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1. IDENTIFIKACE ZADAVATELE
Název zadavatele:
Sídlo:
Právní forma:
Zastoupená:
IČO:
DIČ:
Datová schránka:

Česká republika – Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy
Sokolská 62, 121 24 Praha 2
organizační složka státu
brig. gen. Ing. Luďkem Prudilem – ředitelem Hasičského záchranného
sboru hlavního města Prahy
70886288
není plátcem DPH
jm9aa6j

(dále jen „zadavatel“)

2. PŘEDMĚT A ROZSAH VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předmětem veřejné zakázky je pořízení:
- jednoho (1) kusu automobilového nosiče kontejnerů (dále jen „ANK“) hmotnostní
třídy S, kategorie podvozku 2 „pro smíšený provoz“, určeného pro manipulaci
a přepravu požárních kontejnerů, a to samostatně nebo v taktickém celku s přívěsem
pro přepravu požárních kontejnerů,
a
- dvou (2) kusů automobilových nosičů kontejnerů (dále jen „ANK2“) hmotnostní
třídy S, kategorie podvozku 2 „pro smíšený provoz“, určených pro manipulaci
a přepravu požárních kontejnerů a manipulaci s břemeny pomocí hydraulického
nakládacího jeřábu, a to samostatně nebo v taktickém celku s přívěsem pro přepravu
požárních kontejnerů.
Předmět plnění musí být v souladu s technickými podmínkami (dále jen „technické podmínky“)
uvedenými v přílohách těchto zadávacích podmínek.

3. KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
CPV/NIPEZ: 34144213-4 Požární vozidla
4. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je: 14 976 033,17 Kč bez DPH.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena v souladu s § 16 zákona, jako
předpokládaná výše úplaty za plnění veřejné zakázky vyjádřená v penězích. Předpokládaná
hodnota veřejné zakázky byla stanovena na základě informací získaných průzkumem trhu.
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5. LHŮTA A MÍSTO POSKYTOVÁNÍ PLNĚNÍ
5.1.

Termíny plnění

Termín dodání předmětu plnění je stanoven do patnácti (15) měsíců od nabytí účinnosti
smlouvy, nejpozději však do 30. 11. 2023 vzhledem k podmínkám stanoveným v projektu.
5.2.

Místo plnění

Místem plnění je HASIČSKÁ STANICE č. 5 – Strašnice, Průběžná 3105/74, 100 00 Praha 10
- Strašnice.
6. OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
Veškeré smluvní podmínky jsou obsaženy v závazném návrhu kupní smlouvy. Dodavatel
v rámci návrhu kupní smlouvy vyplňuje pouze zadavatelem označená pole. Zadavatel
nepřipouští platbu formou zálohy.

7.

ODPOVĚDNÉ ZADÁVÁNÍ VE SMYSLU § 6 ODST. 4 ZÁKONA

Při posuzování otázky je-li vzhledem k povaze a smyslu veřejné zakázky možné aplikovat
zásady § 6 odst. 4 zákona, se přihlíželo ke všem zásadám stanoveným v § 6 zákona
rovnocenně. Nebyla opomenuta povinnost postupovat při nakládání s veřejnými finančními
prostředky v souladu s principy hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti. Při posuzování
uplatnění zásad dle § 6 odst. 4 zákona, se přihlíželo také k dalším relevantním okolnostem
vyplývajících z jiných právních předpisů či specifických podmínek dané veřejné zakázky.
Zásady sociálně odpovědného zadávání zadavatel zohlednil ve smluvních podmínkách, které
jsou obsaženy v závazném návrhu smlouvy. Zásady environmentálně odpovědného zadávání
zadavatel zohlednil v hodnocení nabídek.
8. TECHNICKÉ PODMÍNKY
Technické podmínky, specifikace a technické a uživatelské standardy jsou popsány v příloze
č. 1 a č. 2 – Technické podmínky. Je nutno respektovat ustanovení příslušných ČSN EN a ČSN
nebo jejich částí, které byly oprávněným orgánem prohlášeny za závazné.
Pokud je v zadávacích podmínkách uvedeno specifické označení výrobků, jedná se o popisné
určení výrobku nebo služby s tím, že zadavatel umožňuje kvalitativně a technicky obdobná
řešení a umožňuje, dle § 89 odst. 6 zákona, nabídnout rovnocenné řešení.

