Obec Chválenice
332 05 Chválenice 21, okres Plzeň-město
Datum:
Vyřizuje/linka:
Číslo jednací:

7. 5. 2015
Ing. Pavel Kvídera, tel.: 727 972 576
558/2015

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na plnění veřejné zakázky
malého rozsahu s názvem
„Dodávka malotraktoru včetně příslušenství na sečení, mulčování a zimní údržbu “

Vážený dodavateli, v souladu s § 12 odst. 3 a dle § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), Vás

vyzývám

k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem
„Dodávka malotraktoru včetně příslušenství na sečení, mulčování a zimní údržbu “
1) Základní údaje o zadavateli:
Název zadavatele:

Obec Chválenice

Sídlo zadavatele:

Chválenice 21

Zastoupený:

Ing. Pavlem Kvíderou, starostou

IČ:

00256714

DIČ:

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

Kontaktní osoba zadavatele:

Ing. Pavel Kvídera

Telefon:

727 972 576

E-mail:

starosta@chvalenice.cz

Telefon/fax: 377 992 121

IČ: 002 56 714

E-mail: chvalenice@obecni-urad.net

Obec Chválenice
332 05 Chválenice 21, okres Plzeň-město
2) Předmět nabídky, předpokládaná hodnota veřejné zakázky:
a)

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks malotraktoru včetně příslušenství na sečení,
mulčování a zimní údržbu veřejného prostranství.
Specifikace požadovaných zařízení je uvedena v Příloze č. 2 k této zadávací dokumentaci.
Malotraktor a přídavná zařízení musí být tovární výroby.
b)

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota předmětu plnění veřejné zakázky činí 350 000,- Kč bez DPH.
c)

Další požadavky na zpracování nabídky

Požadavek na jednotný způsob zpracování nabídky.
Nabídka bude obsahovat popis provedení a funkce nabízeného stroje s uvedením všech požadovaných
technických parametrů a popisů.
Požadavek na zajištění servisních služeb
Uchazeč uvede podrobné podmínky o zajištění servisu, oprav a dodávek náhradních dílů:
Vzdálenost servisního místa pro navrhovaný stroj.
Dostupnost servisní služby – zadavatel požaduje zahájení servisní opravy max. do 24 hodin (v
pracovní dny) od oznámení závady (e-mail, fax, dopis).
Uchazeč uvede i další možnosti servisního zajištění a oprav stroje, např. pomocí pojízdné servisní
dílny vč. počtu těchto prostředků, technické vybavenosti a operativní dostupnosti.
Uchazeč uvede cenové podmínky servisu, systém kalkulace servisních služeb – fakturace dle
odpracovaného času nebo pevných normohodin, dopravné, prostoje a další náklady a poplatky.

