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Výzva
k podání nabídky dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory –
OPŽP, zakázky malého rozsahu 2. kategorie

Zakázka:

„Kompaktní samosběrné zametací zařízení pro obec Suchá Loz“

Zadavatel:

Obec Suchá Loz, Suchá Loz 72, 687 53 Suchá Loz

Druh zakázky:

veřejná zakázka na dodávku

Způsob zadání:

Zakázka malého rozsahu – 2. Kategorie (nejedná se o zadávací
řízení dle zákona č.137/2006 Sb.)
Projekt bude spolufinancován ze zdrojů EU

a) Identifikační údaje zadavatele
Název zadavatele:
Se sídlem:
IČ:
Kontaktní údaje zadavatele:
Telefon, fax.:
e-mail:

Obec Suchá Loz
Suchá Loz 72, 687 53 Suchá Loz
00291374
Bc. Václav Bujáček – starosta
737 779 377
starosta@suchaloz.cz

b) Název a popis předmětu zakázky
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks kompaktního samosběrného zametacího
stroje, který je vybavený soustavou kartáčů se zkrápěním.
Klasifikace předmětu veřejné zakázky (kód CPV – 34144431-8, název – zametací
vozy s kartáčem)
Bližší technická specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci.

c) Předpokládaná cena zakázky:

900 000 Kč,- bez DPH

d) Lhůta a místo pro podání nabídky
Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 12. 09. 2014 do 9.00 hod.
Místo předání nabídek: sekretariát Obecního úřadu Suchá Loz
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e) Hodnotící kritéria pro zadání zakázky
Základní hodnotící kritérium je nabídková cena. Posuzuje se cena včetně DPH.

f) Informace o zadávacím řízení
Nejedná se o zadávací řízení dle Zákona o veřejných zakázkách. Zadávací řízení je
provedeno dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory – OPŽP, Zakázky
malého rozsahu 2. Kategorie (verze platné od 1.1.2013)

g) Informace o tom v jakém jazyce může být nabídka podána
Nabídka bude zpracována v českém jazyce v písemné formě.

h) Údaje dle článku 9 nařízení Komise (ES) č.1828/2006
Výstupy budou splňovat podmínky povinné publicity dle článku 9 nařízení
Komise (ES) č.1828/2006 a to:
1) Symbol Evropské unie (vlajka) spolu s odkazem na EU
2) Odkaz na OPŽP

i) Odkaz na kontaktní osobu zadavatele, její telefon a emailová adresa
Kontaktní osoba:
Bc. Václav Bujáček, starosta obce
Tel. 737 779 377
Email: starosta@suchaloz.cz

j) Podmínky poskytnutí zadávací dokumentace
Uchazeči obdrží zadávací dokumentaci na adrese zadavatele: Obecní úřad Suchá Loz, Suchá
Loz 72, 687 53 Suchá Loz, Česká republika.
Zadavatel poskytne uchazeči zadávací dokumentaci v elektronické podobě nejpozději do dvou
dnů ode dne doručení písemné žádosti.
Kontaktní telefonické číslo na starostu obce je 737 779 377, případně na mailu
starosta@suchaloz.cz.
Zadávací dokumentace bude poskytnuta bezplatně.

k) Další údaje:
1. Otevírání obálek se bude konat dne 12. 09. 2014 v 9.00 hod.
2. Místem pro otvírání obálek s nabídkami bude zasedací místnost Obecního úřadu
Suchá Loz.
3. Dotazy k zadávacím podmínkám je možno podávat do termínu: 10. 9. 2014, a to
elektronickou formou na email: starosta@suchaloz.cz
4. Lhůty realizace dodávky:
• Předpokládaný termín dodávky: do 4 týdnů od podpisu kupní smlouvy
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l) Práva zadavatele
1. Soutěž zrušit v souladu s podmínkami uvedenými v Závazných pokynech pro
žadatele a příjemce podpory – OPŽP
2. Nehradit uchazečům náklady vzniklé účastí v soutěži
3. Změnit nebo doplnit soutěžní podmínky
V Suché Lozi, dne 27. 8. 2014
Zadavatel:

Bc. Václav Bujáček

……………………………………………..
Bc. Václav Bujáček, starosta obce
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Projekt bude spolufinancován ze zdrojů EU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

pro veřejnou zakázku
zadanou dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory –
OPŽP, zakázky malého rozsahu 2. kategorie na dodávku

„Kompaktní samosběrné zametací zařízení
pro obec Suchá Loz“

08/2014

Zadavatel:
Obec Suchá Loz, Suchá Loz 72, 687 53 Suchá Loz
Organizace pověřená výkonem zadavatelských činností:
MAS Východní Slovácko, Suchá Loz 72, 687 53 Suchá Loz
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Obsah zadávací dokumentace
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Vymezení předmětu zakázky
Obchodní podmínky – návrh kupní smlouvy
Specifikace předmětu zakázky
Požadavky na varianty nabídek podle § 70
Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny
Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky
Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kriterií
Jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky

Základní údaje o veřejné zakázce
Název veřejné zakázky:

Kontaktní osoba zadavatele:
Telefon
e-mail:

„Kompaktní samosběrné zametací zařízení
pro obec Suchá Loz“
Obec Suchá Loz
00291374
Obec Suchá Loz, Suchá Loz 72, 687 53 Suchá
Loz
Bc. Václav Bujáček –starosta
737 779 377
starosta@suchaloz.cz

Firma pověřená zadavatelskou činností:
Sídlo:
Kontaktní osoba:
Telefon, fax:
email:

MAS Východní Slovácko
Suchá Loz 72, 687 53 Suchá Loz
Ing. Pavel Rada, manažer
605 820 358
radapavel@email.cz

Název zadavatele:
IČ zadavatele:

Sídlo zadavatele:

a) VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY
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Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks kompaktního samosběrného zametacího
stroje, který je vybavený soustavou kartáčů se zkrápěním.
Klasifikace předmětu veřejné zakázky (kód CPV – 34144431-8, název – zametací
vozy s kartáčem)
Bližší technická specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci, příloze č. 4.
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b) OBCHODNÍ PODMÍNKY – NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY

Kupní smlouva

I.

SMLUVNÍ STRANY

Kupující :
jméno:

Obec Suchá Loz

se sídlem:

Suchá Loz č.72, 687 53 Suchá Loz

IČ:

00291374

DIČ:

CZ00291374

zastoupený:

Bc. Václav Bujáček, starosta obce

(dále jen kupující)

Prodávající :
jméno:
se sídlem:
IČ:
DIČ:
zastoupený:
bankovní spojení:
Kontaktní osoba:
(dále jen prodávající)
Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného
obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti
smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.
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II.

PŘEDMĚT DODÁVKY

II.1

Předmětem dodávky je pořízení stroje na úklid v rámci projektu „Suchá Loz - Čistá
obec“.

II.2

Předmět dodávky je blíže specifikován v „Technické specifikaci a v záručních
podmínkách“, které tvoří nedílnou součást této smlouvy.

II.3

Prodávající je povinen zajistit a financovat veškeré případné subdodavatelské
dodávky a nese za ně záruku v plném rozsahu dle této smlouvy.

II.4

Prodávající potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou
dodávky, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné
k realizaci dodávky a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které
jsou k provedení dodávky nezbytné.
III.

ČAS A MÍSTO PLNĚNÍ DODÁVKY

III.1

Prodávající zahájí plnění dodávky neprodleně od uzavření této smlouvy.

III.2

Prodávající ukončí plnění dodávky nejpozději 30. 10. 2014 včetně fakturace.

III.3

Prodávající se zavazuje provést dodávku v souladu s dohodnutými termíny realizace.
V případě, že dojde z jakéhokoli důvodu ke zpoždění dohodnutých termínů, provede
prodávající okamžitá opatření k tomu, aby odstranil nebo alespoň zmírnil účinky
zpoždění – v opačném případě budou uplatněny sankce podle ustanovení odstavce
VI.1 této smlouvy.

III.5

Místem dodávky, která bude dodána k datu uvedenému v odstavci III.2, je adresa
sídla kupujícího, popř. jiné místo, které kupující prodávajícímu upřesní nejpozději do
7 dnů před termínem dodání.
IV.

