O B E C V E LK É PŘ Í LE PY
se sídlem obecního úřadu : Pražská 162, 252 64, okres Praha – západ
tel.: 220 930 535, e-mail: starosta@velke-prilepy.cz

Výzva k podání nabídky vč. Zadávací dokumentace
Název veřejné zakázky

Traktor včetně příslušenství

Druh veřejné zakázky

dodávka

Obracíme se na Vás s výzvou k podání nabídky k veřejné zakázce rozsahu na dodávku (dále
jen „Výzva“).
Žádáme Vás o přípravu nabídky, která bude vyhovovat všem požadavkům zadavatele
uvedeným v těchto zadávacích podmínkách.

I.

Identifikační údaje zadavatele

Název veřejného
zadavatele

Obec Velké Přílepy

Sídlo

Pražská 162, 252 64 Velké Přílepy

IČ

00241806

Právní forma

Obec

Internetové stránky

www.velke-prilepy.cz

Kontaktní email

podatelna@velke-prilepy.cz

Kontaktní telefon

220 930 535

Datová schránka

qj4efnb

Zastoupen

Věra Čermáková – starostka obce

Kontaktní osoba

Tomáš Hošek – místostarosta obce

Kontaktní email

hosek@velke-prilepy.cz

Kontaktní telefon

602 575 162

bankovní spojení :

číslo účtu :

ČSOB, a.s., Praha 1
PPF banka, Praha 4

101542896/0300
0002597998/6000
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II.

Vymezení předmětu zakázky

2. 1.

Předmět veřejné zakázky je dodávka traktoru včetně příslušenství určeného pro úklid
místních komunikací a chodníků obce. Dodavatel musí zajistit možnost záručního
servisu.

2. 2.

Dodávka předmětu plnění zakázky je stanovena nejpozději do 15 týdnů od data
objednání.

2. 3.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 1 100 000 Kč bez DPH.

2. 4.

Tento dokument je zároveň Výzvou k podání nabídky a zároveň zadávací
dokumentací.

III.
3. 1.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Zadavatel může
podmínkám.

IV.

poskytnout

dodavatelům

dodatečné

informace

k zadávacím

Prokázání kvalifikačních předpokladů

Uchazeči musí splnit níže uvedené kvalifikační předpoklady stanovené zákonem a
zadavatelem.
4. 1.

4. 2.

Základní způsobilost
Zadavatel požaduje, aby uchazeči splnili základní způsobilost k účasti v této veřejné
zakázce dle zákona č. 134/2016Sb., § 74.
Uchazeč prokáže splnění základní způsobilosti předložením čestného prohlášení.
Doklady prokazující způsobilost musí prokazovat splnění požadovaného kritéria
způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení této veřejné zakázky.
Profesní způsobilost
K prokázání splnění profesní způsobilosti dodavatele zadavatel požaduje předložení:
a) výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, nebo z jiné odborné
evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje,
b) doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu zakázky,
pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují (tedy např. příslušný
živnostenský list, či výpis z živnostenského rejstříku).
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V.

Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

5. 1.

Celková nabídková cena bude stanovena jako souhrnná cena za celý předmět veřejné
zakázky.

5. 2.

Nabídková cena bude uvedena v české měně v členění: nabídková cena bez daně
z přidané hodnoty (DPH), samostatně DPH a celková nabídková cena včetně DPH.

5. 3.

Nabídková cena bude stanovena jako cena „nejvýše přípustná“ a musí v ní být
zahrnuty veškeré náklady spojené s kompletní realizací předmětu veřejné zakázky
včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla.

5. 4.

Nabídková cena bude stanovena kompletním oceněním příslušného položkového
rozpočtu.

VI. Způsob hodnocení nabídek
6. 1.

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je výhodnost nabídky.
Celková výhodnost nabídky bude hodnocena bodovým systémem podle kritérií
uvedených níže:
Číslo
kritéria
1.
2.

Váha kritéria

Popis kritéria

70%
30%

Celková nabídková cena v Kč bez DPH
Záruční doba

Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 1 až 100
bodů pro každé jednotlivé kritérium. Každé jednotlivé nabídce bude přidělena bodová
hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria.
Hodnocení podle bodovací metody provede hodnotící komise tak, že jednotlivá
bodová ohodnocení nabídek v rámci dílčích kritérií vynásobí příslušnou váhou daného
kritéria. Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek hodnotící
komise stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější bude
vyhodnocena nabídka s nejvyšším získaným počtem bodů.
Zaokrouhlování bude prováděno vždy na dvě desetinná místa dle matematických
pravidel platných pro zaokrouhlování.
Hodnocená nabídka získá bodovou hodnotu, jež bude vypočítána dle následujícího
vzorce:
��č�� ���ů �í�číℎ� ����é��� = 100 ∗ ������� ����ýℎ���ě�ší ���í���
������� ���í���
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VII. Obchodní podmínky, včetně platebních podmínek
7. 1.

