Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková
organizace
Výzva a zadávací dokumentace veřejné zakázky:
Zařízení pro úpravu zdravotnických odpadů Nemocnice
ve Frýdku-Místku
Veřejná zakázka na dodávku zadávaná v nadlimitním otevřeném řízení
podle ust. § 56 Zákona o zadávání veřejných
zakázek č. 134/2016 Sb., v platném znění

Zadávací řízení zajišťuje: Odpadová poradenská s.r.o.
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1 Identifikační údaje
Zadavatel veřejné zakázky
Název:
Sídlo:
Právní forma:
IČ:
DIČ:
Zástupce žadatele:

Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace
El. Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
příspěvková organizace
005 34 188
CZ 005 34 188
Ing. Tomáš Stejskal, ředitel

Osoba pověřená činnostmi zadavatele
Název:
Odpadová poradenská s.r.o.
Sídlo:
Osadní 26, 170 00 Praha 7
IČ:
037 09 817
DIČ:
CZ 037 09 817
Kontaktní osoba:
tel.:
mob.:
e-mail:

Mgr. Klára Nováková
(+420) 220 800 740
770 180 947
mgr.klara.novakova@odpadovaporadenska.cz

Název veřejné zakázky:

Zařízení pro úpravu zdravotnických odpadů Nemocnice ve Frýdku-Místku

Druh zakázky:

Dodávka

Druh výběrového řízení:

Veřejná zakázka na dodávku zadávaná v nadlimitním otevřeném řízení podle
ust. § 56 Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., v platném
znění

Předpokládaná hodnota zakázky
1) Dekontaminační jednotka

6 750 000,- Kč (bez DPH)

Celkem:

6 750 000,- Kč (bez DPH)

Místo plnění veřejné zakázky:

budova nemocnice

Termín zahájení plnění veřejné zakázky:

červen 2021

2 Požadovaný předmět plnění
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka pro projekt „Zařízení pro úpravu zdravotnických odpadů
Nemocnice ve Frýdku-Místku“ registrační číslo projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_134/0013713. Celý předmět veřejné zakázky je uveden v kapitole 4.1. Tato kapitola popisuje nejmenší nedělitelnou část veřejné zakázky.
Předmět plnění bude spolufinancován Evropskou unií, Fondem soudržnosti / Evropským fondem
pro regionální rozvoj / Evropskými strukturálními a investičními fondy v rámci Operačního programu Životní prostředí.
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3 Obchodní podmínky
Obchodní podmínky jsou uvedeny ve vzoru smlouvy (příloha č. 5 této zadávací dokumentace). Vzor
smlouvy je nedílnou součástí zadávací dokumentace.

4 Technické podmínky
Plnění veřejné zakázky je specifikováno v kapitole 4.1. Technické podmínky jsou stanoveny formou požadavků na výkon nebo funkci požadovaného zařízení.
Pro prokázání splnění technických požadavků všech dodávek zařízení vyplní dodavatel tabulku v příloze č. 2
této zadávací dokumentace. Zároveň dodavatel doloží splnění technických požadavků dodávek zařízení předložením technické dokumentace, podrobného popisu zařízení, prospektů apod. tak, aby bylo možno naplnění
technických požadavků ověřit.

