ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)
1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Název veřejné zakázky:

Zabezpečení péče o psy a kočky nalezené na území
města Plzně

Číslo veřejné zakázky:

Z2017 - 006827

Limit veřejné zakázky:

nadlimitní

Druh zadávacího řízení:

otevřené řízení

Předmět veřejné zakázky:

služby

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE
Obchodní firma nebo název / obchodní
firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
pobytu (příp. doručovací adresa):
IČ:
Osoba jednající za zadavatele:

statutární město Plzeň
Plzeň, náměstí Republiky 1/1, PSČ 301 00
00075370
Bc. Dagmar Svobodová Kaiferová, vedoucí odboru
životního prostředí Magistrátu města Plzně

3. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OSOBY ZASTUPUJÍCÍ ZADAVATELE § 43 ZÁKONA
Obchodní firma nebo název / obchodní
firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
pobytu (příp. doručovací adresa):
IČ:
Osoba jednající za osobu zastupující
zadavatele:
Kontaktní osoba:
Telefon, fax, e-mail:

-------------

4. KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Služby
Název: Chovatelské služby (kromě veterinárních)
Název: Veterinární služby

CPV: 77500000 - 5
CPV: 85200000 - 1
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5. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:

34 297 520,00 Kč bez DPH

6. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem plnění je poskytování služby – zajištění péče o psy a kočky nalezené na území
města Plzně včetně veterinární péče o ně, a včetně zajištění jejich čipování a odchytu
agresivních a nebezpečných psů.
Předmět plnění veřejné zakázky je podrobněji vymezen návrhem Smlouvy, který tvoří přílohu
zadávací dokumentace.
7. TECHNICKÉ PODMÍNKY DLE § 89 ZÁKONA, JE-LI TO ODŮVODNĚNO PŘEDMĚTEM
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Zadavatel požaduje čipování psů prostřednictvím čipu normy ISO 11784/85.
8. OBCHODNÍ
PODMÍNKY,
VČETNĚ
PLATEBNÍCH
PODMÍNEK,
PŘÍPADNĚ
TÉŽ
OBJEKTIVNÍCH PODMÍNEK, ZA NICHŽ JE MOŽNO PŘEKROČIT VÝŠI NABÍDKOVÉ CENY
Zadavatel stanovuje obchodní podmínky pro plnění veřejné zakázky v závazném vzoru smlouvy o
poskytnutí služby, který tvoří přílohu č. 1 této zadávací dokumentace.

8. 1. PLATEBNÍ PODMÍNKY
Závazné platební podmínky jsou uvedeny ve vzoru smlouvy o poskytnutí služby, který tvoří přílohu
č. 1 této zadávací dokumentace.
8. 2. DODACÍ PODMÍNKY
Předpokládaný termín zahájení plnění:

1. 1. 2018

Předpokládaný termín ukončení plnění:

31. 12. 2022

Místem plnění je útulek pro zvířata v nouzi v Plzni – Borských polích a dále území města Plzně.
Termín plnění je podmíněn řádným ukončením zadávacího řízení. Z tohoto důvodu si zadavatel
vyhrazuje právo na jednostrannou změnu předpokládaného termínu zahájení plnění v návaznosti na
řádné ukončení zadávacího řízení.
8. 3. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
Závazné záruční podmínky jsou uvedeny ve vzoru smlouvy o poskytnutí služby, který tvoří přílohu č. 1
této zadávací dokumentace.
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8. 4. SANKČNÍ PODMÍNKY
Závazné sankční podmínky jsou uvedeny ve vzoru smlouvy o poskytnutí služby, který tvoří přílohu č. 1
této zadávací dokumentace.
8. 5. OBJEKTIVNÍ PODMÍNKY, ZA NICHŽ JE MOŽNO PŘEKROČIT VÝŠI NABÍDKOVÉ CENY
Zadavatel nepřipouští při zachování předpokládaného objemu prací překročení nabídkové ceny,
vyjma případu změny zákonné výše DPH.
Zadavatel stanoví, že předpokládaná hodnota veřejné zakázky navýšená o DPH, uvedená v čl.
5. výše, je zároveň cenou maximálně přípustnou a nepřekročitelnou. V případě, že účastník
nabídne cenu převyšující tento limit, tj. cena nabídnutá za měsíc služby účastníkem
vynásobená počtem měsíců trvání služby (60 měsíců) bude vyšší než předpokládaná hodnota
veřejné zakázky navýšená o DPH, tj. 41 500 000 Kč, bude jeho nabídka vyřazena a účastník
vyloučen ze zadávacího řízení.
Nabídnutou cenou se pro účely této zakázky rozumí u plátců DPH cena včetně DPH, u neplátců
DPH konečná cena.
9. POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDEK
Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

10. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
 Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny jsou stanoveny ve vzoru Smlouvy.
 Nabídková cena bude stanovena celou částkou v českých korunách za celé plnění předmětu
veřejné zakázky jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná a bude zahrnovat veškeré náklady
spojené s plněním předmětu veřejné zakázky po celou dobu realizace veřejné zakázky v souladu
s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci včetně veškerých vlivů a rizik během provádění
služby.


Nabídková cena bude doplněna do vzoru smlouvy o poskytnutí služby a do dokumentu „Krycí list
nabídky“, a to v následujícím členění:
U plátců DPH:
nabídková cena bez DPH a nabídková cena včetně DPH.
U neplátců DPH bude uvedena konečná cena.



Pro hodnocení nabídek je rozhodná nabídková cena uvedená ve vzoru smlouvy o poskytnutí
služby.

11. OBECNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE
11.1.

Kvalifikační předpoklady

Kvalifikovaným dle § 73 odst. 1 až 3 zákona pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který:
a) prokáže základní způsobilost podle § 74 zákona,
b) prokáže profesní způsobilost podle § 77 zákona,
c) prokáže technickou kvalifikaci podle § 79 zákona.
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11.2.

Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob

Dodavatel může prokázat určitou část ekonomické kvalifikace, technické kvalifikace nebo profesní
způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 zákona požadované zadavatelem prostřednictvím
jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:
a)
b)
c)
d)

doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 zákona jinou osobou,
doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 zákona 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.

Má se za to, že požadavek podle písm. d) odstavce předchozího je splněn, pokud obsahem
písemného závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné
zakázky společně s dodavatelem. Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a
předkládá doklady podle § 79 odst. 2 písm. a), b) nebo d) zákona vztahující se k takové osobě, musí
dokument podle písm. d) odstavce předchozího obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat
stavební práce či služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.
Zadavatel požaduje, aby dodavatel a jiná osoba, jejímž prostřednictvím dodavatel prokazuje
ekonomickou kvalifikaci podle § 78 zákona, nesli společnou a nerozdílnou odpovědnost za plnění
veřejné zakázky.
11.3.

Společné prokazování kvalifikace

V případě společné účasti dodavatelů v zadávacím řízení prokazuje základní způsobilost podle § 74
zákona a profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 zákona každý dodavatel samostatně.
V případě společné účasti dodavatelů v zadávacím řízení prokazují profesní způsobilost podle § 77
odst. 2 zákona, ekonomickou kvalifikaci podle § 78 zákona nebo technickou kvalifikaci podle § 79
zákona společně nebo prokazují kvalifikaci prostřednictvím jiných osob.
11.4.

Prokazování 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.
Doklady prokazující splnění kvalifikace získané v zahraničí předkládá dodavatel v původním jazyce
s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, Povinnost připojit k dokladům
úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce a
v případě dokladů o vzdělání na doklady v latinském jazyce.
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11.5.

Seznam kvalifikovaných dodavatelů

Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, tento výpis nahrazuje
doklad prokazující a) profesní způsobilost podle § 77 zákona v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu
ze seznamu kvalifikovaných
dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti, a b) základní způsobilost podle § 74
zákona.
Zadavatel je povinen přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, pokud k poslednímu dni,
ke kterému má být prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost, není výpis ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů starší než 3 měsíce. Zadavatel nemusí přijmout výpis ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů, na kterém je vyznačeno zahájení řízení podle § 231 odst. 4 zákona.
Stejně jako výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů může dodavatel prokázat kvalifikaci
osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou
výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.
11.6.

