Zadávací dokumentace
PODHORAN LUKOV a.s. – Dodávka technologie pro snížení emisí TZL
z dřevovýroby v Držkové
Veřejný zadavatel vyhlašuje podlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou
v podlimitním zjednodušeném režimu dle zákona č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách,
v plném znění (dále jen ZVZ)
1. Identifikační údaje zadavatele
Název
Právní forma
Sídlo
IČO
DIČ
Osoba oprávněná jednat
za zadavatele
Zástupce zadavatele

Kontaktní osoba zadavatele
Telefon
Email

PODHORAN LUKOV a.s.
Akciová společnost
Pod Kaštany 499, Lukov 763 17
26223155
CZ26223155
Koplík Roman, předseda představenstva
ACTIVCONZULT, s.r.o.
IČO: 28349342
Tečovská 257, Zlín-Malenovice 76302
Pavlína Slavíková
+420 777 876 549
Pavlina.slavikova@activconzult.cz

2. Údaje o zakázce
Název zakázky: – Dodávka technologie pro snížení emisí TZL z dřevovýroby v Držkové
Registrační číslo projektu: CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_008/0000983
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení v souladu s §26 a §53 ZVZ
Předmět zakázky: zakázka na dodávky v souladu s §14 odst. 1.
Zakázka není rozdělena na části. Cílem je tedy vybrat takového dodavatele, který zajistí dodávku
celého předmětu veřejné zakázky specifikovaného v této zadávací dokumentaci.
Zahájení zadávacího řízení: 18. 11. 2016
Lhůta pro podání nabídek: 6. 12. 2016 do 12 hodin
Místo pro podávání nabídek: Pod Kaštany 499, 763 17 – PODHORAN LUKOV a.s.
Předpokládaná hodnota zakázky: předpokládaná hodnota zakázky činí 3 990 000,- Kč bez DPH,
cena je maximální možná a nepřekročitelná v souladu s §19 ZVZ.
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Překročení nejvyšší přípustné nabídkové ceny za plnění předmětu veřejné zakázky, bude
znamenat nesplnění zadávacích podmínek stanovených zadavatelem a taková nabídka bude v
souladu s § 48 ZVZ vyloučena.
Překročení nabídkové ceny je možné pouze v souvislosti se změnami zákonných sazeb DPH.
Zadávací lhůta: činí 60 dní a začíná běžet v souladu s § 40 ZVZ okamžikem skončení lhůty pro
podání nabídek

3. Předmět plnění zakázky
Předmětem zakázky je zajištění dodávky technologického zařízení odsávání a filtrace
z dřevoobráběcích strojů a zařízení ve stávajících objektech stolárny a bednárny v provozu
Držková ke snížení emisí tuhých znečišťujících látek dále jen (TZL).
Navrhované technologické zařízení musí splňovat a garantovat obsah TZL v přefiltrované
vzdušině do 1 mg/m3. Dále musí být splněn požadavek na emisní bilanci:
Při celkovém odsávaném množství vzdušiny 20 350 m3/h (12 000 m3/h + 8 350 m3/h) a při
průměrných provozních hodinách vykázaných za poslední tři kalendářní roky (1 316 h/rok)
TZL [t/rok]

PM10 [t/rok]
*)

Stávající stav

0,319

0,207

Budoucí stav

0,027

0,023***)

PM2,5 [t/rok]
0,112**)
0,016****)

Přepočet PM10 z TZL (pro cyklon = 65 %) dle přílohy č. 2 metodického pokynu odboru ochrany
ovzduší MŽP pro vypracování rozptylových studií podle § 32 odst. 1 písm. e)zákona
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.
**)

Přepočet PM2,5 z TZL (pro cyklon = 35 %) dle přílohy č. 2 metodického pokynu odboru
ochrany ovzduší MŽP pro vypracování rozptylových studií podle § 32 odst. 1 písm. e)zákona
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.

***)

Přepočet PM10 z TZL (pro textilní filtr s regenerací = 85 %) dle přílohy č. 2 metodického
pokynu odboru ochrany ovzduší MŽP pro vypracování rozptylových studií podle § 32 odst. 1
písm. e)zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.

****)

Přepočet PM2,5 z TZL (pro textilní filtr s regenerací = 60 %) dle přílohy č. 2 metodického
pokynu odboru ochrany ovzduší MŽP pro vypracování rozptylových studií podle § 32 odst. 1
písm. e)zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.