4.1 Dekontaminační jednotka
Dekontaminační jednotka
Kapacita nejméně 800 l/ hod a až 80 kg / hod
Rozměry maximálně 2,2 x 1,3 x 2,3 m
Možnost instalace v místnosti s výškou stropu 2,2 m
Hmotnost maximálně 2000 kg
Zpracování probíhá za atmosférického tlaku (beztlaké zařízení) v jednom provozním cyklu zahrnujícím rozmělnění odpadů a následnou dekontaminaci mikrovlnným ohřevem.
Redukce mikroorganismů činí minimálně 6log10 (úroveň účinnosti
dekontaminace III podle klasifikace STAATT)
Elektrické připojení 400V/3 fáze, maximálně 64A
Výsledný odpad je suchý a stabilní, původní složky nelze identifikovat
Redukce objemu min. 50 %
Výsledný produkt úpravy je možno zařadit dle katalogu odpadů jako odpad s kódem 19 12 12 kategorie
"ostatní"
V provozu je zajištěno odstranění zápachu (například aditivací zpracovávaných odpadů)
Vznikající pára je vypouštěna do venkovního prostředí přes HEPA filtr
Veškerý proces je řízen automaticky. Software monitoruje celý provozní cyklus dekontaminace odpadu, provozní parametry dekontaminace jsou automaticky dokumentovány a ke každé dávce odpadů je vytištěn štítek
s parametry dekontaminace.
Zařízení slouží na úpravu nemocničních odpadů (kódy odpadů dle Katalogu odpadů: 18 01 01 – veškerý odpad, 18 01 03 – veškerý odpad, 18 01 02 – minimálně v rozsahu krevní vaky, krevní konzervy, 18 01 04 –
veškerý odpad). Všechny tyto druhy odpadů je možné zpracovávat pohromadě bez nutnosti segregace (pevný,
měkký, sklo, plast, obvazy...)

5 Klasifikace zakázky
Předmět veřejné zakázky dle klasifikace CPV:
 42418300-2 Zařízení na odstraňování odpadků

6 Poddodavatelé
Výše poddodávek není omezena.

2

7 Požadavky na splnění kvalifikace
7.1 Základní způsobilosti
Splnění základní způsobilosti dle § 74, odst. 1 písm. a) až e) zákona o zadávání veřejných zakázek prokáže dodavatel čestným prohlášením, přičemž může využít i formulář, který je přílohou této výzvy.
Způsobilým není 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 k zákonu o zadávání veřejných zakázek nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
b) má v ČR nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
c) má v ČR nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné
zdravotní pojištění,
d) má v ČR 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.
Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku dle § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat tato právnická
osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tuto podmínku podle dle § 74 odstavce 1 písm. a) zákona splňovat:
 tato právnická osoba,
 každý člen statutárního orgánu této právnické osoby,
 osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.
V případě, že se účastní zadávacího řízení pobočka závodu:
 zahraniční právnické osoby, musí splňovat podmínky dle § 74 odst. 1 písm. a) zákona tato právnická
osoba a vedoucí pobočky závodu,
 české právnické osoby, musí splňovat podmínku dle § 74 odst. 1 písm. a) zákona osoby uvedené
v § 74 odst. 2 a vedoucí pobočky závodu.
Splnění základní způsobilosti se dokládá:
 čestným prohlášením (vzor v příloze č. 3) nebo alternativně je možno základní způsobilost doložit
předložením kopií nebo originálů dokladů, které musí prokazovat splnění požadovaného kritéria
způsobilosti nejpozději v době tří měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení:
o výpisem z evidence Rejstříku trestů (viz bod a))
o potvrzení příslušného FÚ (viz bod b))
o čestným prohlášením (viz bod c), b))
o potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení (viz bod d))
o výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, nebo čestným prohlášením
(viz bod e))

7.2 Profesní způsobilost
(§77 odst. 1) Zákona o zadávání veřejných zakázek):
 Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu
z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.
Zadavatel dále požaduje dle §77 odst. 2 písm. a., aby dodavatel předložil doklad, že je:
 oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy
takové oprávnění vyžadují. Tj. doklad prokazující živnostenské oprávnění minimálně v oboru:
o Výroba, obchod a služby neuvedené v př. 1 až 3 živnostenského zákona
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Stáří dokladů k prokázání kvalifikace
Doklady prokazující splnění základní způsobilosti a profesní způsobilosti musí být platné ke dni podání nabídky, doklady prokazující splnění základní způsobilosti a doklady prokazující profesní způsobilost dle
§77 odst. 1 zákona o zadávání veřejných zakázek musí splňovat způsobilost nejpozději v době tří měsíců
přede dnem zahájení zadávacího řízení.
Dle § 45 odst. 1 dodavatel předkládá kopie dokladu. Zadavatel může postupem podle § 46 odst. 1 ZZVZ
požadovat předložení originálu nebo ověřené kopie dokladu.