9. KVALIFIKACE
Dodavatel je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svoji
kvalifikaci. Dodavatel prokazuje splnění kvalifikace doklady stanovenými zákonem a doklady
požadovanými zadavatelem v těchto ZP. Splněním kvalifikace se rozumí:
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Splnění základní způsobilosti dle § 74 zákona,

9.1.

Dodavatel prokáže, dle § 75 zákona, splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu
k České republice předložením:
a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) zákona,
b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) zákona,
c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1
písm. b) zákona,
d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 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.
9.2.

Splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 zákona

Zadavatel požaduje dle § 77 odst. 1 zákona po dodavateli, aby v nabídce prokázal 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.
9.3.

Splnění technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 zákona

Zadavatel požaduje dle § 79 odst. 2 zákona po dodavateli, aby v nabídce předložil:
- písm. b) „seznam významných dodávek poskytnutých za posledních 5 let před zahájením
zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele“ pro
ověření uvedených skutečností.
Dodavatel uvede v seznamu významné dodávky automobilů. Za významnou dodávku
bude zadavatel požadovat dodávku automobilového nosiče kontejnerů hmotnostní třídy
S a kategorie podvozku 2 „pro smíšený provoz“ v celkovém rozsahu min. 1 ks za období
pěti (5) let před zahájením zadávacího řízení.
Zadavatel považuje technickou kvalifikaci za splněnou, pokud bude dodávka uvedená
v seznamu dokončena v průběhu pěti (5) let před zahájením zadávacího řízení a lhůtou pro
podání nabídek.
9.4.

Další způsoby prokázání kvalifikace

9.4.1.

Prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Dodavatel může k prokázání kvalifikace předložit výpis ze Seznamu kvalifikovaných
dodavatelů vydaný provozovatelem seznamu (§ 228 zákona). Předloží-li dodavatel zadavateli
výpis ze seznamu, který nebude starší než 3 měsíce k poslednímu dni, ke kterému má být
základní způsobilost nebo profesní způsobilost prokázána, nahrazuje tento doklad prokázání:
a)
profesní způsobilosti podle § 77 v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze
seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní
způsobilosti a
b)
základní způsobilost podle § 74.
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9.4.2.

Prokázání kvalifikace certifikátem

Dodavatel může prokázat splnění kvalifikace v zadávacím řízení platným certifikátem vydaným
v rámci Systému certifikovaných dodavatelů. Certifikát, který obsahuje náležitosti stanovené
v § 239 zákona, a údaje v něm uvedené jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro
prokázání splnění kvalifikace, nahrazuje splnění kvalifikace v rozsahu uvedeném
na certifikátu.
Certifikát dodavatel předloží ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace. Certifikát musí být
platný ve smyslu § 239 odst. 3 zákona.
9.4.3.

Poddodavatelé a společná účast dodavatelů

Dodavatel je povinen v nabídce uvést, které části zakázky má v úmyslu zadat jednomu či více
poddodavatelům včetně identifikačních údajů těchto poddodavatelů, pokud jsou účastníkovi
zadávacího řízení známi.
V případě společné účasti dodavatelů prokazuje, dle § 82 zákona, základní způsobilost
a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 každý dodavatel samostatně.
9.4.4.

Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob

Dodavatel může prokázat určitou část ekonomické kvalifikace, technické kvalifikace nebo
profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 požadované zadavatelem
prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:
a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 jinou osobou,
b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 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 jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci
za dodavatele.
Má se za to, že požadavek podle § 83 odst. 1 písm. d) zákona je splněn, pokud obsahem
písemného závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění
veřejné zakázky společně s dodavatelem.
9.4.5.