IV.1

CENA DODÁVKY

Cena dodávky je stanovena jako nejvýše přípustná a je oběma stranami dohodnuta
takto:
Cena bez DPH
(Kč)

Zařízení

DPH (21%)
(Kč)

Cena vč. DPH
(Kč)

Nabízený stroj ….

IV.2

Obě strany se dohodly, že cena je sjednána za následujících podmínek:
a)

Obsahem ceny je dodávka a kompletace požadovaného zařízení v místě dodání
a proškolení a zácvik obsluhy. Práce neobsažené v zadávací dokumentaci
nejsou obsaženy ve sjednané ceně.
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b)

IV.3

Obsahem ceny jsou i veškeré náklady spojené s předmětem, místem a časem
plnění, jako např. inflace, cla, cestovné nebo přepravné, pojištění stroje během
přepravy, bankovní poplatky, které kryjí náklady dodavatele.

Nabídnutou cenu lze měnit pouze za následujících podmínek:
a)

Pokud kupující bude v průběhu realizace požadovat provedení jiných prací a
dodávek, než těch, které jsou obsahem ceny nebo pokud v průběhu realizace
dodávky nastane z technických nebo technologických důvodů, které neleží na
straně prodávajícího provedení jiných prací, než těch, které jsou obsahem ceny.

b) Pokud v průběhu realizace dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty.
IV.4

Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které jsou realizovány v souladu
s touto smlouvou, musí být vždy, před jejich realizací písemně odsouhlaseny
kupujícím včetně jejich ocenění. Pokud prodávající provede některé z těchto prací
bez písemného souhlasu kupujícího, má kupující právo odmítnout jejich úhradu.

IV.5

Prodávajícímu zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí
nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu
poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však
nezakládá právo dodavatele na zvýšení ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za
podmínek daných touto smlouvou.
V.

FAKTURACE

V.1

Dodávka bude fakturována v 1 faktuře vystavené do 14 dnů od data kompletního
předání dodávky. Den předání bude datem zdanitelného plnění. Splatnost faktury
bude 30 dnů od data vystavení. Fakturace musí být provedena nejpozději do
30.10.2014.

V.2

Objednatel prohlašuje, že ve smlouvě, popř. v objednávce uvedený předmět pořizuje
výlučně pro plnění, které není předmětem daně a není tedy v postavení osoby
povinné k dani. V tomto případě se neuplatní režim přenesené daňové povinnosti dle
§92a až §92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty – to znamená, že
plátce, který uskutečnil zdanitelné plnění, uplatní daň na výstupu, daň přizná a
zaplatí.

VI.

SANKCE A SMLUVNÍ POKUTY

VI.1

Pokud prodávající bude v prodlení s dodávkou předmětu plnění, je povinen zaplatit
kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny zařízení (rozumí se cena bez DPH)
za každý den prodlení. Kupující si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy bez náhrady
v případě, že bude prodávající v prodlení s dodávkou o více než 10 dnů.

VI.2

Dojde-li ze strany kupujícího k prodlení při úhradě faktury, je prodávajícímu povinen
zaplatit kupující úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.
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VII.

PROVÁDĚNÍ DODÁVKY

VII.1

Prodávající je povinen provést dodávku na svůj náklad a na své nebezpečí ve
sjednané době. Kupující je povinen dodávku převzít.

VII.2

Při provádění dodávky postupuje prodávající samostatně. Prodávající se však
zavazuje respektovat veškeré pokyny kupujícího.

VII.3

Věci, které jsou potřebné k provedení dodávky je povinen opatřit prodávající, pokud v
této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří kupující.

VII.4

Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci prodávajícího mající příslušnou
kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je prodávající na požádání kupujícího
povinen doložit.

VII.7

Prodávající je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně
možných škod pracovníků prodávajícího, a to až do výše ceny dodávky. Doklady o
pojištění je povinen na požádání předložit kupujícímu.
VIII.