7.3 Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
Předloží-li účastník veřejnému zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů dle § 228 zákona
ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace, nahrazuje tento výpis prokázání splnění:
 základní způsobilosti podle § 74 zákona,
 profesní způsobilost podle § 77 zákona v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti
Výpis nesmí být starší než 3 měsíce k poslednímu dni, ke kterému má být prokázána základní způsobilost
nebo profesní způsobilost.

7.4 Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob
Nedisponuje-li zájemce o veřejnou zakázku požadovanou způsobilostí, tzn., že nemá patřičná oprávnění,
může využít možnosti prokázat splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prostřednictvím jiných osob (poddodavatele), a to v souladu s ustanovením § 83 zákona:
- doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 jinou osobou,
- doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
- doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 jinou osobou a
- 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 jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.
Postačuje, aby dodavatel předložil zadavateli jednostranný písemný závazek této jiné osoby, jejímž prostřednictvím prokazuje část chybějící kvalifikace, že poskytne dodavateli plnění, které je určeno k plnění veřejné
zakázky, případně poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel v rámci plnění veřejné zakázky oprávněn disponovat (nemusí se tedy již nutně jednat o smlouvu mezi dodavatelem a jeho poddodavatelem). Tento
závazek musí být proveden přesně v takovém rozsahu, v jakém tato jiná osoba prokázala chybějící kvalifikaci
za dodavatele. Písemný závazek jiné osoby musí zavazovat tuto jinou osobu, že bude služby skutečně vykonávat. Závazek této jiné osoby (poddodavatele) musí být vymezen s ohledem na to, jakou kvalifikaci dodavatel
prostřednictvím jiné osoby prokazuje.

7.5 Prokázání splnění kvalifikačních předpokladů před podepsáním smlouvy
Vybraný dodavatel, se kterým má být uzavřena smlouva (§ 86 odst. 3 zákona), je povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů o kvalifikaci. Doklady prokazující
základní způsobilost podle § 74 a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců před zahájením zadávacího řízení.
Dále zadavatel u vybraného dodavatele ověří naplnění důvodu pro vyloučení podle odstavce 7 § 48 na základě informací vedených v obchodním rejstříku. Zadavatel vyloučí ze zadávacího řízení vybraného dodavatele,
který je akciovou společností nebo má právní formu obdobnou akciové společnosti a nemá vydány výlučně
zaknihované akcie. Vybraného dodavatele se sídlem v zahraničí, který je akciovou společností nebo má
právní formu obdobnou akciové společnosti, zadavatel požádá, aby v přiměřené lhůtě předložil písemné
čestné prohlášení o tom, které osoby jsou vlastníky akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje
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10 % základního kapitálu účastníka zadávacího řízení, s uvedením zdroje, z něhož údaje o velikosti podílu
akcionářů vychází; nepředložení tohoto dokumentu je důvodem k vyloučení vybraného dodavatele.
Dále je vybraný dodavatel povinen zadavateli poskytnout identifikační údaje svých skutečných majitelů1.
Identifikačními údaji se v souladu s ustanovením § 28 odst. 1 písm. g) ZZVZ pro účely ZZVZ v případě
fyzických osob rozumí obchodní firma nebo jméno nebo jména a příjmení.
Nelze-li zjistit údaje o skutečném majiteli postupem podle§ 122 odstavce 4, zadavatel ve výzvě podle § 122
odstavce 3 vyzve vybraného dodavatele rovněž k předložení výpisu z evidence obdobné evidenci údajů
o skutečných majitelích nebo
a) ke sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem, a
b) k předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; těmito doklady
jsou zejména
1. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
2. seznam akcionářů,
3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.
Vybraný dodavatel je tak oprávněn předložit některý z dokladů uvedených v zákoně, nebo doklad jiný, který
dokazuje vztah k jeho konkrétním skutečným majitelům. Pokud skutečný majitel neexistuje, sdělí tuto skutečnost vybraný dodavatel zadavateli.
Důsledek nesplnění kvalifikace:
Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo nesplní povinnost předložit originály nebo
ověřené kopie dokumentů k prokázání kvalifikace před podpisem smlouvy bude zadavatelem vyloučen
z účasti v zadávacím řízení.