3) Doba a místo plnění:
Termín dodání malotraktoru s výbavou bude uveden v návrhu kupní smlouvy předložené uchazečem
v rámci výběrového řízení.
Uchazeč ve své nabídce uvede termín dodávky stroje objednateli.
Místo plnění: Obec Chválenice, Chválenice 21, 332 05 Chválenice
Předpokládaný termín uzavření smluvního vztahu je květen, červen 2015.
Uvedený termín je pouze předpokládaný, stanovený s ohledem na hladký průběh zadávacího řízení.
Termín může být posunut z objektivních důvodů, které vyplývají z procesního průběhu zadávacího
řízení.
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4) Kvalifikační předpoklady:
Prokázání splnění kvalifikace podle požadavků zadavatele stanovených v souladu se zákonem o VZ je
předpokladem posouzení a hodnocení nabídek. Splněním kvalifikace se rozumí:
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 zákona VZ
Splnění technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 zákona VZ
profesní kvalifikační předpoklady prokáže dodavatel předložením
- výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisem z jiné obdobné evidence, pokud je
v ní zapsán. Výpis z obchodního rejstříku nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno
splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů
- dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím
předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu prokazujícím příslušné živnostenské oprávnění či licenci.
Oprávněním k podnikání se pro tuto veřejnou zakázku rozumí oprávnění k podnikání vydané podle
zákona č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších
předpisů.
Dodavatel splňuje tento technický kvalifikační předpoklad předložením:
- živnostenského oprávnění pro předmět plnění veřejné zakázky
- výpisu živnostenského rejstříku
- dokladu osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou
způsobilost zabezpečuje
Dodavatel splňuje tento profesní kvalifikační předpoklad, pokud v nabídce předloží doklad od
výrobce, že je autorizovaným prodejcem nebo výrobcem a taktéž, že zajišťuje autorizovaný servis.
-seznamu významných dodávek obdobného charakteru (min. 3 (tři)) provedených dodavatelem za
poslední 3 (tři) roky (tj. od 1/2012 do 12/2014) který musí zahrnovat cenu, dobu a místo plnění a
kontaktní osobu.
Zvláštní způsoby prokázání kvalifikace
Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ve lhůtě pro
prokázání splnění kvalifikace (ve lhůtě pro podání nabídek společně s nabídkou), nahrazuje tento
výpis prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 zákona VZ a
profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 zákona VZ v tom rozsahu, v jakém doklady
prokazující splnění těchto profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky veřejného
zadavatele na prokázání profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění této veřejné zakázky.
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být
prokázáno splnění kvalifikace, starší než 3 měsíce.
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Pravost a stáří dokladů
Uchazeč je oprávněn prokázat splnění kvalifikace ve všech případech doklady předloženými v prosté
kopii těchto dokladů.
Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku dle § 54 písm.
a) zákona VZ nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace (tj. ke
dni konce lhůty pro podání nabídek), starší 90-ti kalendářních dnů.

5) Požadavek na způsob zpracování celkové nabídkové ceny:
Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny
Uchazeč ve své nabídce uvede celkovou nabídkovou cenu za provedení této veřejné zakázky podle
místa plnění a v souladu s oznámením o zahájení zadávacího řízení a touto zadávací dokumentací, a to
v následujícím členění:
-

celková nabídková cena malotraktoru v Kč bez DPH
cena bez DPH každého jednotlivého přídavného zařízení
sazba DPH, která se vztahuje k celkové ceně (v %) a její výše v Kč
celková nabídková cena v Kč včetně DPH

Uvedená nabídková cena bez DPH je cenou nejvýše přípustnou.
Cena nabízené sestavy bude obsahovat veškeré náklady a zisk uchazeče nutné k řádné realizaci
zakázky a to vč. přepravních a servisních nákladů uchazeče při předání zboží v místě plnění u
zadavatele ve Chválenicích.

6) Platební a obchodní podmínky podmínky:
Uchazeč je povinen v nabídce předložit vzorový návrh kupní smlouvy na celý předmět plnění veřejné
zakázky. Návrh smlouvy musí odpovídat zadávacím podmínkám a nabídce uchazeče. Návrh smlouvy
nesmí vyloučit či žádným jiným způsobem omezovat oprávnění zadavatele, uvedená v této zadávací
dokumentaci; v opačném případě nabídka nesplňuje zadávací podmínky a bude vyřazena dle § 76
odst. 1 zákona VZ.
Níže uvedené obchodní podmínky budou zapracovány do návrhu smlouvy:
-

splatnost faktur min 30 dnů od jejich doručení objednateli,
smluvní pokuta za nesplnění termínů dodání předmětu plnění smlouvy činí 1.000,- Kč za
každý započatý den zpoždění.
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7) Hodnotící kritéria a způsob hodnocení nabídek:
Nabídky budou hodnoceny v souladu s § 78 odstavec 1 bod b) zákona VZ na základě následujících
kritérií:
•
•
•

cena – 60%
záruka – 20%
servis – 20%

V rámci tohoto kritérií bude zadavatel hodnotit nabídkovou cenu v Kč bez DPH. Hodnotící komise
stanoví pořadí nabídek dle výše stavených kritérií. Na prvním místě se umístí nabídka, splňující
veškeré podmínky zadání, s nejvýhodnějším poměrem stanovených kritérií.