Prokázání kvalifikace získané v zahraničí ve smyslu § 81 zákona

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.
Stejně jako výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů může dodavatel prokázat, dle § 228
odst. 3 zákona, kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má
dodavatel sídlo, a které je obdobou výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.
Stejně jako certifikátem může dodavatel prokázat, dle § 234 odst. 3 zákona, kvalifikaci
osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je
obdobou certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů.
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9.4.6.

Jednotné evropské osvědčení pro veřejné zakázky

Jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky se rozumí písemné čestné prohlášení
účastníka zadávacího řízení o prokázání jeho kvalifikace, a to i prostřednictvím jiné osoby,
nahrazující doklady vydané orgány veřejné správy nebo třetími stranami na formuláři
zpřístupněném v informačním systému e-Certis.
Dodavatel není povinen předložit zadavateli doklady osvědčující skutečnosti obsažené
v jednotném evropském osvědčení pro veřejné zakázky, pokud zadavateli sdělí, že mu je již
předložil v předchozím zadávacím řízení.
9.4.7.

Doklady o kvalifikaci a jejich stáří ve smyslu § 86 zákona

Za účelem prokázání kvalifikace veřejný zadavatel přednostně vyžaduje doklady evidované
v systému, který identifikuje doklady k prokázání splnění kvalifikace (e-Certis).
Doklady o kvalifikace předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích a mohou je nahradit
čestným prohlášením 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 podle § 74
a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 musí prokazovat splnění požadovaného kritéria
způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.
10. JINÉ ZÁKONNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE
Vybraný dodavatel, na výzvu zadavatele, předloží před uzavřením smlouvy:

a) dle § 122 odst. 3 písm. a) zákona:
originály nebo ověřené kopie dokladů o jeho kvalifikaci, pokud je již zadavatel nebude mít
k dispozici,

b) dle § 122 odst. 4 zákona:
je-li vybraný dodavatel českou právnickou osobou, zadavatel zjistí údaje o jeho
skutečném majiteli podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů (dále jen
"skutečný majitel") z evidence skutečných majitelů podle téhož zákona (dále jen
"evidence skutečných majitelů")

c)

dle § 122 odst. 5 zákona:
je-li vybraný dodavatel zahraniční právnickou osobou, zadavatel vyzve rovněž
k předložení výpisu ze zahraniční evidence obdobné evidenci skutečných majitelů
nebo, není-li takové evidence,
1. ke sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečnými majiteli
2. k předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a)
k dodavateli; těmito doklady jsou zejména
 výpis ze zahraniční evidence obdobné veřejnému rejstříku,
 seznam akcionářů,
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 rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
 společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.
Zadavatel vyloučí vybraného dodavatele dle § 122 odst. 7 zákona:
a) je-li českou právnickou osobou, která má skutečného majitele, pokud nebylo
možné zjistit údaje o jeho skutečném majiteli z evidence skutečných majitelů
(k zápisu zpřístupněnému v evidenci skutečných majitelů po odeslání oznámení
o vyloučení dodavatele se nepřihlíží),
b) který nepředložil údaje nebo doklady na základě výzvy zadavatele dle § 122
odstavce 3 a 5.
11. PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
11.1.