PŘEDÁNÍ DODÁVKY

VIII.1 O průběhu přejímacího řízení pořídí prodávající předávací protokol, ve kterém se
mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků pokud je dodávka obsahuje s termínem
jejich odstranění. Pokud kupující odmítá dodávku převzít je povinen uvést do
protokolu svoje důvody.
VIII.2 Kupující může převzít i dodávku, která vykazuje drobné vady a nedodělky, které
samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání dodávky a plnění cíle
projektu. V tom případě je prodávající povinen odstranit tyto vady a nedodělky v
termínu uvedeném v předávacím protokolu.
VIII.3 Prodávající v rámci předávacího protokolu předá Servisní knížku, návod k použití,
Prohlášení o shodě výrobku (ES), Technický průkaz, velký technický průkaz, vč.
dalších nezbytných dokladů pro přihlášení technologie do silničního provozu
IX.

ZÁRUKA

IX.1

Prodávající odpovídá za vady, jež má dodávka v době jejího předání. Za vady
dodávky, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá prodávající v rozsahu této
záruky.

IX.2

Kupující požaduje záruku v minimální délce 24 měsíců za celé plnění. Po tuto dobu
odpovídá za vady, které kupující zjistil a které včas reklamoval (oznámil).

IX.3

Kupující je povinen vady písemně reklamovat u prodávajícího bez zbytečného
odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno jak se
projevují.
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IX.4

Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i
reklamace odeslaná kupujícím v poslední den záruční lhůty se považuje za včas
uplatněnou.

IX.5

Prodávající je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady
(servisnímu zásahu) nejpozději však do 48 hodin po obdržení reklamované vady.
Reklamovaná vada bude hlášena písemně či mailem.

IX.6

Nenastoupí-li prodávající k odstranění reklamované vady do dohodnutého termínu je
kupující oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou
osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí kupujícímu prodávající.

IX.7

Prokáže-li se ve sporných případech, že kupující reklamoval neoprávněně, tzn. že jím
reklamovaná vada nevznikla vinou prodávajícího a že se na ni nevztahuje záruční
lhůta, resp. že vadu způsobil nevhodným užíváním dodávky kupující apod., je kupující
povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraněním
vady.
X.

ZMĚNA SMLOUVY

X.1

Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním
výslovně nazvaným Dodatek ke smlouvě a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné
zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této
smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.

X.2

Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání
zástupců oprávněných k popisu smlouvy.
XI.

VYŠŠÍ MOC

XI.1

Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na
smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku,
mobilizaci, povstání, živelné pohromy a situace obdobného charakteru.

XI.2

Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci,
strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu
smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má
strana, která se odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost
odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.
XII.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

XII.1

Strana, která návrh smlouvy předložila, je tímto návrhem vázána od doby jejího
doručení druhé straně. Lhůta pro přijetí návrhu je stanovena na patnáct dnů od data,
ke kterému bude možné smlouvu uzavřít v souladu s ustanoveními zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

XII.2

Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručen
druhé smluvní straně. Smlouva vzniká souhlasem s celým jejím obsahem. Souhlas
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musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněnou osobou smluvní strany,
která jej projevila.
XII.3

Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jím byly
svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného
souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k plnění
podmínek této smlouvy s výjimkou povinností stanovených v zákoně č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

XII.4

Veškeré dohody učiněné před uzavřením smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté,
pozbývají dnem uzavření smlouvy platnosti, a to bez ohledu na funkční postavení
osob, které předsmluvní ujednání učinily.

XII.5

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

XII.6

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá
ze stran obdrží jeden.

XII.7

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejích
příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva
nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

XII.8 Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci po dobu 16 let od
podpisu smlouvy o dílo.
XII.9 Zhotovitel je povinen spolupůsobit při finanční kontrole podle § 2 odst. e), zákona
320/2001 Sb., zákon o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
XII.10 Dodavatel je povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele
dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, auditnímu orgánu,
Evropské Komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a
dalším oprávněným orgánům státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené
projektem a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících s projektem.
XII.11 Zhotovitel je povinen s časovým předstihem 30 dní informovat objednatele o
plánovaném dokončení díla, aby mohli být včas informováni zástupci řídícího orgánu
Operačního programu Životní prostředí či dalších orgánů podílejících se na jeho
řízení.

V Suché Lozi dne ……………………..

V ……………………. dne……………

……………………………

.………………………………..

