VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU
ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU
Dodávka dálkově řízeného žacího stroje

Zadávání zakázky malého rozsahu Technickými službami města Dvora Králové nad Labem
probíhá podle vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem č. 3/2018 – Pravidla pro
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovou organizací Technické služby města
Dvora Králové nad Labem
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1.

IDENTIFIKACE ZADAVATELE:

Název zadavatele:
Sídlo:
Právní forma:
Zastoupená ředitelem organizace:
Ve věcech technických je oprávněn jednat:
IČ:
DIČ:
2.

Technické služba města Dvora Králové nad Labem
Seifertova 2936, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Příspěvková organizace
Ing. Janem Horsákem
Ing. René Meissner
00052981
CZ00052981

PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka dálkově řízeného žacího stroje
Rozměry:
délka/šířka
1.600 x 1.400 mm (+- 100mm)
výška max.
1000 mm
hmotnost max
400 kg
konstrukce stroje
hliníkové slitiny
Žací ústrojí:
záběr min.
1.200 mm
žací ústrojí
čtyř nožové, s pevnými nepřekrývajícími se noži
délka nože min.
500 mm
spojka sekání
elektromagnetická s třecí brzdou
výška sečení (plynulá regulace) 70 – 120 mm
Pohonná jednotka:
výkon min.
17,0 kW
zapalování
elektronické
startér
elektrický
palivo
benzin
akumulátor
12 V; 18 Ah, gelová náplň
Pojezd:
pohon všech kol vpřed i vzad v kombinaci s neomezeným plynulým natáčením všech kol
v plném rozsahu 360° (tzv. tančící krok)
smykové otáčení stroje na místě kolem své osy
převodovka
hydrostatická
rychlost pojezdu
0 – 8 km/hod.
Dálkové ovládání:
dálkový ovladač
dosah dálkového ovládání až 100 m
Stabilizační naviják
naviják sloužící ke stabilizaci sekačky a jištění na prudších svazích
pohon navijáku
hydrostatický
hmotnost
12 kg
délka lana
26 m
průměr lana
8 mm
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3.

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

Předpokládaný termín zahájení:
Konečný termín dokončení:
Místo plnění:
4.

03.07.2019
31.08.2019
areál Technických služeb města Dvora Králové nad Labem

PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předpokládaná hodnota zadávané zakázky: 640.000 Kč bez DPH

5.

POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ

Uchazeči prokazují splnění kvalifikace:

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč, který předloží výpis
z Obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, nebo výpis z jiné obdobné evidence a doklad o
oprávnění k podnikání

Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč předložením
referenční listiny o realizaci 3 obdobných zakázek v uplynulých 3 letech

Uchazeč je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svoji
kvalifikaci.
Pokud uchazeč ve své nabídce neprokáže kvalifikaci stanoveným způsobem, nebude jeho
nabídka hodnocena.
Zadavatel má právo požadovat vyjasnění nebo doplnění kvalifikace.

6.

MÍSTO A LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Písemné nabídky musí být doručeny v uzavřené obálce, s uvedením adresy, na níž je možné
nabídku případně vrátit, opatřené heslem „NEOTVÍRAT SOUTĚŽ“ - Dodávka dálkově
řízeného žacího stroje do sídla organizace:
Technické služby města Dvora Králové nad Labem, Seifertova 2936,
544 01 Dvůr Králové nad Labem:
 osobně na podatelně organizace
 poštou (při doručení poštou je rozhodující čas doručení zásilky)
lhůta pro doručení nabídek zadavateli je 19.07.2019 do 11:00 hod.
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7.

OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK

Otevírání obálek se uskuteční v Technických službách města Dvora Králové nad Labem dne
19.07.2019 ve 12:00 hod., bez možnosti účasti uchazečů.

8.

LHŮTA, PO KTEROU JSOU UCHAZEČI SVÝMI NABÍDKAMI VÁZANÍ
(ZADÁVACÍ LHŮTA)

Tato lhůta činí 60 dní a počíná běžet dnem následujícím po otevírání obálek. Zadávací lhůtou
se rozumí doba, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni. Uchazeči, jehož nabídka
byla vybrána jako nejvhodnější, se tato lhůta prodlužuje do uzavření smlouvy, nejvýše však o
20 dní.
9.

ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK DLE HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ

Nabídky budou zadavatelem hodnoceny podle „základních hodnotících kritérií“

č.

Hodnotící kritérium

Váha kritéria

1

Cena za dodávku 1 ks dálkově řízeného žacího
stroje uvedená v Kč bez DPH

100,00%

Hodnotící kritérium č. 1
Cena bude uvedena bez DPH.
Za nejvýhodnější nabídku je považována nabídka s nejnižší cenou.
Kritérium bude v rámci jednotlivých nabídek hodnoceno podle následujícího standardního
vzorce pro hodnocení nabídky:

Nejvýhodnější nabídka
100x ----------------------------- x váha kritéria vyjádřená v %
Hodnocená nabídka
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10.

PLATEBNÍ, FAKTURAČNÍ A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Kupní cena bude rozložena do dvou částí – 90% kupní ceny bude fakturováno při předání
předmětu výběrového řízení se splatností 30 dní. 10% kupní ceny bude fakturováno po 45
dnech od předání se splatností 30 dní.
Zadavatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení daňový doklad –
fakturu, která neobsahuje některou náležitost nebo má jiné závady v obsahu a ve vráceném
daňovém dokladu – faktuře je musí vyznačit. Dodavatel je povinen daňový doklad – fakturu
opravit nebo nově vyhotovit. Vrácením daňového dokladu – faktury přestává běžet původní
lhůta splatnosti a běží znovu od počátku ode dne jejího opětovného doručení zadavateli.
Záruka na zařízení bude stanovena minimálně na 24 měsíců.
11.

POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

Nabídka bude zpracována v českém jazyce (listiny v jiném než českém jazyce budou doplněny
úředním překladem do českého jazyka) v písemné formě a bude podepsána osobou oprávněnou
za uchazeče jednat a podepisovat podle výpisu z Obchodního rejstříku popřípadě osobou
zmocněnou, jejíž plná moc musí být součástí nabídky.
Členění nabídky, obsah:

Vyplněný formulář „KRYCÍ LIST NABÍDKY“, obsahující identifikační údaje
dodavatele, opatřený razítkem a podpisem oprávněné osoby (osob) uchazeče v souladu se
způsobem podepisování uvedeným ve výpise z Obchodního rejstříku nebo zástupcem
zmocněným k tomuto úkonu podle právních předpisů (plná moc pak musí být součástí
nabídky, uložená za krycím listem nabídky).

Návrh smlouvy – návrh kupní smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou za
uchazeče jednat a podepisovat v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpisu z
Obchodního rejstříku, popřípadě zmocněncem uchazeče a opatřen otiskem razítka.

Doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů.

Doklad o splnění technických kvalifikačních předpokladů – referenční listinu o
realizace obdobných zakázek v uplynulých 3 letech.

12.

PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

Podkladem pro vypracování nabídky je výčet technických parametrů uvedených v předmětu
zakázky.
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13.

PRÁVA ZADAVATELE

Zadavatel si vyhrazuje právo:

změnit nebo doplnit soutěžní podmínky

o znění smlouvy dále jednat a požadovat její doplnění nebo její změnu v případě
vážné a odůvodněné nemožnosti plnění zadaných podmínek v předmětu zakázky ze strany
vítězného uchazeče zahájit jednání s uchazečem, který se umístil jako druhy a další v pořadí

zadávací řízení před podpisem smlouvy zrušit

odmítnout veškeré předložené nabídky

neuzavřít smlouvy s žádným uchazečem

vyloučit ze soutěže nabídky, které nesplňují požadavky zadávací dokumentace a jsou
obsahově nekompletní vzhledem k soutěžním podmínkám

zrušit výběrové řízení bez udání důvodu

vítězný dodavatel musí uzavřít kupní smlouvu s kupujícím do 14 kalendářních dnů od
vyhlášení výsledků výběrového řízení, jinak bude uzavřena s druhým v pořadí

Ve Dvoře Králové nad Labem dne 02.07.2019
Ing. Jan Horsák v. r.
ředitel organizace
Příloha č. 1 – Krycí list nabídky
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