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Výzva a zadávací dokumentace a zadávací podmínky pro podání nabídky na zakázku 

malého rozsahu na dodávky pro projekt 

 

 

„Předcházení vzniku bioodpadu v Obci Lípa - kompostéry“ 

 

Zakázka je zadávána v uzavřené výzvě jako zakázka malého rozsahu dle § 27, resp. § 31 

zákona, nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

Zakázka je zadávána dle dokumentu „Pokyny pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014-

2020“. 
 

Tento projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie z Fondu soudržnosti v rámci Operačního 

programu životního prostředí. 

 

Název projektu: Předcházení vzniku bioodpadu v Obci Lípa - kompostéry 

Název operačního programu:  Operační program Životní prostředí 2014 - 2020 

Prioritní osa: 3 – Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika 

 

Tato zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek dodavatelů k výše 

uvedené zakázce malého rozsahu.  

 

1. Identifikační údaje a adresa zadavatele 
 

Název zakázky: 
Předcházení vzniku bioodpadu v Obci 

Lípa - kompostéry 

Zadavatel 

Název: Obec Lípa 

IČ: 00267805 

Adresa sídla: Lípa 93, 582 57 Lípa 

Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Ing. Jiří Kunc 

Telefon: 602 659 977 

E-mail: lipa@hbnet.cz 

Zakázka 

Termín vyhlášení zakázky: 07. 06. 2017 

Termín pro podání nabídek: 20. 06. 2017, 13:00 hod 

Termín splnění dodávky – dodání: 
nejpozději do 2 měsíců od podpisu kupní 

smlouvy  

Předpokládaná hodnota zakázky: 560.000,- Kč bez DPH 
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Zpracovatel zadávací dokumentace: 

 

Název: Energetická agentura Vysočiny 

IČ: 70938334 

Sídlo: Nerudova 1498/8, 586 01 Jihlava 

Kontaktní osoba: Ing. Martin Čada 

Telefon: +420 739 338 954 

E-mail: cada@eav.cz 

 

2. Vymezení předmětu zakázky a jeho specifikace 
 

Místo realizace:  zakázka bude realizována v Obci Lípa 

 

CPV kód zakázky:  44613700-7  (Nádoby na odpad) 

Předmětem zakázky je pořízení 140 ks kompostérů o objemu 1 050 l. 

 

Kompostéry budou vyrobeny z kvalitního silnostěnného materiálu, odolnému vůči UV záření i 

mechanickému poškození, který bude zaručovat jejich dlouhodobou životnost a naplňovat záměr 

realizace systému prevence vzniku bioodpadů. 

 

Požadovaná specifikace předmětu zakázky (kompostérů) je stanovena v technické specifikaci předmětu 

zakázky, která je přílohou č. 4 této zadávací dokumentace. 

 

Součástí dodávky je i doprava na místo určení – místo realizace uvedené výše. 

 

Dílo je dále specifikováno touto zadávací dokumentací zakázky a nabídkou dodavatele. 

 

 

3. Údaje o zadávací dokumentaci 
 

Zadávací dokumentace je jednotná, tvoří nedílný celek. 

 

Zadávací dokumentaci tvoří tato výzva a její přílohy: 

 

Příloha 1 Obsah nabídky  

Příloha 2 Krycí list nabídky  

Příloha 3 Čestné prohlášení o prokázání způsobilosti a kvalifikace 

Příloha 4 Technická specifikace 

Příloha 5 Návrh kupní smlouvy 

Příloha 6 Seznam poddodavatelů 

Příloha 7 Seznam dodávek 

 

Pokud zadávací dokumentace včetně jejich příloh obsahuje požadavky a/nebo odkazy na obchodní 

firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, 

popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, 

ochranné známky nebo označení původu, zadavatel zdůrazňuje, že tato skutečnost nevede ke 

zvýhodnění nebo vyloučení určitých uchazečů nebo určitých výrobků, ani k neodůvodněnému omezení 

hospodářské soutěže. Zadavatel výslovně umožňuje pro plnění zakázky použití i jiných, kvalitativně a 

technicky obdobných řešní. 
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Kompletní zadávací dokumentace včetně veškerých příloh bude poskytnuta všem osloveným 

dodavatelům.  

 

Současně je zadávací dokumentace zveřejněna na elektronické úřední desce obce Lípa.  