Uchazeč, který předloží nabídku na technologické řešení s vyšší emisní bilancí TZL než je uvedeno
v předmětu zakázky, bude znamenat nesplnění zadávacích podmínek stanovených zadavatelem
a taková nabídka bude v souladu s § 48 ZVZ vyloučena.
Klasifikace zakázky dle CPV:
42514300-5 - Filtrační zařízení
45317400-6 - Elektroinstalace filtračních zařízení
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45311200-2 - Instalace a montáž elektrických zařízení
Součástí dodávky bude:
- popis technologie navrženého řešení,
- technická dokumentace navrženého řešení
- předpokládaný harmonogram realizace zakázky
- elektrorozvaděče, ovládání z haly a elektroinstalace mezi rozvaděči a filtračním a odsávacím
zařízením a el. rozvodnou stolárny
- silové napájení rozvaděčů filtračního zařízení a briketovačky z rozvodny stolárny,
- stavební úpravy v rozsahu úpravy stávajících ploch a patek,
- demontáže stávajících odsávacích zařízení vč. vzájemného přemístění sil s cyklonovými
odlučovači
- doprava, mechanismy, lešení,
- zkoušky a revize,
- zaškolení obsluhy
- dokumentace skutečného stavu
Jsou-li v ZD nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení
požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.
Dodávka a realizace musí být v souladu s platnými zákony a předpisy.
Další informace pro uchazeče jsou uvedeny v příloze č. 7 Technická zpráva
Místo plnění zakázky: Držková, okr. Zlín – areál PODHORAN LUKOV a.s. provozu dřevovýroby
Držková
Doba plnění zakázky: začátek plnění zakázky se očekává v 2. čtvrtletí roku 2017, ukončení se
předpokládá do 31. 8. 2017.

4. Požadavky na prokázání kvalifikace
Předpokladem hodnocení nabídky uchazeče je v tomto zadávacím řízení splnit kvalifikační
předpoklady v souladu s § 53 odst. 4 ZVZ.
 Prokázání základní způsobilosti dle § 74 a § 75 ZVZ
 Prokázání profesní způsobilosti dle § 77 ZVZ
 Prokázání ekonomické a kvalifikace dle § 78 ZVZ
 Prokázání technické kvalifikace dle § 79 ZVZ
Uchazeč předloží požadované doklady k prokázání kvalifikace v souladu s § 86 ZVZ. Základní
způsobilost dle § 74 ZVZ a profesní § 77 odst. 1 ZVZ musí uchazeč prokazovat splnění
požadovaného kritéria nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.
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Upozornění: uchazeč, se kterým bude uzavřena smlouva podle § 124 ZVZ, je povinen před jejím
uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících
splnění kvalifikace. Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření
smlouvy ve smyslu ustanovení § 124 odst. 2 ZVZ.
Dále je uchazeč, se kterým bude uzavřena smlouva podle § 124 ZVZ povinen předložit:
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 písmena a) k dodavateli, těmito doklady
jsou:
 Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence
 Seznam akcionářů, kteří se podílí na více než 10% na základního kapitálu
4.1. Základní způsobilost
Každý uchazeč je povinen splnit základní způsobilost dle § 74 ZVZ a § 75 odst. 1 ZVZ
a) Čestným prohlášením dle vzoru přílohy č. 2 o splnění základní způsobilosti dle § 74 odst.
1 písm. a) – e). Čestné prohlášení bude podepsáno osobou oprávněnou jednat za
uchazeče
b) Čestným prohlášením dle vzoru přílohy č. 3 o souhlasu se zadáním a podmínkami
výběrového řízení
c) Prostá kopie smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí
osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, včetně možných škod způsobených
pracovníky zhotovitele, ve výši nejméně 5 000 000,- Kč, se spoluúčastí nejvýše 5 %