8) Dodatečné informace k zadávacím podmínkám:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím
podmínkám. Žádost o poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám ve smyslu ust. § 49
odst. 1 zákona VZ musí být nejpozději 4 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek doručena
zadavateli na níže uvedenou adresu. Na později doručené žádosti již nebude zadavatelem reagováno.
Žádost bude zadavateli doručena poštou na korespondenční adresu obce nebo e-mailem na adresu
starosta@chvalenice.cz.

9) Požadavky na zpracování nabídky:
Nabídka bude zpracována v písemné formě výhradně v jazyce českém, v souladu se zněním této
zadávací dokumentace a se zněním zákona o VZ předložena v jednom vyhotovení (originál),
v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky a přesnou adresou uchazeče.
ČLENĚNÍ NABÍDKY
a) Nabídkový list
Nabídkový list s označením veřejné zakázky a identifikačními údaji uchazeče v rozsahu uvedeném v §
17 písm. d) zákona VZ a v souladu s požadavky zadavatele, tj. v následujícím členění:
-

obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení uchazeče,
sídlo / místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu,
právní forma uchazeče,
identifikační číslo (IČ), bylo-li přiděleno,
uvedení osob, které jsou oprávněny jednat jménem či za uchazeče, a právní titul, na základě
kterého jsou oprávněny tyto osoby jednat jménem či za uchazeče,
uvedení kontaktní osoby uchazeče s uvedením telefonického spojení, faxového spojení a emailového spojení na kontaktní osobu,
webové (www) strany uchazeče,
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-

doručovací adresu uchazeče na území České Republiky; pokud je uchazečem zahraniční osoba,
uvede jako místo pro doručování veškeré korespondence, týkající se této veřejné zakázky,
korespondenční adresu na území České Republiky.

b) Doklady prokazující splnění kvalifikace
Jednotlivé doklady, jimiž uchazeč prokazuje splnění kvalifikačních kritérií (v členění dle čl. 4 této
Zadávací dokumentace):
-

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů
Splnění technických kvalifikačních předpokladů

c) Nabídková cena
Uchazeč v nabídce předloží celkovou nabídkovou cenu zpracovanou v souladu s článkem 5 této
Zadávací dokumentace.
d) Návrh smlouvy
Uchazeč ve své nabídce předloží návrh kupní smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem
či za uchazeče.
e) Popis nabízeného zařízení
Uchazeč ve své nabídce uvede detailní specifikaci nabízeného malotraktoru a požadovaného
příslušenství včetně všech jejich parametrů.
Uchazeč uvede možnost další doplatkové výbavy nad rámec specifikace požadovaného stroje dle
Zadávací dokumentace.
f) Termín dodání předmětu dodávky
Uchazeč ve své nabídce uvede termín dodání malotraktoru s příslušenstvím zadavateli.
g) Ostatní prohlášení a doklady požadovaná zadavatelem
V rámci členění nabídky uchazeč v nabídce v této kapitole předloží ostatní jednotlivá prohlášení a
doklady požadované zadavatelem dle této ZD (viz článek 12 této ZD), kromě prohlášení bezprostředně
se vztahujících ke kvalifikaci uchazeče, která budou v souladu s článkem 4 této ZD doložena v části
nabídky uvedené v článku 9, písm. c) této ZD.
i) Prohlášení o vázanosti nabídkou
Uchazeč ve své nabídce předloží prohlášení, podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za
uchazeče, z něhož bude ve smyslu § 68 odst. 2 zákona VZ vyplývat, že uchazeč je vázán celým
obsahem nabídky po celou dobu zadávací lhůty (45 kalendářních dnů).

