OBEC PAVLOVICE U KOJETÍNA, PAVLOVICE U KOJETÍNA 55, 798 30

VÝZVA
k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku
(s předpokládanou hodnotou do 1.000.000,- Kč bez DPH)

„POŘÍZENÍ KOMUNÁLNÍHO TRAKTORU S PŘÍSLUŠENSTVÍM “
V souladu s ustanovením § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění, (dále jen „zákon“)
Záměrem zadavatele je výběr nejvhodnějšího
na pořízení nového komunálního kolového traktoru.
1.

dodavatele

a

uzavření

smlouvy

Informace o zadavateli

Zadavatel:

Obec Pavlovice u Kojetína

Právní forma:

obec (kód 801)

Sídlo:

Pavlovice u Kojetína 55, 798 30 Pavlovice u Kojetína

IČO:

70891532

DIČ:

neplátce DPH

Bankovní spojení:

2630926308/0800

Odpovědný zástupce:

Milan Lešikar, starosta obce
tel.: +420 606 762 596
e-mail: starosta@pavlovice.cz

Druh zadávacího řízení:

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku

Profil zadavatele:

https://www.e-zakazky.cz/

2.

kupní

Předmět zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového kolového traktoru, pro komunální využití, splňující
min. podmínky technické specifikace uvedené v příloze č. 1 této výzvy, včetně veškeré dokumentace
pro provoz na pozemních komunikacích v ČR, uživatelských návodů k obsluze, údržbě traktoru včetně zaškolení obsluhy a záručního servisu po dobu 2 let.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí do 1.000.000 Kč bez DPH. Uvedená cena je maximální
a nejvýše přípustná.

3.

Podklady pro zpracování písemných nabídek

Podkladem pro zpracování nabídky jsou stanovené technické a dodací parametry uvedené
v samostatné specifikaci (příloha č. 1) a podmínky stanovené v této výzvě. Upřesňující informace
může poskytnout odpovědný zástupce zadavatele.
4.

Doba a místo plnění

Doba plnění – konkrétní délka dodací lhůty je uvedena v návrhu kupní smlouvy - nejpozději
do 2 měsíců od podepsání kupní smlouvy
Místo plnění – sídlo zadavatele na adrese Pavlovice u Kojetína 55, 798 30 Pavlovice u Kojetína.
5.

Splnění základní způsobilosti

Dodavatelé jsou povinni prokázat splnění základní způsobilosti. Doklady o kvalifikaci mohou dodavatelé v nabídce nahradit čestným prohlášením (příloha č. 3)
6.

Kritéria hodnocení nabídek

Kritéria pro hodnocení nabídek:
70% - nabídková cena v Kč bez DPH (celková ekonomická výhodnost dodávky při splnění min.
technických parametrů stanovených ve specifikaci)
30% - reference (spokojenost zákazníků, dostupnost servisu, ekonomičnost provozu)
7.

Způsob zpracování nabídkové ceny

Uchazeč ve své nabídce uvede nabídkovou cenu za kompletní plnění předmětu zakázky bez DPH,
výši DPH a celkovou cenu včetně DPH (zadavatel není plátcem DPH).
Nabídková cena bude uvedena jako cena konečná, maximální a nejvýše přípustná, platná po celou
dobu plnění veřejné zakázky. Nabídka může obsahovat ocenění dalších dodávek, které nejsou obsaženy ve výčtu minimální technické specifikace veřejné zakázky, ale vyplývají z vymezení plnění zakázky (např. příplatková výbava).
8.

Způsob zpracování nabídky

Nabídka bude obsahovat a bude řazena v tomto pořadí:










krycí list nabídky (příloha č. 2)
specifikace technických parametrů (příloha č. 1)
záruční doba a servisní podmínky, zaškolení obsluhy, dodávaná dokumentace
nabídková cena
termín dodání a místo předání dodávky, způsob zaškolení obsluhy
prostá kopie výpisu z obchodního rejstříku či prostá kopie výpisu z jiné obdobné evidence, je-li
v něm uchazeč zapsán, ne starší než 90 kalendářních dnů
čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti (příloha č. 3)
ověřitelné reference dodávek za poslední dva roky
návrh kupní smlouvy signovaný statutárním zástupcem uchazeče (příloha č. 4)

Variantní řešení nabídky nejsou přípustná
9.

Platební podmínky

Platba bude provedena na základě dodavatelem vystavené faktury se splatností 30 dní od protokolárního předání kompletní dodávky předmětu zakázky.

10.

Místo, forma, lhůty a způsob podání nabídek

Výzva k podání nabídky bude rozeslána třem potencionálním dodavatelům a zveřejněna na portálu
pro vhodné uveřejnění https://www.e-zakazky.cz/ dne 18. 4. 2019. Lhůta pro podání nabídek končí
dnem 9. 5. 2019 (čtvrtek) do 12.00 hod. Po tomto termínu a hodině nebudou další nabídky přijímány. Otevírání obálek s nabídkami a jejich hodnocení proběhne 14. 5. 2019 od 17.00 hodin v kanceláři
obecního úřadu za účasti pro tento účel ustanovené komise.
Nabídky budou doručeny v uvedeném termínu osobně nebo doporučeně poštou v písemné formě v
řádně uzavřené obálce na adresu sídla zadavatele, s nápisem:

„ Veřejná zakázka – Traktor – NEOTVÍRAT “
Nabídka bude předložena v 1 (jednom) originálním pevně svázaném výtisku, v českém jazyce, v
uzavřené obálce opatřené přelepkami a razítkem uchazeče. Jednotlivé listy nabídky budou očíslovány.
Nabídky podané po stanovené lhůtě nebo řádně neoznačené, neuzavřené, či porušené, nebudou přijaty k hodnocení.

11.

Další podmínky zadavatele

-

uchazeč o zakázku je povinen do své nabídky uvést formou čestného prohlášení, že se v plném
rozsahu seznámil s technickou specifikací, podmínkami výzvy a termínem plnění, že si před podáním nabídky vyjasnil veškerá sporná ustanovení nebo technické nejasnosti, a že podmínky výzvy přijímá je a respektuje je

-

nesplněním jakékoliv podmínky výzvy může být uchazeč z hodnocení vyřazen

-

zadavatel si dále vyhrazuje právo:
 všechny předložené nabídky odmítnout a veřejnou zakázku změnit, případně zrušit bez udání
důvodu
 nevracet podané nabídky
 vyžádat si od uchazečů doplňující informace
 nehradit uchazečům žádné náklady, které vynaložili za účast v této soutěži
 dále jednat o náplni kupní smlouvy s vybraným uchazečem
 neuzavřít kupní smlouvu s žádným z uchazečů

Výběr nejvhodnější nabídky oznámí zadavatel všem uchazečům, kteří v řádném termínu nabídky
předložili, do 14-ti dnů od rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a oznámení umístí (vč. případně uzavřené kupní smlouvy) na profilu zadavatele.
Příloha č. 1 : Technická specifikace předmětu zakázky
V Pavlovicích u Kojetína, dne 18. 4. 2019
Milan Lešikar, starosta obce, v.r.