Kupující

Prodávající
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Příloha kupní smlouvy č. 1 - Specifikace dodávky technologie
Technologie

Poznámka

•

úsporný a výkonný motor o min. výkonu 35
HP

ANO/NE

•

synchronizovaná převodovka, min. počet
rychlostních stupňů: 8 vpřed, 4 vzad

ANO/NE

•

trvalý převod, pohon všech kol

ANO/NE

•

pracovní rychlost: 0 - 30 km/hod

ANO/NE

•

hydraulické řízení pomocí pístnice

ANO/NE

•

Zadní 3-bodový závěs dle ISO, zdvih min.
1100 kg

ANO/NE

•

Zadní vývodová hřídel 540/1000 ot/min,
nezávisle mechanicky zapínaná

ANO/NE

•

Přední vývodová hřídel 1000 ot/min

ANO/NE

•

Okruh pro automatické sklápění přívěsu

ANO/NE

•

Držák SPZ

ANO/NE

•

Brzdy bubnové min. na zadní kola

ANO/NE

•

Celková hmotnost max. 1100 kg bez kabiny

ANO/NE

•

Zařízení je uzpůsobeno
místních komunikacích

ANO /NE

na

Kabina

provoz

po

Poznámka
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•

Uzamykatelná

•

Vytápění vodním
klimatizace

•

Všechna otevíratelná okna

ANO/NE

•

Přední a zadní pracovní světla

ANO/NE

•

Stěrač předního okna

ANO/NE

•

Zpětné zrcátko

ANO/NE

ANO/NE
okruhem

od

motoru,

či
ANO/NE

Zametací nástavba
- Princip zametání:
rotující kartáč
se zásobníkem na nečistoty a kropícím
zařízením
- Pracovní záběr min. 1250 mm
- Upevnění v zadním tříbodovém závěsu
ISO kat. I

Poznámka
ANO/NE

ANO/NE
ANO/NE

•

Šířka v přepravní poloze max. 1400 mm

ANO/NE

•

Šířka s bočním kartáčem max. 1800 mm

ANO/NE

•

Výška v přepravní poloze max. 1500 mm

ANO/NE

•

Obsah sběrné nádoby:

min. 0,1 m3

ANO/NE

•

Obsah nádrže s vodou:

min. 100 l

ANO/NE

•

Kropící zařízení pro zametání 12 V

ANO/NE

•

kardan

ANO/NE

•

3 bodový závěs dle ISO

ANO/NE

•

zametací letní kartáč – průměr 530 mm,
šířka min. 1250 mm

ANO/NE

•

hydraulické přestavění úhlu zametání 0 º
nebo 30º

ANO/NE
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•

výškově nastavitelná kola

ANO/NE

•

Hydraulické vyklápění sběrné nádoby

ANO/NE

•

boční přimetací kartáč

ANO/NE

V …………………….dne…………….

……………………………..(podpis a razítko)

c) SPECIFIKACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY
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Dodávka 1 ks kompaktní samosběrné technologie vybavený soustavou kartáčů se
zkrápěním
Další technické požadavky:
Technická specifikace:
•

úsporný a výkonný motor o min. výkonu 35 HP

•

synchronizovaná převodovka, min. počet rychlostních stupňů:
8 vpřed, 4 vzad

•

trvalý převod, pohon všech kol

•

pracovní rychlost: 0 - 30 km/hod

•

hydraulické řízení pomocí pístnice

•

Zadní 3-bodový závěs dle ISO, zdvih min. 1100 kg

•

Zadní vývodová hřídel 540/1000 ot/min, nezávisle mechanicky
zapínaná

•

Přední vývodová hřídel 1000 ot/min

•

Okruh pro automatické sklápění přívěsu

•

Držák SPZ

•

Brzdy bubnové min. na zadní kola

•

Celková hmotnost max. 1100 kg bez kabiny

•

Zařízení je uzpůsobeno na provoz po místních komunikacích

Kabina
•

Uzamykatelná

•

Vytápění vodním okruhem od motoru, či klimatizace

•

Všechna otevíratelná okna

•

Přední a zadní pracovní světla
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•