 

http://obeclipa.webnode.cz/uredni-deska/ 

 

Zadávací dokumentaci je možné si též vyžádat u zpracovatele zadávací dokumentace na níže uvedeném 

kontaktu: 

 

Energetická agentura Vysočiny 

Ing. Martin Čada 

Nerudova 1498/8 

586 01 Jihlava 

cada@eav.cz, 739 338 954 

 

Úhrada za poskytnutí zadávací dokumentaci není zadavatelem požadována. 

 

 

4. Lhůta a místo pro podání nabídek 
 

Lhůta pro podání nabídek končí 20. 06. 2017 v 13:00 hod. 

 

Nabídka bude doručena v řádně uzavřené obálce označené následovně: 

 

 „NEOTEVÍRAT –ZAKÁZKA – Předcházení vzniku bioodpadu v Obci Lípa – kompostéry“ 

 

Nabídky je možné doručit poštou nebo osobně předat každý pracovní den u osoby zodpovědné za 

zpracování zadávací dokumentace na adrese: Energetická agentura Vysočiny, Nerudova 1498/8, 586 01 

Jihlava v době: 

 

Pondělí:  8:00 – 11:00 a 13:00 – 17:00 

Úterý:   8:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00 

Středa  8:00 – 11:00 a 13:00 – 17:00 

Čtvrtek  8:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00 

Pátek  8:00 – 11:00 

 

Poslední den lhůty pro podání nabídek do 13:00 hod. 

 

Splnění lhůty pro podání nabídek se posuzuje dle data a času podání, který osoba přejímající obálku 

ihned napíše na obálku a do evidence došlých nabídek. 

 
 

5. Požadavky na způsobilost a kvalifikaci dodavatele 
 

Způsobilost a kvalifikaci obdobně jako dle § 74 a násl. zákona splní dodavatel, který prokáže splnění:  

• základní způsobilosti,  

• technické kvalifikace.  

 

5.1. Doba prokazování splnění způsobilosti a kvalifikace  

http://obeclipa.webnode.cz/uredni-deska/
mailto:cada@eav.cz
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Dodavatel je povinen prokázat splnění způsobilosti a kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídky stanovené 

v této zadávací dokumentaci, resp. Výzvě pro podání nabídky. 

 

5.2. Základní způsobilost 

Základní způsobilost splňuje dodavatel, který nesplňuje žádný z níže uvedených bodů, způsobilým tedy 

není dodavatel, který obdobně jako dle § 74 zákona: 

 

a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen 

pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k tomuto zákonu 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 evidence 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 němž byla nařízena nucená správa 

podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele. 

 

 

5.3. Technická kvalifikace 

Kritéria technické kvalifikace obdobně jako dle § 79 zákona prokáže dodavatel, který předloží: 

 

a) seznam realizovaných dodávek obdobného charakteru poskytnutých za poslední 3 roky před 

zahájením výběrového řízení včetně uvedení jejich ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace 

objednatele. Obdobným charakterem se rozumí dodávka kompostérů, a to buď současně s jiným druhem 

zboží, samostatně či v jakékoli kombinaci v hodnotě min. 200.000,- Kč bez DPH za každou dodávku. 

Seznam bude obsahovat min. 1 dodávku obdobného charakteru, tak jak je specifikován výše. 

 

5.4. Prokázání způsobilosti a kvalifikace  

Dodavatel prokazuje splnění způsobilosti a kvalifikace tím, že do nabídky předloží: 

• obdobně jako dle § 53, odst 4) zákona čestné prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že 

veškeré požadavky na prokázání základní způsobilosti a technické kvalifikace splňuje. 

Dodavatel může použít vzor čestného prohlášení, které je Přílohou 3 této zadávací 

dokumentace. Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za 

dodavatele. 

 

• Současně dodavatel předloží seznam realizovaných dodávek (min. 1 dodávka) obdobného 

charakteru poskytnutých  za poslední 3 roky před zahájením výběrového řízení dle 

specifikace v bodě 5.3 písm a). Obdobným charakterem se rozumí dodávka kompostérů, a to 

buď současně s jiným zbožím, samostatně či v jakékoli kombinaci v hodnotě min. 200.000,- Kč 

bez DPH za každou dodávku. 

 

Pokud dodavatel není schopen prokázat a kvalifikaci dle bodu 5.3 zadávací dokumentace, může tyto 

skutečnosti prokázat prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě obdobně jako dle § 

83 zákona předložit následující: 

 

a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti obdobně jako dle § 77 odst. 1 jinou osobou, 
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b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby, 

c) doklady o splnění základní způsobilosti obdobně jako dle § 74 zákona jinou osobou a  

d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění zakázky nebo k poskytnutí 

věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění zakázky, a to 

alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele. Tento požadavek je 

splněn, pokud obsahem písemného závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost 

této osoby za plnění zakázky společně s dodavatelem. 