Celková cena za dodávku je konečná.

7. 2.

Zadavatel požaduje 12ti měsíční pronájem dodávaného zařízení a následný odkupu za
zbytkovou cenu, která nepřevýší 50% celkové ceny.
V ceně nájemného za dodávané zařízení musí být započítáno pojištění dodávaného
zařízení.
Celková nabídková cena v Kč bez DPH se rozumí součet všech splátek a zbytkové
ceny poníženo o cenu pojištění.

7.3.

VIII. Požadavky na varianty
Zadavatel nepřipouští varianty řešení dodávaného zařízení.

IX. Požadavky pro plnění zakázky
9.1.

Zadavatel dává na vědomí, že vybraný uchazeč bude osobou povinnou spolupůsobit
při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě, v platném znění.

9.2.

Povinné vybavení a technické parametry :
Traktor :
o Výkon motoru min. 20 kW
o Převodovka hydrostatická, 3 skupiny
o Tempomat
o Trávníkové pneu
o Dvoumístná uzamykatelná kabina
o Zadní závěs pro připojení samostatně brzděného návěsu o max. hmotnosti 2t
o Zadní a přední tříbodový závěs (TBZ) pro agregaci traktoru s poptávaným nářadím
o Homologace pro provoz na pozemních komunikacích včetně dvoumístné kabiny
o Šířka stroje do 1,45 m
Kuželový sypač pro zimní údržbu :
o Objem násypky min. 300l
o Použití pro sůl, písek a štěrkovou drť
o Nerezové rozmetací ústrojí
o Vnitřní míchadlo
o Připojení do zadního TBZ traktoru
o Upřednostnit provedení s dálkovým ovládáním hradítek z kabiny traktoru
o Síto a víko

Sněhová radlice:
o Čelně nesená o pracovním záběru 1,35 – 1,5 m (ne šípová)
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o
o
o
o

Hydraulicky natáčená
Odpružená s gumovým břitem
Připojení do předního TBZ traktoru
Homologace pro provoz na pozemních komunikacích

Návěs:
o Tří stranně sklápěcí
o Užitečné zatížení 1,5t
o Celková hmotnost max. 2t
o Nájezdová brzda
o Maximální šířka 1,5 m
o Homologace pro provoz na pozemních komunikacích
Ostatní parametry nabídky:
o Celková hmotnost soustavy je 3,5 t
o Záruka min. 24 měsíců

X. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky
10. 1. Nabídka bude obsahovat identifikační údaje dodavatele, a to v rozsahu – název
obchodní firmy, sídlo/místo podnikání/bydliště, jméno osoby oprávněné jednat
jménem dodavatele, IČ, DIČ, telefon, fax, e-mail a URL adresu.
10. 2. Nabídka bude předložena v českém jazyce.
10. 3. Zadavatel doporučuje uchazečům předložit ve své nabídce návrh smlouvy a oceněný
rozpočet i v elektronické podobě (na digitálním datovém nosiči ve formátu *.doc nebo
*.xls). V případě rozporů mezi tištěnou a elektronickou podobou návrhu smlouvy je
rozhodující písemný návrh smlouvy. V případě rozporů v rozpočtu je rozhodující jeho
písemná verze.
10. 4. Nabídka uchazeče nesmí obsahovat přepisy nebo opravy, které by mohly uvést
zadavatele v omyl. Zadavatel doporučuje nabídku uchazeče zajistit způsobem
znemožňujícím manipulaci s jednotlivými listy.
10. 5. Zadavatel doporučuje uchazeči ve své nabídce použít toto pořadí dokumentů
(obsah):
1)
Krycí list nabídky,
2)
Prokázání splnění způsobilosti a kvalifikačních předpokladů
 Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisem z jiné
obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,
 Doklad o oprávnění k podnikání (doklad prokazující příslušné
živnostenské oprávnění či licenci),
 Čestné prohlášení k prokázání základní způsobilosti dle odst. 4.1., Výzvy
(viz příloha č. 4 této Výzvy).
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4)
5)