8 Varianty nabídky
Variantní nabídky se nepřipouštějí.

9 Způsob zpracování nabídkové ceny
Měna nabídky je česká koruna (CZK).
Nabídková cena bude uvedena v členění: nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH), samostatně
DPH a nabídková cena včetně DPH. Pro stanovení nabídkové ceny je určující vyplnění tabulky cen v příloze
č. 1 této zadávací dokumentace.
Tato cena je konečná a zahrnuje veškeré náklady dodavatele, včetně dodání na místo plnění zakázky a zaškolení obsluhy.
Dodavatel je vázán výší nabídkové ceny po celou dobu trvání zadávací lhůty.
1

„Skutečný majitel“ je definován v ustanovení § 4 odst. 4 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, kde je stanoveno, že skutečným majitelem se pro účely zákona č.
253/2008 Sb., rozumí u podnikatele:
1. fyzická osoba, která fakticky nebo právně vykonává přímo nebo nepřímo rozhodující vliv2 na řízení nebo provozování
obchodního závodu u tohoto podnikatele; nepřímým vlivem se rozumí vliv vykonávaný prostřednictvím jiné osoby nebo
jiných osob,
2. fyzická osoba, která sama nebo na základě dohody s jiným společníkem nebo společníky disponuje více než 25 %
hlasovacích práv tohoto podnikatele; disponováním s hlasovacími právy se rozumí možnost vykonávat hlasovací práva
na základě vlastního uvážení bez ohledu na to, zda a na základě jakého právního důvodu jsou vykonávána, popřípadě
možnost ovlivňovat výkon hlasovacích práv jinou osobou,
3. fyzické osoby jednající ve shodě, které disponují více než 25 % hlasovacích práv tohoto podnikatele, nebo
4. fyzická osoba, která je na základě jiné skutečnosti příjemcem výnosů z činnosti tohoto podnikatele
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Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

Nabídka bude zpracována v českém jazyce. Dle ustanovení § 45 odst. 3 pokud ZZVZ nebo zadavatel vyžaduje předložení dokladu podle právního řádu České republiky, může dodavatel předložit obdobný doklad
podle právního řádu státu, ve kterém se tento doklad vydává, tento doklad se předkládá s překladem do českého jazyka. Přičemž doklad ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají
bez překladu. Nabídka musí být doručena v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje
https://msk.ezak.cz/profile_display_7.html.
Nabídka bude obsahovat:
1. Krycí list nabídky dle přílohy č. 4.
2. Prokázání kvalifikačních předpokladů dle kapitoly 72; čestné prohlášení k prokázání kvalifikačních
předpokladů se nachází v příloze č. 3 této zadávací dokumentace.
3. Obchodní podmínky (formou návrhu smlouvy dle přílohy č. 5); dodavatel je povinen respektovat
všechny obchodní podmínky uvedené ve vzoru smlouvy.
a. Návrh smlouvy (smluv):

Dodavatel ucházející se o VZ předloží zadavateli závazný návrh smlouvy na předmět
veřejné zakázky (vzor v příloze č. 5).


Návrh smlouvy musí být ze strany dodavatele ucházejícího se o VZ podepsán statutárním orgánem nebo osobou k tomu statutárním orgánem zmocněnou v souladu se
způsobem jednání jménem dodavatele ucházejícího se o VZ; případně zmocnění
k podpisu smlouvy musí být předloženo v prosté či ověřené kopii nebo originálu.,
Předložení nepodepsaného návrhu smlouvy, případně nepředložení zmocnění dle
předchozí věty, není předložením řádného návrhu požadované smlouvy a nabídka
dodavatele je v takovém případě neúplná.



Dodavatel ucházející se o VZ musí v návrhu smlouvy plně akceptovat požadavky
zadavatele, uvedené v této zadávací dokumentaci a rovněž ustanovení právních
předpisů, které se vztahují k plnění této veřejné zakázky.