4.2. Profesní způsobilost
Každý uchazeč je povinen splnit profesní způsobilost dle §77 odst. 1, 2 ZVZ
a) Výpisem z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence
b) Doklad o oprávnění podnikání podle zvláštních předpisů v rozsahu odpovídajícím
předmětu veřejné zakázky (uchazeč doloží zejména živnostenské listy, koncesní listiny či
licence nebo výpis ze živnostenského rejstříku)
V případě, že se jedná o uchazeče ze zahraničí a jeho právní předpisy v zemi jeho sídla
obdobnou profesní způsobilost nevyžadují, nemusí předložit doklady dle § 77 odst. 1, 2 ZVZ.
4.3. Ekonomická kvalifikace
Zadavatel požaduje předložení čestného prohlášení uchazeče dle vzoru v příloze č. 4 o jeho
ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku podle ustanovení § 78 ZVZ.
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4.4. Technická kvalifikace
Zadavatel požaduje prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů podle § 79 odst. 2
písm. a), b) ZVZ
a) předložením seznamu významných dodávek realizovaných dodavatelem obdobného
charakteru v dřevozpracující výrobě za poslední 3 roky, přičemž každá z nich činila
minimálně 900 000,- Kč. Informace o realizovaných zakázkách uchazeč předloží ve formě
čestného prohlášení s uvedením kontaktních osob, u nichž bude možno ověřit údaje
uváděné v čestném prohlášení.
Čestné prohlášení musí obsahovat minimálně následující údaje:
- název zakázky
- místo plnění
- označení subjektu, pro který byla zakázka realizována (identifikace objednatele)
- období, ve kterém byla zakázka realizována
- stručný popis dodávky, s uvedením jejího rozsahu (finančně vyjádřeného v Kč)
b) Doklad prokazující shodu požadovaných výrobků s požadovanou technickou normou
nebo technickým dokumentem
4.5. Prokázání kvalifikace prostřednictvím poddodavatele
Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace podle§ 73 odst. 1 až 3 ZVZ
v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím
poddodavatele.
Dodavatel je v takovém případě povinen předložit:
Doklady splňující základní způsobilost podle § 74 a profesní způsobilost podle § 77 ZVZ
smlouvu uzavřenou se poddodavatelem, z níž vyplývá závazek poddodavatele k poskytnutí plnění
určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude
dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém
poddodavatel prokázal splnění kvalifikace podle § 73 odst. 1 až 3 ZVZ
Seznam poddodavatelů dle vzoru přílohy č. 6
4.6. Prokazování kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
Předloží-li uchazeč zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, tento výpis nahrazuje
doklad prokazující:
a) Profesní způsobilost podle § 77 v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ve výpisu ze
seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti a
b) základní způsobilosti podle § 74
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4.7. Prokázání kvalifikace v případě společné nabídky
V případě společné nabídky dodavatelů je každý dodavatel samostatně povinen prokázat základní
a profesní způsobilost podle § 77 ZVZ.

5. Obchodní a platební podmínky
Obchodní a platební podmínky zadavatele jsou stanoveny v závazném návrhu smlouvy o dílo na
plnění veřejné zakázky, který tvoří Přílohu č. 5 této výzvy a zadávací dokumentace. Uchazeč je
povinen ve své nabídce předložit návrh smlouvy, který bude zcela odpovídat zadavatelem
stanovenému závaznému vzoru Smlouvy. Uchazeč je oprávněn doplnit do vzoru Smlouvy pouze
údaje, které jsou ve vzoru smlouvy označeny žlutě. Návrh Smlouvy bude podepsán osobou
oprávněnou jednat jménem uchazeče, případně bude doložena ověřená plná moc nebo ověřená
kopie osoby zmocněné k jednání jménem uchazeče.

6. Vysvětlení zadávací dokumentace
Uchazeč je oprávněn požadovat po zadavateli vysvětlení zadávacích podmínek v souladu s § 98
ZVZ, a to nejméně do 4 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
Komunikace mezi zadavatelem a uchazečem bude probíhat písemně v souladu s § 211 ZVZ.
Zadavatel odešle informace k vysvětlení zadávací dokumentaci nejpozději do 4 pracovních dnů
po doručení žádosti o vysvětlení.
Vysvětlení zadávací dokumentace může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti.
Kontaktní osoba zadavatele:
ACTIVCONZULT, s.r.o., zástupce zadavatele
Pavlína Slavíková
tel.: +420 777 876 549, email: pavlina.slavikova@activconzult.cz