Nabídka účastníka zadávacího řízení

Zadavatel upozorňuje dodavatele, že nabídky mohou být podány v souladu s § 211 odst. 3
zákona pouze písemně elektronickou formou. V souladu s § 103 odst. 1 písm. c) zákona
zadavatel určuje způsob podání nabídek pouze prostřednictvím Národního elektronického
nástroje (dále jen „NEN“). Účastník zadávacího řízení musí být řádně registrovaným
dodavatelem. Zadavatel upozorňuje dodavatele, že registrace není okamžitá a podléhá
schválení administrátorem systému, jenž má dva (2) pracovní dny na akceptaci, nebo
zamítnutí registrace, pokud žádost o registraci nebude obsahovat veškeré požadované údaje.
Elektronická nabídka musí být podána v souladu s požadavky systému NEN. Nabídka musí
být zpracována prostřednictvím akceptovatelných formátů souborů, tj. Microsoft Office (Word,
Excel), Open Office, PDF, PDF/A, JPEG, GIF, RAR, ZIP nebo PNG3. Zadavatel preferuje
předložení nabídky v PDF/A formátu mimo návrhu smlouvy, který doporučujeme předložit
ve Wordu. Podrobné informace o elektronickém nástroji NEN naleznete v dokumentech
dostupných na internetové adrese https://nen.nipez.cz, zejména v sekci „Informace pro
uživatele“
v podsekcích
„Provozní
řád“
a
„Uživatelské
příručky“ https://nen.nipez.cz/UzivatelskeInformace/UzivatelskePrirucky. Příručka pro
registraci dodavatele „ZZVZ – Dodavatel“. Příručka pro dodavatele na zašifrování nabídek
„Příručka pro dodavatele – šifrované podání nabídky“. Doporučujeme dodavateli, aby sledoval
aktuálnost těchto příruček na uvedeném odkazu.
Zadavatel požaduje zašifrování dodavatelem podané nabídky. K zašifrování nabídky
dodavatel použije zadavatelem poskytnutý „Šifrovací klíč_HZS_PRAHA_2022“, který je
uveřejněn na profilu zadavatele společně se ZP. Nabídku dodavatele, která bude zašifrovaná
špatným certifikátem, bude zadavatel považovat, dle § 28 odst. 2 zákona jako nepodanou
a v průběhu zadávacího řízení k ní nebude přihlížet.
V případě společné účasti dodavatelů (společná nabídka), uvedou v nabídce též osobu, která
bude zmocněna zastupovat tyto účastníky zadávacího řízení při styku se zadavatelem
v průběhu zadávacího řízení.
11.2.

Jiné požadavky na zpracování nabídky a nabídkové ceny

a) Nabídka musí být zpracována v českém jazyce. Veškeré cizojazyčné doklady a texty
prokazující kvalifikaci musí být opatřeny překladem do českého jazyka. (Stačí prostý
překlad). Má-li zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, může si vyžádat předložení
úředně ověřeného předkladu dokladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným
do seznamu znalců a tlumočníků.
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b) Obsah nabídky musí odpovídat požadavkům stanoveným zákonem a musí obsahovat
veškeré doklady k prokázání kvalifikace a jiné požadavky zadavatele, uvedené v těchto
ZP.

c) Nabídka musí obsahovat návrh kupní smlouvy, který musí respektovat požadavky
zadavatele uvedené v těchto ZP.

d) Nabídka musí obsahovat podrobný popis nabízeného plnění, tj. popis konkrétního
nabízeného zboží vč. všech položek příslušenství s uvedením výrobce a obchodních
názvů, případně konkrétní technickou a jinou dokumentaci, ze které bude patrné splnění
požadavků zadavatele, a to vyčerpávajícím způsobem (ilustrativní fotografie, ilustrativní
výkresy a ilustrativní vyobrazení nabízeného plnění nejsou pro splnění požadavků
na podrobný popis nabízeného plnění dostatečné).
Součástí popisu předmětu plnění musí být mimo jiné:
Kompletní výkres se základními rozměry (celková výška v nezatíženém stavu, světlá
výška, rozvor náprav, přední nájezdový úhel) a základní identifikace použitého podvozku
(výrobce, typ, technické parametry apod.).

e) Zadavatel nepřipouští žádné podmínky, za nichž by bylo možno zvýšit nabídkovou cenu,
kromě změny DPH v případě změny v účinných právních předpisech.

f) Celková nabídková cena a jednotková cena bude uvedena v návrhu smlouvy ve struktuře
cena v Kč bez DPH, výše DPH a cena v Kč vč. DPH. Sazba DPH bude v případě její změny
stanovena v souladu s účinnými právními předpisy.

g) Součástí nabídky bude seznam nejméně jednoho vlastního nebo smluvního servisního
střediska na území České republiky. Servisní středisko musí být schopné diagnostikovat
a následně provést veškeré opravy závad zjištěných na vozidle. Pokud účastník
nedisponuje servisním místem pro provádění servisních prací na území ČR, umožní
zadavateli povolit provádění záručních a pozáručních prohlídek, revizí a oprav
autorizované osobě na území ČR.