Stěrač předního okna

•

Zpětné zrcátko

Zametací nástavba
- Princip zametání:
rotující kartáč se zásobníkem na
nečistoty a kropícím zařízením
- Pracovní záběr min. 1250 mm
- Upevnění v zadním tříbodovém závěsu ISO kat. I
•

Šířka v přepravní poloze max. 1400 mm

•

Šířka s bočním kartáčem max. 1800 mm

•

Výška v přepravní poloze max. 1500 mm

•

Obsah sběrné nádoby:

min. 0,1 m3

•

Obsah nádrže s vodou:

min. 100 l

•

Kropící zařízení pro zametání 12 V

•

kardan

•

3 bodový závěs dle ISO

•

zametací letní kartáč – průměr 530 mm, šířka min. 1250 mm

•

hydraulické přestavění úhlu zametání 0 º nebo 30º

•

výškově nastavitelná kola

•

Hydraulické vyklápění sběrné nádoby

•

boční přimetací kartáč

d) POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDEK
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Zadavatel nepřipouští varianty nabídek

e) POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE UCHAZEČE

Kvalifikační předpoklady bude uchazeč prokazovat následujícím způsobem:
c) Kvalifikační předpoklady v rozsahu uvedeném ve výzvě k podání nabídky

1. Základní kvalifikační předpoklady dle § 53, odst. 1, které budou v souladu
s odst. 2 doloženy:
1.1. Čestným prohlášením dle § 62, odst. 2 – viz. příloha č. 2 zadávací
dokumentace
1.2. Čestné prohlášení dle odst. 1 písm. k) dokumentace

viz. příloha č. 3 zadávací

2. Profesní kvalifikační předpoklady dle § 54:
2.1. Výpis z obchodního rejstříku pokud je v něm dodavatel zapsán ne starší
90-ti dnů – doložit v prosté kopii
2.2. Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů
v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad
prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci – dodavatel jako
doklad předloží příslušný živnostenský list – doložit v prosté kopii

f) POŽADAVEK NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ
CENY

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za plnění veřejné zakázky na základě ocenění jednotlivých položek
obsažených v zadávací dokumentaci. Nabídková cena bude uvedena v české měně (Koruna česká).
Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady k realizaci zakázky včetně nákladů souvisejících.
Nabídková cena musí dále obsahovat i předpokládaný vývoj cen v daném oboru a musí být platná až
do doby stanovené dokončením zakázky.
Nabídková cena bude uvedena v tomto členění :
- Vyplněný krycí list nabídky
- Celková nabídková cena bez DPH, DPH a včetně DPH
Hodnocena bude nabídková cena vč. DPH.

Požadavky, za nichž je možno překročit nabídkovou cenu
Změna (překročení) nabídkové ceny je možná pouze v případě, že v průběhu realizace
zakázky dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude nabídnutá cena upravena podle výše sazeb
DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.
Překročení nabídkové ceny je dále možné pouze za podmínek uvedených v návrhu smlouvy o dílo.

g) PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

Požadavky na způsob zpracování nabídky
Nabídka bude zpracována v českém jazyce v písemné formě a bude podepsána statutárními zástupci
uchazeče dle výpisu z obchodního rejstříku.
•

nabídka bude podána ve dvou vyhotoveních (1x originál + 1x prostá kopie) a bude uložena
v uzavřené obálce, která bude označena:
o „Kompaktní samosběrné zametací zařízení pro obec Suchá Loz“
o identifikačními údaji uchazeče

Způsob členění nabídky
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a) Obsah nabídky

b) Vyplněný krycí list nabídky – viz. příloha č. 1

c) Kvalifikační předpoklady v rozsahu uvedeném ve výzvě k podání nabídky

2. Základní kvalifikační předpoklady dle § 53, odst. 1, které budou v souladu
s odst. 2 doloženy:
1.1. Čestným prohlášením dle § 62, odst. 2 – viz. příloha č. 2 zadávací
dokumentace
1.2. Čestné prohlášení dle osdt. 1 písm. k) dokumentace

viz. příloha č. 3 zadávací

2. Profesní kvalifikační předpoklady dle § 54:
2.1. Výpis z obchodního rejstříku pokud je v něm dodavatel zapsán ne starší
90-ti dnů – doložit v prosté kopii
2.2. Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů
v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad
prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci – dodavatel jako
doklad předloží příslušný živnostenský list – doložit v prosté kopii
d) Podepsaný závazný text návrhu kupní smlouvy oprávněným uchazečem

e) vyplněné a podepsané oprávněným uchazečem „Technické požadavky požadované technologie“
na nabízené zboží - viz příloha č. 4