Telefon/fax: 377 992 121

IČ: 002 56 714

E-mail: chvalenice@obecni-urad.net

Obec Chválenice
332 05 Chválenice 21, okres Plzeň-město
FORMA NABÍDKY
Varianty nabídky ve smyslu § 70 zákona VZ zadavatel nepřipouští.
Dodavatel může podat pouze jednu nabídku.
Nabídka, včetně veškerých dokumentů k ní se vztahujících, musí být zpracována v 1 (jednom)
vyhotovení (originál).
Nabídka musí být kvalitním způsobem vytištěna tak, že bude dobře čitelná a včetně příloh svázána či
jinak zabezpečena proti možné manipulaci s jednotlivými listy níže uvedeným způsobem. Nabídka
nesmí obsahovat opravy a přepisy a jiné nesrovnalosti, které by zadavatele mohly uvést v omyl.
Nabídka musí být zabezpečena proti neoprávněné manipulaci s jednotlivými listy. Zabezpečení bude
provedeno pevným, nerozebíratelným svázáním, ale zároveň tak, aby bylo možné jednotlivé stránky
nabídky při listování nabídkou bezproblémově obracet, tzn. nejlépe provázané šňůrkou a přelepením
vzniklého uzlu a zbývajících volných konců šňůrky například samolepící etiketou a opatřené na takto
vzniklém přelepu podpisem v případě fyzické osoby, a razítkem a podpisem statutárního orgánu
v případě právnické osoby. Zabezpečení proti neoprávněné manipulaci s jednotlivými listy nabídky
musí zajišťovat znemožnění rozdělení listin bez poškození svázání a přelepu.
Nabídku podá uchazeč v jedné řádně uzavřené obálce (či jiném obalu), označené dle níže uvedeného
vzoru názvem veřejné zakázky a adresou, na niž je možné zaslat oznámení podle § 71 odst. 6 zákona
VZ.
Uchazeči nepřísluší náhrada nákladů za zpracování a podání nabídky.

10) Způsob, lhůta a místo pro podání nabídek:
Nabídku je možné podat osobně, v pracovních dnech v úředních hodinách
pondělí až pátek

od 08:00 do 14:00 hodin

ovšem tak, aby byla doručena nejpozději do konce lhůty pro podání nabídky, což je
dne 21. 5. 2015 do 12:00 hodin.
Uchazeč může nabídku podat rovněž doporučenou poštou, ovšem tak, aby takto podaná nabídka byla
doručena nejpozději do konce lhůty pro podání nabídky.
Za rozhodující pro doručení nabídky je vždy považován okamžik převzetí nabídky v podatelně
zadavatele.
Nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek komise neotevírá. Zadavatel bezodkladně
vyrozumí uchazeče o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.
Místo pro podání nabídky:
Kancelář Obecního úřadu ve Chválenicích, Chválenice 21, 332 05 Chválenice.
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11) Termín a místo otvírání obálek:
Otevírání obálek s nabídkami uchazečů a jejich hodnocení se uskuteční dne 21. 5. 2015 od 14:00
hodin. Jednání hodnotící komise bude neveřejné.

12) Jiné požadavky a práva zadavatele pro realizaci veřejné zakázky:
Zadavatel dále stanovuje tyto jiné požadavky pro realizaci této veřejné zakázky:
Změna identifikačních údajů po podání nabídky
Uchazeč je povinen ohlásit do 7 dnů zadavateli změny, které nastaly po podání jeho nabídky, a které
se dotýkají jeho následujících identifikačních údajů:
-

obchodní firma / název / resp. jméno a příjmení uchazeče,
právní forma uchazeče,
identifikační číslo (IČ) / datum narození / registrační údaj obvyklý dle země původu (u
zahraničních osob),
daňové identifikační číslo (DIČ),
sídlo / místo podnikání / bydliště uchazeče,
údaje o osobách, které jsou oprávněny jednat jménem či za uchazeče.