7. Hodnotící kritéria
Zadavatel stanovil pro zadání veřejné zakázky v souladu s ustanovením § 114 a § 115 ZVZ
následující hodnotící kritéria, kterými jsou:
A. Nejnižší nabídková cena bez DPH
váha 40%
Hodnotí se celková nabídková cena, s tím, že nejnižší cena je hodnocena 10 body a u dalších cen
se body stanoví tak, že nejnižší cena se dělí příslušnou vyšší cenou a násobí 10, přičemž je
stanovena maximální cena na 3 990 000,-Kč bez DPH.
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B. Technické řešení
váha 40%
Bude zadavatelem hodnoceno se zaměřením na technickou úroveň navrhovaného řešení. Vyšší
počet bodů bud uděleno nabídce, která bude obsahovat kvalitativně vyšší úroveň technického
řešení. Maximální počet bodů 100
Podkritérium technického řešení - vhodnost nabízeného řešení vzhledem ke stávající
infrastruktuře zadavatele. Pro kritérium, které nelze vyjádřit číselně, sestaví hodnotící komise
pořadí nabídek od nejvhodnější k nejméně vhodné za použití bodovací stupnice od 1 do 60.
Jako vhodnější bude zadavatel hodnotit takový návrh technického řešení, který bude obsahovat
technické řešení nejvhodnější k současné infrastruktuře a k provozním podmínkám současného
provozu. Dále funkčně kvalitnější, uživatelsky více přívětivé.
Podkritérium hodnota množství odsávané vzdušiny – hodnotí se hodnota obsahu odsávané
vzdušiny v m3/hod při průměrných provozních hodinách 1316 hod/rok. Body se stanoví tak, že
nejnižší hodnota v m3/hod je hodnocená 20 body a u dalších vyšších hodnot se body stanoví tak,
že nejnižší hodnota odsávané vzdušiny se dělí příslušnou vyšší hodnotou odsávané vzdušiny a
násobí 20 přičemž je stanovená maximální hodnota odsávané vzdušiny na 20 350 m3/hod.
Podkritérium hodnota instalovaného elektrického příkonu - hodnotí se hodnota instalovaného
příkonu s tím, že nejnižší hodnota v kW je hodnocena 20 body a u dalších vyšších hodnot se body
stanoví tak, že nejnižší hodnota příkonu se dělí příslušnou vyšší hodnotou příkonu a násobí 20.
C. Náklady na životní cyklus
váha 20%
Hodnotí se celková nabídková cena, s tím, že nejnižší cena je hodnocena 100 body a u dalších cen
se body stanoví tak, že nejnižší cena se dělí příslušnou vyšší cenou a násobí 100
Podkritérium provozní náklady - hodnotí se celková cena za provoz zařízení při průměrných
provozních hodinách 1316 hod/rok uvedená v českých korunách za rok, s tím, že nejnižší cena se
dělí příslušnou vyšší cenou a násobí 50.
Podkritérium náklady na údržbu – hodnotí se celková cena za údržbu technologie při průměrných
provozních hodinách 1316 hod/rok uvedená v českých korunách za rok, s tím, že nejnižší cena se
dělí příslušnou vyšší cenou a násobí 50.

8. Hodnocení nabídek
Zadavatel provede hodnocení nabídek v souladu s § 119 ZVZ.
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9. Prohlídka místa plnění
Zadavatel stanovuje možnost prohlídky místa plnění v souladu s § 97 ZVZ, a to dne 23. 11. 2016
v 9 hodin v místě plnění zakázky: Držková, okr. Zlín – areál PODHORAN LUKOV a.s. provozu
dřevovýroby Držková

10. Požadavky na zpracování nabídky
















Uchazeč může podat pouze jednu nabídku
Nabídka bude zpracována v českém jazyce
všechny stránky nabídky budou očíslovány vzestupnou číselnou řadou
nabídka bude zabezpečena proti manipulaci
nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl
Nabídková cena bude zpracována v souladu s výzvou k podání nabídky, zadávací
dokumentací a další dokumentací obsahující vymezení předmětu veřejné zakázky
Nabídkovou cenu uchazeč stanoví za celý předmět plnění veřejné zakázky absolutní
částkou v českých korunách a v nabídce bude uvedeno členění následovně:
Cena bude rozepsaná v nabídce jako cena bez DPH, částka DPH a celková cena včetně
DPH. Nabídková cena v uvedeném členění bude uvedena v návrhu smlouvy
Nabídková cena musí být stanovena jako nejvýše přípustná, kterou není možné
překročit nebo změnit, pokud to výslovně neupravuje tato zadávací dokumentace
Pro hodnocení nabídek budou relevantní ceny bez DPH
Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady uchazeče (dodavatele) nutné k
realizaci předmětu plnění vymezeného v této zadávací dokumentaci.
Součástí nabídky bude položkový rozpočet, který bude obsahovat veškeré náklady
uchazeče (dodavatele) nutné k realizaci předmětu plnění vymezeného v této
zadávací dokumentaci
Nabídková cena bude uvedena také v krycím listu nabídky
Veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis uchazeče, musí být
podepsány uchazečem či osobou oprávněnou zastupovat uchazeče; v případě
podpisu jinou osobou uchazeče, musí být v nabídce přiložena plná moc v originále
nebo v úředně ověřené kopii.