Systém certifikovaných dodavatelů

Platným certifikátem vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů dle § 233 a
násl. zákona lze prokázat kvalifikaci v zadávacím řízení. Má se za to, že dodavatel je kvalifikovaný v
rozsahu uvedeném na certifikátu.
Zadavatel bez zvláštních důvodů nezpochybňuje údaje uvedené v certifikátu. Před uzavřením smlouvy
lze po dodavateli, který prokázal kvalifikaci certifikátem, požadovat předložení dokladů podle § 74
odst. 1 písm. b) až d) zákona.
Stejně jako certifikátem může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného
členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou certifikátu vydaného v rámci systému
certifikovaných dodavatelů.
11.7.

Doklady o kvalifikaci

Za účelem prokázání kvalifikace zadavatel přednostně vyžaduje doklady evidované v systému, který
identifikuje doklady k prokázání splnění kvalifikace (systém e-Certis).
Dodavatel může vždy nahradit požadované doklady jednotným evropským osvědčením pro veřejné
zakázky ve smyslu § 87 zákona.
Dodavatel může v nabídce nahradit předložení dokladů čestným prohlášením.
Před uzavřením smlouvy si zadavatel od vybraného dodavatele vyžádá předložení originálů
nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy.
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.
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Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 zákona a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1
zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede
dnem zahájení zadávacího řízení.
V případě, kdy zákon nebo zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení čestného
prohlášení dodavatele o splnění kvalifikace, musí takové prohlášení obsahovat ze zákona
a zadavatelem požadované údaje o splnění kvalifikačních předpokladů a musí být současně
podepsáno osobou oprávněnou zastupovat dodavatele. Pokud dodavatele zastupuje osoba odlišná od
osoby oprávněné zastupovat dodavatele, musí být v nabídce předložena plná moc k takovému
zastupování v originále nebo v úředně ověřené kopii.
11.8.

Změny v kvalifikaci dodavatele

Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení ke
změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení, 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; zadavatel může tyto lhůty prodloužit nebo prominout
jejich zmeškání. Povinnost podle věty první účastníku zadávacího řízení nevzniká, 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.
Dozví-li se zadavatel, že dodavatel nesplnil povinnost uvedenou v předchozím odstavci, zadavatel jej
bezodkladně vyloučí ze zadávacího řízení.

12. ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST
Způsobilým podle § 74 odst. 1 zákona 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 nebo obdobný
trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se
nepřihlíží,
K prokázání splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice prokáže
dodavatel dle § 75 odst. 1, písm. a) zákona předložením výpisu z evidence Rejstříku trestů.

b)

má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek,
K prokázání splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice prokáže
dodavatel dle § 75 odst. 1, písm. b) a c) zákona předložením potvrzení příslušného
finančního úřadu a písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani.

c)

má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na
penále na veřejné zdravotní pojištění,
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K prokázání splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice prokáže
dodavatel dle § 75 odst. 1, písm. d) zákona předložením písemného čestného prohlášení.
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,
K prokázání splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice prokáže
dodavatel dle § 75 odst. 1, písm. e) zákona předložením potvrzení příslušné okresní správy
sociálního zabezpečení.

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.
K prokázání splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice prokáže
dodavatel dle § 75 odst. 1, písm. f) zákona předložením výpisu z obchodního rejstříku,
nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním
rejstříku zapsán.

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle § 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 podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) zákona
splňovat
a) tato právnická osoba,
b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.
Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu
a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odst. 1, písm. a) zákona
splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
b) české právnické osoby, musí podmínku podle odstavce § 74 odst. 1, písm. a) zákona
splňovat osoby uvedené v § 74 odst. 2 zákona a vedoucí pobočky závodu.