Výpis ze živnostenského rejstříku
Uchazeč předloží kopii platného výpisu ze živnostenského rejstříku. Z tohoto výpisu musí být zřejmé,
kdo za uchazeče vykonává činnost odpovědného zástupce uchazeče ve smyslu ust. §11 zákona č.
455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
V případě, že je uchazeč fyzickou osobou a není povinen odpovědného zástupce ustanovit, sdělí tuto
skutečnost v nabídce formou písemného prohlášení, podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem
či za uchazeče.
Není-li uchazeč v živnostenském rejstříku zapsán, sdělí tuto skutečnost v nabídce rovněž formou
písemného prohlášení, podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.
Předkládá-li nabídku více dodavatelů společně, doloží každý z dodavatelů, kteří podávají nabídku
společně, výpis ze živnostenského rejstříku (popř. prohlášení) způsobem výše uvedeným.
Záruka za kvalitu provedeného předmětu plnění veřejné zakázky
Zadavatel požaduje, aby uchazeč v nabídce předložil prohlášení, v němž se písemně zaváže
k respektování záruky za kvalitu dodaného předmětu plnění veřejné zakázky, kterou zadavatel
stanovuje v Příloze č.2. Tato záruka počíná běžet ode dne následujícího po dni úspěšného
protokolárního předání a převzetí předmětu plnění veřejné zakázky. Tento závazek, vyplývající
z podmínky stanovené zadavatelem, bude uchazečem doplněn do návrhu kupní smlouvy. Nedodržení
tohoto požadavku bude důvodem k vyřazení nabídky v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 zákona VZ
a vyloučení uchazeče v souladu s ust. § 76 odst. 6 zákona VZ.
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Zadavatel si vyhrazuje právo:
-

-

odmítnout všechny nabídky a veřejnou zakázku zrušit a neuzavřít smluvní vztah se žádným
z uchazečů s tím, že případné neuzavření smluvního vztahu nebude druhou stranou
sankcionováno,
v průběhu soutěžní lhůty změnit, upřesnit nebo doplnit podmínky zadání a to písemně všem
zájemcům shodně.

S pozdravem

Ing. Pavel Kvídera
starosta

Ing.
Pavel
Kvídera

Digitálně podepsal Ing.
Pavel Kvídera
DN: c=CZ, o=Obec
Chválenice [IČ 00256714],
ou=30012, cn=Ing. Pavel
Kvídera,
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Přílohy:
č. 1 Nabídkový list
č. 1 Technická specifikace malotraktoru a příslušenství
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Příloha č. 1

NABÍDKOVÝ LIST
Výběrové řízení:
,,Dodávka malotraktoru včetně příslušenství na sečení, mulčování a zimní údržbu“.
Název firmy, organizace:
Zastoupená:
Adresa:
IČ:
Bankovní spojení.

DIČ:
Číslo účtu:

Kontaktní osoba:
Telefon, mobil.

Fax:

E-mail:
Obchodní rejstřík:
Cena předmětu zakázky
Cena bez DPH za dodávku malotraktoru

……………........ Kč

Cena bez DPH každého jednotlivého přídavného zařízení

…………………. Kč

DPH ( … %)

............................. Kč

Cena celkem vč. DPH:

............................. Kč

Záruka na malotraktor

..…............... měsíců

Záruka na přídavná zařízení

………………měsíců

Níže podepsaný prohlašuje, že cena uvedená v nabídkovém listě obsahuje veškeré požadavky na
realizaci výše uvedené zakázky dle zadávací dokumentace a zadání této zakázky.

V ……………… dne:

Telefon/fax: 377 992 121

razítko, podpis:
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Příloha č. 2
TECHNICKÁ SPECIFIKACE MALOTRAKTORU A PŘÍDAVNÝCH ZAŘÍZENÍ
požadované provedení a další požadavky zadavatele

1. malotraktor:
-

celkový výkon motoru (diesel)……..………………… min. 20 HP
provozní hmotnost …………………………………….min. 550 kg
šířka sečení……………………………………….....…min. 1 200 mm
výška sečení …………………………………………...min. 20-120
pneu přední ……………………………………………min. 16 x 6,5-8
pneu zadní ………………………………………….….min. 23 x 8,5-12
zásobník na trávu – hydraulické vyklápění do min výšky 1 900mm, objem zásobníku min.
600l
příslušenství nutné pro připojení přední radlice a umlčovacího setu,
mulčovací sada certifikovaná výrobcem,
sněhová radlice – hydraulický ovladatelná

Další požadavky zadavatele:

-

záruka na malotraktor .……………………………. min.24 měsíců
servis bude zajištěn přímo u zákazníka
malotraktor musí být nový, nepoužitý, rok výroby 2014 nebo 2015

Další požadavky zadavatele:

-

záruka na přídavná zařízení .……………………………min.24 měsíců
servis bude zajištěn přímo u zákazníka
přídavná zařízení musí být nová, nepoužitá, rok výroby 2014 nebo 2015
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