zadavatel doporučuje uchazečům, aby nabídku zpracovali v následujícím členění:







krycí list nabídky (příloha č. 1)
doklady, jimiž uchazeč prokazuje splnění kvalifikace
návrh smlouvy o dílo (příloha č. 5)
obsah nabídky
cenová nabídka včetně položkového rozpočtu
ostatní doklady vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky
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Nabídka bude předložena v jednom originále, v českém jazyce v listinné podobě
v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky:
NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA
„Dodávka technologie pro snížení emisí
TZL z dřevovýroby v Držkové“

Na obálce bude uvedena adresa, na níž je možné zaslat oznámení uchazeči
všechny listy nabídky budou navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly
dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky
Nabídku lze podat osobně v pracovních dnech Po – Pá v době od 06:30 do 14:00 hod.
v sídle zadavatele
Zaslat poštou na adresu sídla dodavatele, tak aby byla doručena do skončení lhůty
pro podání nabídek

11. Otevírání obálek s nabídkami
Zadavatel bude postupovat v souladu § 110 ZVZ. Komise otevře obálky s nabídkami v sídle
zadavatele PODHORAN LUKOV a.s., na adrese Pod Kaštany 499, 763 17 Lukov dne 7. 12. 2016, v 9
hodin
Obálky s nabídkami budou otevírány postupně podle data a času podání nabídky. Při otevírání
obálek je oprávněn být přítomen maximálně jeden zástupce za každého uchazeče, který podal
nabídku ve lhůtě pro podání nabídek. Při otevírání obálek s nabídkami se tito uchazeči prokáží
plnou mocí vystavenou osobou oprávněnou za uchazeče jednat.
Nabídku, která bude podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek, komise neotevře. Zadavatel si
takovou nabídku ponechá a uchazeče vyrozumí o tom, že nabídka byla podána po uplynutí lhůty
pro podání nabídek.

12. Poskytování zadávací dokumentace, přístup k dokumentům
Odpovědnou osobou pro styk s uchazeči je určena: Pavlína Slavíková, tel: 777 876 549, email:
pavlina.slavikova@activconzult.cz
Zadávací dokumentaci si mohou uchazeči bezplatně vyzvednout na adrese: Pod Kaštany 499,
Lukov
76317
nebo
jim
bude
zaslána
elektronicky
e-mailem
z
adresy
pavlina.slavikova@activconzult.cz. Obě verze, listinná i elektronická, jsou totožné a jsou
navzájem rovnocenné. Elektronická verze zadávací dokumentace (resp. kompletní podoba
zadávací dokumentace) byla zveřejněna na webových stránkách zadavatele.
Odkaz webových stránek: www. podhoran.cz
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Ostatní ujednání
Zadavatel nehradí uchazečům náklady vzniklé z účasti v řízení.
Zadavatel nepřipouští varianty dle § 102 ZVZ. Každý uchazeč předloží pouze jednu nabídku.
Zadavatel může účastníka výběrového řízení vyloučit v souladu s § 48 ZVZ
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení v souladu s § 127 odst. 1 a 2, písm. a - h ZVZ
Nabídky, kopie ani jednotlivé součásti nabídek uchazečů či vyloučených uchazečů nebudou
vráceny.
Zadavatel upozorňuje, že projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního
programu Životní prostředí.

Roman
Koplík

Digitálně podepsal
Roman Koplík
Datum: 2016.11.14
14:32:02 +01'00'

……………………………………………….
Roman Koplík,
Předseda představenstva
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