13. PROFESNÍ ZPŮSOBILOST
Dodavatel prokazuje dle § 77 odst. 1 zákona 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.
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Dále dodavatel dle § 77 odst. 2 zákona prokáže splnění profesní způsobilosti předložením dokladu, že
je:
-

oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní
předpisy takové oprávnění vyžadují,

-

odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost
zabezpečuje, a to v následujícím rozsahu:

-

předloží doklad o odborné způsobilosti k odchytu toulavých zvířat a jejich umisťování do
karantény nebo izolace vydaný příslušným orgánem státní veterinární správy podle ust. § 39
odst. 1 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., veterinárního zákona.

-

předloží osvědčení podle ustanovení § 42 odst. 2 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči, ve
znění pozdějších předpisů nebo že osobě byl povolen výkon činnosti uvedené v § 39 odst. 1
písm. c) téhož zákona a na základě toho provádí činnosti podle ustanovení § 42 téhož zákona
Doklady k prokázání splnění profesní způsobilosti dodavatel nemusí předložit, pokud právní předpisy
v zemi jeho sídla obdobnou profesní způsobilost nevyžadují.

14. EKONOMICKÁ KVALIFIKACE
Zadavatel nepožaduje prokázání ekonomické způsobilosti.
15. TECHNICKÁ KVALIFIKACE
Rozsah požadovaných informací a dokladů dle § 79 odst. 2, písm. j) zákona:
Dodavatel předloží přehled nástrojů či pomůcek, provozních a technických zařízení, které bude mít
dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici.

Způsob prokázání splnění tohoto kritéria technické kvalifikace dle § 79 odst. 2, písm. j) zákona:
Dodavatel prokáže splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením přehledu nástrojů,
pomůcek a technických zařízení ve formě čestného prohlášení, z něhož bude patrné splnění níže
vymezené úrovně tohoto kvalifikačního předpokladu.

Vymezení minimální úrovně tohoto kritéria technické kvalifikace dle § 79 odst. 2, písm. j)
zákona odpovídající druhu, rozsahu a složitosti předmětu plnění veřejné zakázky:
Dodavatel splní tento kvalifikační předpoklad, pokud předloží přehled technického vybavení, který
bude obsahovat počet misek na krmení a vodu, kálecích misek, klecí a nástrahových klecí, případně
dalších zařízení, které bude dodavatel pří zajištění péče o nalezené psy a kočky používat tak, aby byl
schopen provádět řádnou péči o nejméně 90 psů a 20 koček současně. Minimální počet misek na
krmení a vodu zadavatel stanovuje na 110 ks, minimální počet misek na kálení zadavatel stanovuje
na 10 ks. Dále předloží přehled technického vybavení, které bude používat v souvislosti se zajištěním
veterinární péče, tj. přehled základního vybavení ošetřovny, zejména musí mít k dispozici v tomto
prostoru lednici, sklad léků a vyšetřovací stůl. Zadavatel provede fyzickou kontrolu požadovaného
zařízení před zahájením plnění této zakázky.
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16. JINÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení ve své nabídce určil části veřejné zakázky, které
hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů.
Zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení ve své nabídce předložil seznam
poddodavatelů, pokud jsou účastníkovi zadávacího řízení známi a uvedl, kterou část veřejné zakázky
bude každý z poddodavatelů plnit.
Ke splnění požadavku lze použít formulář Seznam poddodavatelů, který je přílohou č. 4 této zadávací
dokumentace.

V případě, že účastník nemá v úmyslu zadat žádnou část veřejné zakázky jiné osobě
(poddodavateli), uvede tuto skutečnost v nabídce čestným prohlášením.

Vybraný dodavatel je povinen předložit zadavateli identifikační údaje poddodavatelů služby, která tvoří
předmět plnění této veřejné zakázky, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení oznámení o
výběru dodavatele, pokud jsou mu známi. Poddodavatelé, kteří nebyli identifikováni podle věty první a
kteří se následně zapojí do plnění veřejné zakázky, musí být identifikováni, a to před zahájením plnění
veřejné zakázky poddodavatelem.
Vybraný dodavatel je povinen mít nejpozději v den předcházející dni podpisu Smlouvy uzavřenou
pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem
třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 500 000,00 Kč.

17. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK
Základním kritériem hodnocení je ekonomická výhodnost nabídky na základě nejnižší nabídkové
ceny.
Hodnocení bude provedeno následujícím způsobem:
Nabídky budou seřazeny podle výše nabídkové ceny, nabídkovou cenou se pro účely této zakázky
rozumí u plátců DPH cena v Kč včetně DPH, u neplátců DPH konečná cena v Kč.
Jako nejvhodnější bude hodnocena nabídka, ve které je uvedena nejnižší nabídková cena.

18. POŽADAVEK NA POSKYTNUTÍ JISTOTY
Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty.
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19. PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY


Nabídka bude předložena v originále, písemně v listinné podobě, v českém jazyce, a bude
podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka.



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



Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou a
nabídka bude zajištěna proti neoprávněné manipulaci.



Nabídky musí být podány v uzavřených obálkách a zřetelně označené:
Veřejná zakázka
Zabezpečení péče o psy a kočky nalezené na území města Plzně.



Svazek nabídky musí být nerozebíratelně spojen.



Veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis účastníka, musí být podepsány
osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka. Pokud za účastníka jedná osoba odlišná od
osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka, musí být v nabídce předložena plná moc
v originále nebo v úředně ověřené kopii.



Účastník použije pořadí dokumentů specifikované v následujících bodech těchto pokynů pro
zpracování nabídky:
Krycí list nabídky
Obsah nabídky
Nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísel stránek u jednotlivých oddílů.
Prokázání kvalifikace
Doplněný a podepsaný vzor smlouvy
Součástí zadávacích podmínek je vzor smlouvy. Účastník pouze doplní
požadované chybějící údaje a vzor smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat
jménem či za účastníka, a to v originálním vyhotovení, učiní součástí nabídky.
Takto doplněný vzor smlouvy musí po obsahové i formální stránce odpovídat vzoru
smlouvy, jenž byl součástí zadávací dokumentace.
Cenová nabídka
Údaje o poddodavatelích (popř. čestné prohlášení o provedení předmětu veřejné
zakázky vlastními kapacitami)
Případné další listiny

20. DALŠÍ PODMNÍNKY PRO UZAVŘENÍ SMLOUVY
Před uzavřením smlouvy předloží dle § 104 odst. 2 zákona vybraný dodavatel, který je právnickou
osobou, zadavateli dokumenty, z nichž budou vyplývat následující skutečnosti:
a) identifikační údaje všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem podle zákona o některých
opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
b) doklady, 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.
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21. VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Dodavatel je oprávněn požadovat písemně vysvětlení zadávací dokumentace, resp. zadávacích
podmínek ve lhůtě stanovené v ust. § 98 odst. 3 ZZVZ (žádost o vysvětlení musí být doručena
nejpozději 8 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek). V případě že, žádost o
vysvětlení nebude doručena ve výše uvedené lhůtě, nemá zadavatel povinnost vysvětlení poskytnout.
Písemná žádost musí být doručena zadavateli obdobně jako nabídka, tj. na adresu dle čl. 23, nebo
prostřednictvím datové schránky zadavatele.