U společné nabídky více osob bude návrh smlouvy podepsán všemi účastníky společné nabídky.



Předložený návrh smlouvy musí mimo jiné obsahovat veškeré ceny, nejzazší termín
dodávky, obchodní, servisní a záruční podmínky, název a registrační číslo projektu
a všechna další ustanovení, uvedená v příloze č. 5 zadávací dokumentace (vzor
smlouvy), pokud mají nebo mohou mít vliv na cenu.

4. Nabídkovou cenu předmětu veřejné zakázky, vyplněnou tabulku cen, která je přílohou č. 1 této zadávací dokumentace.
5. Technické parametry dodávky minimálně v rozsahu parametrů stanovených v technických podmínkách (kap. 4.1 této zadávací dokumentace). Potvrzení technických parametrů dodávek zařízení bude
formou vyplnění příslušných tabulek v příloze č. 2 k této zadávací dokumentaci s uvedením vyjádření „ano“ nebo „ne“ ke každému parametru a uvedením konkrétní hodnoty číselně vyjádřených
parametrů. Tabulka s popisem technických parametrů dle přílohy č. 2 bude přílohou smlouvy jako
její nedílná součást. Technické parametry budou v nabídce dále podrobně uvedeny a dokumentovány
formou například podrobného popisu dodávky zařízení, fotografie, nákresy, technickým prospektem
a podobně tak, aby bylo možno posoudit splnění technických parametrů příslušné dodávky zařízení.
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Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení ke změně kvalifikace účastník zadávacího řízením, je účastník zadávacího řízení povinen tuto změnu zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od
oznámení této změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci (§88 odst. 1 a 2). Tato povinnost nevznikne, pokud je
kvalifikace změněna takovým způsobem, že
a. Podmínky kvalifikace jsou nadále splněny,
b. Nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo nabídek a
c. nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek.
Nesplnění této povinnosti dodavatelem je důvodem k bezodkladnému vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení.
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6. Prohlášení dodavatele (nebo osoby oprávněné jednat), z něhož vyplývá, že je dodavatel vázán celým
obsahem nabídky po celou dobu výběrového řízení, podepsané statutárním zástupcem dodavatele, že
uznává podmínky zadávacího řízení tak, jak byly zadavatelem předloženy, a je informován o místních podmínkách, do ceny zahrnul všechny náklady, potřebné pro plnění předmětu zakázky v souladu se zadávacími podklady, a do smlouvy promítl veškeré podmínky obsažené v zadávacích podkladech (vzor příloha č. 6).
Zadavatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že dodavatel uvedl v nabídce informace nebo doklady,
které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.
Zadavatel doporučuje, aby dodavatel věnoval pozornost zpracování nabídky a postupoval přesně dle
výše uvedené osnovy. Neuvedení některého z bodů osnovy může být důvodem k vyřazení nabídky
z dalšího hodnocení.
Zadavatel doporučuje všechny stránky nabídky včetně příloh očíslovat vzestupnou číselnou řadou.
Nabídka musí být doručena v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje
https://msk.ezak.cz/profile_display_7.html v souladu s ustanovením § 107 zákona odst. 1. Nabídky podané
po uplynutí lhůty pro podání nabídek nebudou otevřeny.
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Součinnost dodavatele

Každý dodavatel si nese sám veškeré náklady spojené s účastí v tomto zadávacím řízení.
Dodavatel je vázán celým obsahem své nabídky po celou dobu zadávací lhůty. Zadávací lhůta je stanovena
na 90 dní od data pro podání nabídek.
Vybraný dodavatel je povinen uzavřít smlouvu do 15 dnů od výzvy zadavatele.
Dle § 122 odst. 3 písm. a. zadavatel odešle vybranému dodavateli výzvu k předložení:
a) originálů nebo ověřených kopií dokladů o jeho kvalifikaci, pokud je již nemá k dispozici.
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Způsob hodnocení nabídek

