stanovené toto zadávací dokumentací. V případě, že vozidlo nebude splňovat podmínky 
stanovené touto zadávací dokumentací, jakož i v případě, že vybraný dodavatel povinnost dle tohoto 
odstavce zadávací dokumentace nesplní, bude toto považováno za neposkytnutí součinnosti k uzavření 
smlouvy a smlouva s dodavatelem tak nebude uzavřena.  

8.    Dodavatel podáním nabídky uděluje zadavateli výslovný svůj souhlas se zveřejněním podmínek jeho nabídky   
v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů. V případě podepsání smlouvy 
s dodavatelem, dodavatel souhlasí s uveřejněním smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv). V případě, že některé údaje v nabídce dodavatele představují obchodní tajemství dodavatele 
dle ust. § 504 občanského zákoníku, je dodavatel povinen takové  údaje výslovně označit. 

9.   Náklady dodavatelů spojné s účastí v zadávacím řízení zadavatel nehradí. Nabídky nebudou dodavatelům 
vráceny.  

10. V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy s vybraným 
dodavatelem, popřípadě s dodavatelem, se kterým má být uzavřena smlouva, je příslušný dodavatel povinen 
o této změně zadavatele bezodkladně písemně informovat. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit a prověřit 
údaje uvedené jednotlivými dodavateli v jejich nabídkách. Dodavatel je povinen mu v tomto ohledu 
poskytnout veškerou potřebnou součinnost. 

11. Zadavatel dává dodavatelům na vědomí, že podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, ve znění pozdějších předpisů, je povinným subjektem, který podle citovaného zákona má 
povinnost poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti. Dodavatelé jsou ve svých nabídkách povinni 
označit informace, které považují za důvěrné nebo které jsou předmětem obchodního tajemství. 

https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=TSMOP
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XII. Přílohy zadávací dokumentace 

 Obchodní podmínky (vzor kupní smlouvy) – příloha č. 1 
 Krycí list nabídky – příloha č. 2 
 Čestné prohlášení – příloha č. 3 

 
V Ostravě dne 05. 04. 2018 

  
  __________________   
Bc. Petr Smoleň, ředitel 
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