Oprávněnou osobou zadavatele pro poskytování vysvětlení je:
Mgr. Miroslav Vecka, právník odboru životního prostředí Magistrátu města Plzně, Kopeckého sady 11,
Plzeň, vecka@plzen.eu
Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel uveřejní na profilu zadavatele nejméně 5 pracovních dnů
před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel může provést vysvětlení zadávací dokumentace i
bez předchozí žádosti dodavatele.
Zadávací podmínky obsažené v zadávací dokumentaci může zadavatel změnit nebo doplnit před
uplynutím lhůty pro podání nabídek. Změna nebo doplnění zadávací dokumentace podmínek bude
uveřejněna nebo oznámena dodavatelům stejným způsobem jako zadávací podmínka, která byla
změněna nebo doplněna.
Pokud to povaha doplnění nebo změny zadávací dokumentace vyžaduje, zadavatel současně
přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek. V případě takové změny nebo doplnění zadávací
dokumentace, která může rozšířit okruh možných účastníků zadávacího řízení, prodlouží zadavatel
lhůtu tak, aby od odeslání změny nebo doplnění zadávací dokumentace činila nejméně celou svou
původní délku.
22. PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ
Zadavatel umožní prohlídku místa plnění - útulku pro zvířata v nouzi v Plzni – Borských polích,
Daimlerova 1219, Plzeň, dne 31. 3. 2017, od 10:00 hod. Sraz zájemců o prohlídku bude před vstupní
branou útulku.
23. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK, TERMÍN A MÍSTO OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK
Lhůta pro podání nabídek
Datum:

2. 5. 2017

Hodina: do 10,00 hod.

Účastník zadávacího řízení podá nabídku v souladu s § 107 zákona.

Místo pro podání nabídek
Magistrát města Plzně, odbor životního prostředí, Kopeckého sady 11, Plzeň, 2. patro, č. dveří 203
(sekretariát odboru), v pracovních dnech od 8.00 hod. do 14.00 hod. osobně nebo prostřednictvím
osoby, která provádí přepravu zásilek (kurýrní služba), prostřednictvím držitele poštovní licence podle
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zvláštního právního předpisu. Zadavateli musí být nabídka doručena nejpozději v poslední den lhůty
pro podání nabídek do 10:00 hod.
V případě doručení nabídky poštou je rozhodující okamžik doručení nabídky Zadavateli, nikoliv datum
předání nabídky poštovní službě.
Doručení nabídky musí být v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky
„Zabezpečení péče o psy a kočky nalezené na území města Plzně – NEOTEVÍRAT“ a adresou
účastníka.
Termín a místo otevírání obálek s nabídkami
Otevírání obálek se uskuteční 2. 5. 2017 v 10,05 hod. v místnosti vedoucí odboru, Kopeckého sady 11
Plzeň, 2. patro, č. dveří 203.
V případě, kdy bude v zadávacím řízení přijata alespoň 1 nabídka v listinné podobě, otevírání obálek
s nabídkami se může zúčastnit maximálně 1 zástupce účastníka zadávacího řízení, který podal
nabídku do konce lhůty pro podání nabídek. Při otevírání obálek s nabídkami se tito zástupci
účastníků zadávacího řízení prokáží průkazem totožnosti a plnou mocí vystavenou osobou
oprávněnou zastupovat účastníka zadávacího řízení. Jestliže se jednání bude účastnit osoba
oprávněná zastupovat účastníka, prokáže se tato osoba průkazem totožnosti.
24. ZADÁVACÍ LHŮTA
Není stanovena.
25. VYHRAZENÉ PRÁVO ZADAVATELE
Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, upřesnit nebo doplnit zadávací dokumentaci veřejné zakázky
v jejím průběhu.
Účastníci předkládají své nabídky bezplatně, předložené nabídky nebudou vráceny. Účastníci nemají
nárok na náhradu nákladů spojených s účastí na veřejné zakázce.
Zadavatel si vyhrazuje upravit rozsah předmětu plnění dle výše finančních prostředků, které má
zadavatel k dispozici.
Účastník je v rámci plnění „osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly“ ve smyslu § 2,
písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů.
26. DALŠÍ ČÁSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - PŘÍLOHY
č. 1:
č. 2:
č. 3:
č. 4:

Vzor smlouvy o poskytnutí služby
Krycí list nabídky
Seznámení se s podmínkami veřejné zakázky
Poddodavatelský systém/prohlášení o nevyužití poddodavatelů

V Plzni dne: 20. 2. 2017

____________________________
za zadavatele
Bc. Dagmar Svobodová Kaiferová
vedoucí OŽP MMP
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