Jediným hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena. Hodnotí se ceny bez DPH. Nejvýhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.
V případě více nabídek se stejnou nejnižší nabídkovou cenou, za podmínek splnění veškerých požadavků,
bude zvolena nejvýhodnější nabídka na základě náhodného losu za přítomnosti státního notáře a za přizvání
zástupců dotčených dodavatelů. O průběhu náhodného losu bude učiněn zápis státním notářem.
Zadavatel odešle bez zbytečného odkladu od rozhodnutí o výběru dodavatele oznámení o výběru dodavatele
všem účastníkům zadávacího řízení.
Námitky proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky nebo proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení
z účasti v zadávacím řízení musí stěžovatel doručit zadavateli do 15 dnů ode dne uveřejnění či doručení stěžovateli.
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Změna zadávacích podmínek

Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu zadávacích podmínek kdykoliv během běhu lhůty pro podání nabídek.
Pokud povaha doplnění/změny zadávacích podmínek vyžaduje, resp. pokud by tato změna mohla ovlivnit
okruh potencionálních účastníků zadávacího řízení, je zadavatel povinen současně prodloužit lhůtu pro po-
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dání nabídek tak, aby činila od doby odeslání změny/doplnění zadávací dokumentace, nejméně celou svou
původní délku v souladu s § 99 odst. 2 ZZVZ.
Zadavatel si dále vyhrazuje právo na zrušení zadávacího řízení v důvodech stanovených § 127 ZZVZ.
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Lhůty a kontakty

Zahájení zadávacího řízení
15.2.2021
Termín pro podání nabídek
19.3.2021 do 09:55 hod. nabídky jsou podávány v elektronické podobě
Termín otevírání obálek
19.3.2021 v 10:00 hod. nabídky jsou otevírány v elektronické podobě po uplynutí lhůty pro podání nabídek
Otevírání obálek se účastníci zadávacího řízení neúčastní.
Osoby poskytující informace
Mgr. Klára Nováková, tel.: (+420) 220 800 740, mob.: 770 180 947,
e-mail: mgr.klara.novakova@odpadovaporadenska.cz, Osadní 26, 170 00 Praha 7 – Holešovice
Zadávací dokumentace a veškeré informace, tj. vysvětlení zadávací dokumentace, oznámení rozhodnutí zadavatele o vyloučení dodavatele a oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky budou
k dispozici v elektronické verzi ke stažení na profilu zadavatele (elektronickém nástroji)
https://msk.ezak.cz/profile_display_7.html
V případě vyloučení dodavatele zadavatel odešle bezodkladně dodavateli písemné oznámení v elektronické
podobě o jeho vyloučení s odůvodněním. Zadavatel odešle bez zbytečného odkladu od rozhodnutí o výběru
dodavatele písemné oznámení v elektronické podobě o výběru dodavatele včetně odůvodnění všem účastníkům zadávacího řízení.
Zadavatel doporučuje nevkládat do nabídky jiné dokumenty nebo reklamní materiály apod., vyjma těch dokumentů a materiálů, které stanoví zákon a které přímo požaduje zadavatel v zadávacích podmínkách.
Zadavatel může zadávací dokumentaci vysvětlit, pokud takové vysvětlení, případně související dokumenty,
uveřejní na profilu zadavatele, a to nejméně 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení doručena včas, a to alespoň 3
pracovní dny před uplynutím této lhůty dle předchozí věty. Odpověď na tuto žádost, pokud byla doručena
včas, zadavatel uveřejní na profilu zadavatele (elektronickém nástroji) do 3 pracovních dnů.
Dle § 211 odst. 1 a 3 probíhá komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem písemně a elektronicky s výjimkou případů stanovených v zákoně. Zadavatel důrazně doporučuje, aby veškerá písemná komunikace dodavatelů (dotazy atp.) probíhala přes elektronický nástroj https://msk.ezak.cz/profile_display_7.html. Veškerá
písemná komunikace zadavatele (vysvětlení ZD, rozhodnutí zadavatele atp.) bude probíhat přes tento elektronický nástroj zadavatele.
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