h) Účastník zadávacího řízení odpovídá za úplnost ocenění veřejné zakázky podle
specifikace předmětu veřejné zakázky stanovené v těchto ZP. Účastník zadávacího řízení,
jehož nabídka po posouzení nebude splňovat beze zbytku zadávací podmínky stanovené
v těchto ZP, může být dle § 48 odst. 2 zákona, vyloučen.
11.3. Členění nabídky
Zadavatel doporučuje zachovat podobu nabídky v níže uvedeném členění:
a) obsah nabídky,
b) doklady prokazující splnění základní způsobilosti,
c) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti,
d) doklady prokazující splnění technické kvalifikace,
e) závazný seznam poddodavatelů dle čl. 9.4.3.,
f) podrobný popis nabízeného plnění vč. dílčích jednotkových cen dle čl. 11.2,
g) ostatní, zde účastník zadávacího řízení uvede informace související s plněním
veřejné zakázky, které považuje za nezbytné,
h) doplněný návrh smlouvy s přílohami tvořícími její nedílnou součást.
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12. OSTATNÍ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
12.1.

Změna ZP

Zadavatel může provést změnu nebo doplnění ZP za podmínek uvedených v § 99 zákona.
12.2.

Požadavky na varianty nabídek

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.
12.3.

Uveřejňování

Podáním nabídky účastník zadávacího řízení bere na vědomí, že zadavatel poté, co bude
uzavřena smlouva o dílo s vybraným dodavatelem, nebo poté, co bude zadávací řízení
zrušeno, uveřejní na profilu zadavatele (https://nen.nipez.cz/profil/Prahy) všechny zhotovené
protokoly, jejichž součástí budou mimo jiné i identifikační údaje všech účastníků zadávacího
řízení, a informace o nabídkových cenách těchto uchazečů včetně uzavřené kupní smlouvy,
a vyslovuje s výše uvedeným souhlas. Účastník zadávacího řízení bere rovněž na vědomí, že
uzavřená smlouva bude zadavatelem uveřejněna 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), ve znění pozdějších předpisů.
12.4.

Vyhrazená změna závazku

Zadavatel si v souladu s § 100 zákona vyhrazuje následující možné změny závazku po dobu
trvání smlouvy uzavřené na základě zadávacího řízení:
a) Změny ceny předmětu plnění v důsledku jednoznačných změn právních předpisů
(změna sazby DPH),
b) Dobu pro dodání předmětu plnění lze prodloužit v souvislosti s nepředvídatelným
nedostatkem personálu a materiálu, určeným pro řádné plnění, způsobeným epidemií
nebo zásahy veřejné či vyšší moci. V případě, že prodávající nebude moci dodat
bezvadné zboží dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy z důvodu vyhlášení nouzového stavu či
z důvodu karanténních nebo jiných opatření veřejné moci nebo vyšší moci, vyhrazuje
si kupující právo adekvátně prodloužit dobu dodání zboží. Jestliže se bude prodávající
domnívat, že je oprávněn k prodloužení doby dodání zboží, musí toto oznámit
kupujícímu, včetně popisu a odůvodnění konkrétní události nebo okolnosti. Prodávající
musí pokračovat ve výrobě zboží s využitím takových vhodných a rozumných opatření,
která jsou přiměřená pro tyto události, a musí jednat v souladu s jakýmikoli pokyny,
které mu dá kupující. Prodloužení doby dodání zboží bude odpovídat době trvání
překážky, přerušení či omezení výroby, s přihlédnutím k době nezbytně nutné pro
obnovení výroby. Případná změna musí být prokazatelně doložena včetně doby, po
kterou nebylo možno pokračovat v plnění dle této smlouvy. Po odsouhlasení oběma
smluvními stranami může být následně uzavřen dodatek stvrzující tuto změnu.
12.5.

Povinnost spolupůsobit při výkonu kontroly

Účastník zadávacího řízení je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),
ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
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13. HODNOCENÍ NABÍDEK PODLE HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ
13.1.