 

5.5. Důsledek nesplnění způsobilosti a kvalifikace  

Kvalifikaci a způsobilost nesplňuje dodavatel, který neposkytl údaje, informace a doklady o způsobilosti 

a kvalifikaci ve formě a rozsahu stanoveném zadavatelem, nebo poskytl údaje a informace včetně 

dokladů požadovaných zadavatelem, které jsou neúplné nebo nepravdivé a neodpovídají skutečnosti. 

Dodavatel, který nesplní uvedené požadavky na způsobilost a kvalifikace v požadovaném rozsahu, bude 

zadavatelem vyloučen z účasti ve výběrovém řízení. 

 

 

6. Pravidla pro hodnocení nabídek 
Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti, a to podle nejnižší nabídkové ceny. 

 

Nejnižší nabídková cena je tedy jediným kritériem hodnocení s váhou 100%. 

 

Předmětem hodnocení bude nabídková včetně DPH. 

 

Pro nabídkovou cenu bude za nejvhodnější považováno nejmenší číslo (minimální hodnota) ze všech 

podaných nabídek. Pořadí nabídek bude určeno dle výše nabídkové ceny, a to od nejnižší po nejvyšší. 

 

 

7. Požadavky na obsah, formu a způsob zpracování a podání nabídek 
7.1. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny 

Dodavatel stanoví nabídkovou cenu za celé, kompletní a úplné plnění zakázky. Nabídková cena bude 

zpracována v souladu se zadávací dokumentací a bude vycházet z technické specifikace požadované 

zadavatelem. Budou oceněny všechny položky uvedené zadavatelem v předmětu zakázky s danou 

technickou specifikací bez změn technických parametrů. Ocenění předmětu zakázky v jiném rozsahu, 

struktuře, kvalitě a standardech, než které předložil zadavatel, bude považováno za nesplnění 

zadávacích podmínek. Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady zajišťující řádné plnění 

předmětu díla. 

 

Nabídková cena bude uvedena v CZK v následujícím členění: 

 

• nabídková cena bez DPH 

• DPH 

• nabídková cena včetně DPH  

 

Nabídková cena bude uvedena na krycím listu nabídky a v návrhu smlouvy. V návrhu smlouvy budou 

uvedeny též jednotkové ceny. 

 

Nabídková cena nebude měněna v souvislosti s inflací, změnou hodnoty kurzu české koruny vůči 

zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz a stabilitu měny. 

 

 

 



  

 
Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí 

8 
 

7.2. Využití poddodavatele 

V případě, že část zakázky bude plněna prostřednictvím poddodavatelů, musí dodavatel obdobně jako 

dle § 105 odst 1 zákona předložit v nabídce seznam poddodavatelů včetně jejich identifikačních údajů a 

uvést kterou část zakázky bude každý z poddodavatelů plnit. Dodavatel může použít přílohu 6 Seznam 

poddodavatelů zadávací dokumentace. 

Tím není dotčena výlučná odpovědnost dodavatele za poskytování řádného plnění.  

 

Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části požadované způsobilosti či kvalifikace, musí 

postupovat obdobně jako dle § 83 zákona a předložit požadované doklady. 

 

Má-li být část zakázky realizována prostřednictvím poddodavatele, který za dodavatele prokázal určitou 

část způsobilosti či kvalifikace, musí se poddodavatel podílet na plnění zakázky v tom rozsahu, v jakém 

se k tomu zavázal ve smlouvě s dodavatelem a v jakém prokázal způsobilost či kvalifikaci. Dodavatel je 

takového poddodavatele oprávněn nahradit jiným poddodavatelem pouze za předpokladu, že nový 

poddodavatel prokáže část způsobilosti či kvalifikace ve stejném rozsahu, v jaké dodavatel prokázal část 

způsobilosti či kvalifikace prostřednictvím původního poddodavatele. 

 

7.3. Varianty 

Zadavatel nepřipouští předložení variant nabídky. 