Doplňkově:
1) Fotografické či informační podklady prezentující nabízenou technologii, fotografie kabiny vč
uvedení vnitřních rozměrů kabiny.

h) ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK PODLE HODNOTÍCÍCH
KRITÉRIÍ

Pro hodnocení nabídek zadavatel stanovil jediné kritérium, a to:
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Nejnižší nabídková cena
Hodnocena bude nabídková cena vč. DPH.

i) JINÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ
ZAKÁZKY,
DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ ZAKÁZKY

Lhůta pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 12. 09. 2014 do 9.00 hod.
Místo předání nabídek: sekretariát Obce Suchá Loz, Suchá Loz č.72, 687 53 Suchá Loz
Otevírání obálek se bude konat dne 12. 09. 2014 v 9.00 hod.
Místem pro otevírání obálek s nabídkami bude zasedací místnost Obce Suchá Loz
Zadávací lhůta
Zadávací lhůta je lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni. Zadavatel
stanovuje délku zadávací lhůty na dobu 2 měsíců.
Práva zadavatele:
1. Soutěž zrušit v souladu s podmínkami uvedenými v Závazných pokynech pro
žadatele a příjemce podpory – OPŽP
2. Nehradit uchazečům náklady vzniklé účastí v soutěži
3. Změnit nebo doplnit soutěžní podmínky
Doba a místo plnění zakázky:
1. Zboží bude dodáno do 4 týdnů od podpisu kupní smlouvy.
2. Zboží bude předáno v obci Suchá Loz zástupcům obce. Prodávající nepřijímá
žádnou odpovědnost za jiný čas a místo předání, než je určeno nebo jinak
písemně dohodnuto s prodávajícím.
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PŘÍLOHA Č. 1

FORMULÁŘ – KRYCÍ LIST NABÍDKY
Pro zadávací řízení
„Kompaktní samosběrné zametací zařízení pro obec Suchá Loz“
( název veřejné zakázky )
ÚDAJE URČENÉ KE ČTENÍ PŘI OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI
UCHAZEČ
(obchodní firma nebo
název)
Sídlo
(celá adresa včetně PSČ)
Oprávněný zástupce
(č. telefonu)
Právní forma
Identifikační číslo
Daňové identifikační
číslo
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Celková nabídková cena bez DPH
Daň z přidané hodnoty 21%

........................,-Kč
.......................,-Kč

Celková nabídková cena včetně DPH

........................,-Kč

V……………………...., dne ……………………..
………........…......................................…………………….
razítko a podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče

PŘÍLOHA Č. 2

Čestné prohlášení
dle zákona 137/2006 Sb., § 53 o splnění základních kvalifikačních
předpokladů a § 62 o kvalifikaci na podlimitní veřejnou zakázku
Zájemce (obchodní společnost / fyzická osoba) :
Se sídlem (bydlištěm/místem podnikání):
IČ:
Zastoupen:

T í m t o č e s t n ě p r o h l a š u j e, ž e:
a) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované
zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace
výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého
úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo
pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za
spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, tento předpoklad splňuje
statutární orgán a každý člen statutárního orgánu, je-li statutárním orgánem
dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, tento
předpoklad splňuje statutární orgán a každý člen statutárního orgánu této právnické
osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím
své organizační složky, předpoklad podle tohoto písmene splňuje vedle uvedených
osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad
dodavatel splňuje jak ve vztahu k území České republiky, tak v zemi svého sídla, místa
podnikání či bydliště,
b) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s
předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k
zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu,
tuto podmínku splňuje statutární orgán a každý člen statutárního orgánu, a je-li
statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická
osoba, tento předpoklad splňuje statutární orgán a každý člen statutárního orgánu této
právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba
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prostřednictvím své organizační složky, předpoklad podle tohoto písmene splňuje
vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní
kvalifikační předpoklad dodavatel splňuje jak ve vztahu k území České republiky, tak
v zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou
podplácení podle zvláštního právního předpisu,
d) vůči jeho majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení,
v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto,
že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs
zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle
zvláštních právních předpisů,
e) není v likvidaci,
f) nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v
zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
g) nemá nedoplatek na pojistném a na penále ne veřejné zdravotní pojištění, a to jak v
České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
h) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či
bydliště dodavatele
i)

nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo
pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54
písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních
předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného
zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento
předpoklad na tyto osoby,

j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,
k) který předloží seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří
v posledních 3 letech pracovali u zadavatele a

l)

který, má-li formu akciové společnosti, předloží aktuální seznam akcionářů
s podílem akcií vyšším než 10 %.

V ..................................... dne ...................................
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………………………….....……………………
Titul, jméno a příjmení osoby
oprávněné jednat jménem nebo za dodavatele
a její podpis

PŘÍLOHA Č. 3

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
dle § 53 odst. 1 písm. k)

Společnost ........................ se sídlem .........................., IČ: ………………., zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném u ......................, oddíl .............., vložka ................, tímto čestně prohlašuje,
že žádný z jejích statutárních orgánů nebo členů statutárního orgánu v posledních 3
letech nepracoval u zadavatele.

V ...................... dne ..................................

………………………………………….
Podpis statutárního orgánu společnosti
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Příloha č. 4
Technická specifikace
Technologie

Poznámka

•

úsporný a výkonný motor o min. výkonu 35
HP

ANO/NE

•

synchronizovaná převodovka, min. počet
rychlostních stupňů: 8 vpřed, 4 vzad

ANO/NE

•

trvalý převod, pohon všech kol

ANO/NE

•

pracovní rychlost: 0 - 30 km/hod

ANO/NE

•

hydraulické řízení pomocí pístnice

ANO/NE

•

Zadní 3-bodový závěs dle ISO, zdvih min.
1100 kg

ANO/NE

•

Zadní vývodová hřídel 540/1000 ot/min,
nezávisle mechanicky zapínaná

ANO/NE

•

Přední vývodová hřídel 1000 ot/min

ANO/NE

•

Okruh pro automatické sklápění přívěsu

ANO/NE

•

Držák SPZ

ANO/NE

•

Brzdy bubnové min. na zadní kola

ANO/NE

•

Celková hmotnost max. 1100 kg bez kabiny

ANO/NE
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•

Zařízení je uzpůsobeno
místních komunikacích

na

provoz

po

ANO /NE

Kabina

Poznámka

•

Uzamykatelná

•

Vytápění vodním
klimatizace

•

Všechna otevíratelná okna

ANO/NE

•

Přední a zadní pracovní světla

ANO/NE

•

Stěrač předního okna

ANO/NE

•

Zpětné zrcátko

ANO/NE

ANO/NE
okruhem

od

motoru,

či
ANO/NE

Zametací nástavba
- Princip zametání:
rotující kartáč
se zásobníkem na nečistoty a kropícím
zařízením
- Pracovní záběr min. 1250 mm
- Upevnění v zadním tříbodovém závěsu
ISO kat. I

Poznámka
ANO/NE

ANO/NE
ANO/NE

•

Šířka v přepravní poloze max. 1400 mm

ANO/NE

•

Šířka s bočním kartáčem max. 1800 mm

ANO/NE

•

Výška v přepravní poloze max. 1500 mm

ANO/NE

•

Obsah sběrné nádoby:

min. 0,1 m3

ANO/NE

•

Obsah nádrže s vodou:

min. 100 l

ANO/NE

•

Kropící zařízení pro zametání 12 V

ANO/NE
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•

kardan

ANO/NE

•

3 bodový závěs dle ISO

ANO/NE

•

zametací letní kartáč – průměr 530 mm,
šířka min. 1250 mm

ANO/NE

•

hydraulické přestavění úhlu zametání 0 º
nebo 30º

ANO/NE

•

výškově nastavitelná kola

ANO/NE

•

Hydraulické vyklápění sběrné nádoby

ANO/NE

•

boční přimetací kartáč

ANO/NE

V …………………….dne…………….

……………………………...(podpis a razítko)