Ekonomická výhodnost nabídek

Nabídky budou hodnoceny v souladu s § 114 odst. 1 zákona na základě ekonomické
výhodnosti.
13.2.

Pravidla pro hodnocení nabídek - hodnotící kritéria
1. Výše nabídkové ceny - 98 %
Nejnižší celková nabídková cena vč. DPH za celkový objem předmětu plnění.
2. Platný certifikát osvědčující soulad s požadavky normy řady ISO 14000 - 2%
Nabídka obsahuje kopii certifikátu EMAS nebo kopii platného certifikátu osvědčující
soulad s požadavky normy ISO 14000 účastníka zadávacího řízení.
Odpověď: NE = 0 bodů ANO = 100 bodů

13.3.

Metoda vyhodnocení
1. Výše nabídkové ceny - 98%
Hodnocení 1. kritéria:

100 x

�����žší ���í����á ����
��������á ����

x 0,98 = A

2. Platný certifikát osvědčující soulad s požadavky normy řady ISO 14000 – 2%
Hodnocení 2. kritéria:

počet přidělených bodů x 0,02 = B

13.4. Sestavení celkového pořadí
Za vybraného dodavatele bude zadavatelem považován účastník zadávacího řízení, který
dosáhne největšího počtu bodů při součtu kritérií (A+B).
14. LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDKY
Lhůta pro podání nabídek je uveřejněna na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných
zakázek. Čas podání nabídek se řídí systémovým časem v NEN.
15. OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK
Otevírání nabídek podaných v elektronické podobě bude zahájeno po uplynutí lhůty pro
podání nabídek v souladu s § 108 a § 109 zákona. Otevřením nabídky v elektronické podobě
se rozumí zpřístupnění jejího obsahu zadavateli. Zadavatel kontroluje, zda nabídka byla
doručena ve stanovené lhůtě, zda je autentická a zda s ní nebylo před jejím otevřením
manipulováno.
16. KOMUNIKACE MEZI ZADAVATELEM A DODAVATELEM
Komunikace mezi zadavatelem a dodavateli v zadávacím řízení probíhá písemně v souladu
s § 211 zákona. Písemná komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem musí probíhat
elektronicky s výjimkou případů uvedených v § 211 odst. 3 zákona.
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17. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Tyto ZP včetně příloh jsou též k
(https://nen.nipez.cz/profil/Prahy).
17.1.

dispozici

ke stažení na

profilu

zadavatele

Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatelem

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.
17.2.

Vysvětlení zadávací dokumentace na základě žádosti

Pokud o vysvětlení zadávací dokumentace elektronicky požádá dodavatel, zadavatel
vysvětlení uveřejní, odešle nebo předá včetně přesného znění žádosti bez identifikace tohoto
dodavatele.
Zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení doručena včas,
a to alespoň 8 pracovních dní před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Pokud zadavatel
na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí zákonnou
pětidenní lhůtu pro vysvětlení zadávací dokumentace, dle § 98 odst. 1 písm. a) zákona,
dodržet.
Zadavatel z důvodu urychlení zpracování dodatečných informací doporučuje podat žádost
prostřednictvím datové schránky.
Kontaktní osoba ve věci administrace VZ:
Ing. Lenka Macelová,
datová schránka: jm9aa6j
17.3.

Zrušení zadávacího řízení

Zrušení zadávacího řízení je možné z důvodů stanovených v § 127 zákona. Pokud zadavatel
zruší zadávací řízení, nevzniká účastníkům zadávacího řízení vůči zadavateli jakýkoliv nárok.
18.

ZADÁVACÍ LHŮTA

Zadávací lhůta není zadavatelem stanovena.
19.

SEZNAM PŘÍLOH

Příloha č. 1: Technické podmínky ANK
Příloha č. 2: Technické podmínky ANK2
Příloha č. 3: Návrh kupní smlouvy
Příloha č. 4: Čestné prohlášení o dodržování mezinárodních sankcí

…………………………………
v z. plk. Ing. David Kovařík
brig. gen. Ing. Luděk Prudil
ředitel HZS hl. m. Prahy
vrchní rada
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