 

7.4. Požadavky k obsahovému členění a formě zpracování nabídky a jejího předložení 

Nabídka bude předložena ve dvou vyhotoveních (originál + kopie) v listinné formě a v jednom 

vyhotovení v elektronické formě na CD/DVD či obdobném nosiči (podepsaná, naskenovaná nabídka – 

jako jeden soubor v PDF). Nabídka bude vypracována v českém jazyce (ve výjimečných případech je 

možné v jiném jazyce doložit např. technické listy a obdobné dokumenty). Nabídka bude podepsána 

statutárním zástupcem dodavatele, případně osobou oprávněnou za dodavatele jednat. 

 

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

požaduje, aby všechny listy nabídky včetně příloh byly dodavatelem řádně očíslovány vzestupnou 

číselnou řadou a jednotlivé listy nabídky byly pevně svázány do jednoho svazku tak, aby bylo 

znemožněno manipulování s jednotlivými listy nabídky. 

 

V případě, že nabídka bude podepsána jinou osobou než dodavatelem (v případě fyzické osoby) nebo 

statutárním zástupcem dodavatele (v případě právnické osoby), bude součástí nabídky plná moc, kterou 

dodavatel k podání nabídky a podepsání všech dokumentů tvořících nabídku tuto jinou osobu zmocňuje. 

 

7.5.  Obsah nabídky, tj. dokumenty, které musí být součástí nabídky 

Zadavatel požaduje, aby nabídku tvořily doklady uvedené níže. Dodavateli se doporučuje použít pořadí 

dokumentů specifikované v následujících bodech tohoto článku zadávací dokumentace. Pokud nabídka 

nebude obsahovat doklady požadované zadavatelem uvedené níže, může být nabídka při posouzení 

splnění podmínek účasti ve výběrovém řízení vyřazena. 

 

a) obsah nabídky - nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísel stránek u jednotlivých oddílů 

(kapitol) nabídky, dodavatel může použít Přílohu 1 zadávací dokumentace a do ní pouze doplnit 

čísla stránek, 

 

b) vyplněný krycí list nabídky - pro sestavení krycího listu dodavatel závazně použije Přílohu 2 

zadávací dokumentace.  
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c) doklady, jimiž dodavatel prokáže způsobilost a kvalifikaci - v rozsahu a formě požadované 

zákonem a touto zadávací dokumentací, tj.: 

 

- čestné prohlášení o prokázání způsobilosti a kvalifikace (Příloha 3) 

- seznam realizovaných dodávek (Příloha 7) 

 

d) podepsaný návrh kupní smlouvy – dodavatel v návrhu smlouvy, který bude obsahovat 

obchodní podmínky obsažené v této zadávací dokumentaci (Příloha 5) vyplní údaje požadované 

zadavatelem (v návrhu smlouvy barevně označeny), jako jsou identifikační údaje, kupní cena, 

údaje v Příloze č. 1 a v Příloze č. 2 kupní smlouvy a návrh kupní smlouvy podepíše, 

 

e) dodavatel předloží technický list nabízeného zboží – (včetně obrázku či fotografie), 

 

f) dodavatel předloží vyplněnou Přílohu 4 zadávací dokumentace – Příloha 4 Technická 

specifikace, 

 

g) případné ostatní doklady a další doklady tvořící nabídku (např. plná moc, informace o 

poddodavatelích). 

 

 

8. Obchodní a jiné smluvní podmínky, návrh kupní smlouvy 
Obchodní a jiné smluvní podmínky jsou blíže specifikovány v návrhu kupní smlouvy.  

 

8.1. Návrh kupní smlouvy 

Návrh kupní smlouvy (Příloha 5 zadávací dokumentace) obsahuje zadavatelem stanovené obchodní a 

jiné smluvní podmínky. Návrh vlastnoručně podepsaný osobou jednající jménem nebo za dodavatele 

bude součástí nabídky dodavatele. Zadavatelem předepsaný návrh kupní smlouvy obsažený v příloze 

této zadávací dokumentace je závazný. 

 

Vzorové znění smlouvy nesmí dodavatel měnit, doplňovat ani jinak upravovat. Dodavatel doplní pouze 

požadované údaje, které jsou ve smlouvě pro tento účel označeny. V případě, že dodavatel vypracuje 

návrh smlouvy v rozporu s tímto ustanovení, bude jeho nabídka vyřazena a dodavatel bude z další účasti 

v výběrovém řízení vyloučen. 

 

 

9. Poskytnutí jistoty 
Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty. 

 

 

10. Další podmínky výběrového řízení 
10.1. Další požadavky zadavatele 

Nabídky, které nesplní zadávací podmínky uvedené v zadávací dokumentaci, budou z hodnocení 

vyřazeny.  

 

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit a prověřit údaje uvedené jednotlivými dodavateli v nabídkách.  