Oceněný rozpočet,
Ostatní dokumenty dle zvážení dodavatele

XI. Podání nabídky
11. 1. Dodavatel může podat pouze jednu nabídku.
11. 2. Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně
subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení
prokazuje kvalifikaci.
11. 3. Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli
nebo je subdodavatelem, jehož prostřednictvím dodavatel v tomtéž zadávacím řízení
prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem
vyřadí.
11. 4. Společnou nabídkou se rozumí nabídka, kterou podalo více dodavatelů společně.
V takovém případě se dodavatelé podávající společnou nabídku považují za jednoho
uchazeče.
11. 5. Lhůtu pro doručení nabídek stanovuje zadavatel do 20. května 2019 do 10:00
hodin (rozhodující je čas přijetí nabídky, čas je určován dle podatelny zadavatele).
Pokud bude nabídka doručena po lhůtě uvedené v předchozí větě, komise pro otevírání
obálek takovou nabídku neotvírá.
11. 6. Nabídku v písemné formě doručte poštou či osobně v uzavřené obálce označené
názvem zakázky:

Traktor s příslušenstvím
NEOTVÍRAT
(v levém horním rohu obálky musí být uvedena adresa uchazeče)
11. 7. Místo pro doručení nabídky:

Obec Velké Přílepy, Pražská 162, 252 64 Velké Přílepy.
Osobní doručení je možné na podatelnu zadavatele v úředních hodinách, a to v pondělí
a středu od 8:00 do 18:00 hod., mimo 11:00 – 12:00 hod. v dané dny.
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XII. Ostatní ujednání
12. 1. Zadavatel si tímto vyhrazuje, že rozhodnutí o vyloučení uchazeče a rozhodnutí o
výběru nejvhodnější nabídky oznámí uveřejněním na úřední desce zadavatele. Takové
oznámení se považuje za doručené okamžikem uveřejnění na úřední desce zadavatele.
12. 2. Zadavatel nehradí uchazečům náklady vzniklé z účasti v řízení.
12. 3. Zadavatel si vyhrazuje právo tuto veřejnou zakázku kdykoliv před uzavřením smlouvy
zrušit, a to bez jakéhokoliv nároku dodavatelů či uchazečů na jakékoliv platby.
12. 4. Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 20. května 2019, v 10:15 hod na adrese
sídla zadavatele – Pražská 162, Velké Přílepy. Otevírání obálek s nabídkami se mohou
zúčastnit zástupci uchazečů.
Komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení (dále jen "komise") otevírá
obálky v termínu stanoveném zadavatelem dle pořadového čísla a kontroluje úplnost
nabídky (stav, neporušenost a správné označení obálky, zpracování nabídky v českém
jazyce a podepsání návrhu smlouvy osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče,
nepřípustné překročení předpokládané hodnoty veřejné zakázky) a dále věcnou
správnost a úplnost zadavatelem požadovaných údajů a dokumentů. O otevírání
obálek a posouzení a hodnocení nabídek bude sepsán protokol, který podepíší členové
komise.
Komise může požádat dodavatele, aby písemně objasnil předložené informace či
doklady nebo předložil další informace či doklady v případě zjištěných nejasností v
podané nabídce.
Dodavatel je povinen splnit tuto povinnost ve lhůtě stanovené zadavatelem. Takto
doplňovat či měnit nelze nabízené plnění, nabídkovou cenu a jiné skutečnosti
rozhodné pro hodnocení. V případě marného uplynutí lhůty pro objasnění či doplnění
nebo v případě, že objasnění či doplnění není dostatečné, nebude nabídka předmětem
hodnocení. Takováto nabídka bude vyřazena a dodavatel bude zadavatelem
bezodkladně vyloučen z účasti v zadávacím řízení.
12.5. Dodavatel podáním nabídky uděluje zadavateli souhlas k ověření a prověření údajů
uvedených v nabídkách. Zadavatel vyloučí dodavatele ze zadávacího řízení v případě,
že dodavatel uvede ve své nabídce nepravdivé údaje.
12.6. Zadavatel nesmí uzavřít smlouvu s uchazečem:
-

pokud se na zpracování uchazečovy nabídky podílel zaměstnanec zadavatele či
člen statutárního orgánu, statutární orgán, člen realizačního týmu projektu či
osoba, která se na základě smluvního vztahu podílela na zadání předmětného
výběrového řízení,
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-

resp. s uchazečem ve sdružení, který je zaměstnancem zadavatele či členem
realizačního týmu či osobou, která se na základě smluvního vztahu podílela na
zadání předmětného výběrového řízení, nebo
jehož subdodavatelem je zaměstnanec zadavatele, člen realizačního týmu či osoba,
která se na základě smluvního vztahu podílela na zadání předmětného výběrového
řízení.

Uchazeč podáním nabídky prohlašuje, že žádná z možností uvedená v tomto bodě se
jej a jeho nabídky netýká.

XIII. Přílohy výzvy
Příloha č. 1: Čestná prohlášení (vzor)
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