 

V případě, že dodavatel uvede ve své nabídce nepravdivé údaje nebo údaje nesplňující zadávací 

podmínky, jedná se o důvody vedoucí k vyloučení účastníka výběrového řízení. 

 

Zadavatel si vyhrazuje právo fyzické kontroly parametrů dodávaného předmětu zakázky dle specifikace 

uvedené v příloze zadávací dokumentaci Příloha 4 Technická specifikace, která je nedílnou součástí 
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těchto zadávacích podmínek, před podpisem kupní smlouvy, a to přistavením předmětného předmětu 

zakázky v sídle dodavatele či na jiném předem dohodnutém místě. 

 

Zadavatel je oprávněn výběrového řízení zrušit, nejpozději však do uzavření smlouvy. Pokud zadavatel 

zruší výběrové řízení, nevzniká dodavatelům vůči zadavateli jakýkoliv nárok. 

 

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení i v případě, že na akci „Předcházení vzniku 

bioodpadu v Obci Lípa - kompostéry“ nebude poskytnuta podpora v OPŽP. 

 

Nabídky, které budou podány po uplynutí lhůty pro podání nabídek nebo nebudou podány stanoveným 

způsobem, se nepovažují za podané a v průběhu výběrového řízení se k nim nepřihlíží.  

 

Žádný z dodavatelů nemá ani ve výše uvedených případech nárok na náhradu nákladů spojených s 

vypracováním a podáním nabídky. 

 

Podává-li nabídku více dodavatelů společně, jsou povinni ve své nabídce uvést adresu pro doručování 

písemností zadavatele. Odesláním písemnosti na tuto adresu se má za to, že ji zadavatel odeslal všem 

účastníkům společné nabídky. 

 

10.2. Závaznost požadavků zadavatele 

Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této zadávací dokumentace včetně příloh zadávací 

dokumentace vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění zakázky. Tyto požadavky je dodavatel 

povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky a ve své nabídce je akceptovat. 

Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci či změny obchodních či 

jiných smluvních podmínek budou považovány za nesplnění zadávacích podmínek s následkem 

vyloučení dodavatele z další účasti ve výběrovém řízení. 

 

10.3. Vysvětlení zadávací dokumentace 

Dodavatel je oprávněn písemně požádat o vysvětlení zadávací dokumentace a informace k zadávacím 

podmínkám. Písemná žádost musí být zadavateli doručeny nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím 

lhůty pro podání nabídek.  

 

Vysvětlení, případně související dokumenty, bude zadavatelem odesláno nejpozději do 2 pracovních 

dnů po doručení žádosti, a to všem účastníkům výběrového řízení, kteří jsou v rámci této uzavřené 

výzvy vyzváni. 

 

Zadavatel může vysvětlení zadávací dokumentace poskytnout i bez předchozí žádosti.  

 

Adresa pro podání vysvětlení zadávací dokumentace je následující: 

 

Energetická agentura Vysočiny 

Nerudova 1498/8, 586 01 Jihlava 

Ing. Martin Čada, cada@eav.cz  

 

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace bude v předmětu e-mailové zprávy závazně označena 

textem: „Předcházení vzniku bioodpadu v Obci Lípa - kompostéry“ Zadavatel současně žádá dodavatele, 

aby sdělili na e-mailovou adresu cada@eav.cz svou kontaktní e-mailovou adresu pro účel zaslání 

případných vysvětlení zadávací dokumentace. 

 

 

 

mailto:cada@eav.cz
mailto:cada@eav.cz
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10.4. Otevírání obálek s nabídkami 

Otevírání obálek s nabídkami proběhne v v zasedací místnosti Energetické agentury Vysočiny, 

Nerudova 1498/8, 586 01 Jihlava, dne 20. 06. 2017 v 13:00 hod. 

 

Otevírání obálek s nabídkami se mají právo účastnit účastníci výběrového řízení a případné další osoby, 

o nichž tak stanoví zadavatel. 

 

 

Přílohy:  

 

Příloha 1 Obsah nabídky  

Příloha 2 Krycí list nabídky  

Příloha 3 Čestné prohlášení o prokázání způsobilosti a kvalifikace 

Příloha 4 Technická specifikace 

Příloha 5 Návrh kupní smlouvy 

Příloha 6 Seznam poddodavatelů 

Příloha 7 Seznam dodávek 

 

 

 

V Lípě dne 07. 06. 2017 

 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

Ing. Jiří Kunc 
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