ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ PODLE § 38
ZÁKONA Č. 137/2006 SB. O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

DODÁVKA

ZAKÁZKA Č. 4

IDENTIFIKACE ZADAVATELE

NÁZEV / JMÉNO ZADAVATELE:

BŘEMUS, spol. s r.o.

SÍDLO:

Na Staré Cidlině, 504 01 Nový Bydžov

IČ:

252 70 419

JEDNATEL:

Miroslav Musil

KONTAKTNÍ OSOBA
(ZÁSTUPCE ZADAVATELE):

Mgr. Ing. Marek Luhan
Mgr. Michaela Kasper Beňová

TEL. / EMAIL:

+ 420 603 573 775 / michaela.benova@akluhan.cz

Tuto zadávací dokumentaci a přílohy si můžete vyžádat rovněž v elektronické podobě. Žádost zasílejte na emailovou
adresu: michaela.benova@akluhan.cz
Zadavatel si vyhrazuje právo na uveřejnění všech rozhodnutí a oznámení na profilu zadavatele.
Realizace této akce je podpořena ze Státního fondu životního prostředí a Fondu soudržnosti.

IDENTIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

Vysokozdvižný vozík
(poptávaný předmět zakázky musí být nový, nepoužitý)

1) doprava na místo plnění stanovené zadavatelem a komplexní
vyzkoušení včetně následného zaškolení obsluhy,

SOUČASTI DODÁVKY:

2) předání záručních listů, návodů k obsluze a k údržbě zařízení, vše
v českém jazyce!

PŘEDPOKLÁDANÁ CENA

1 100 000,- Kč bez DPH

KOMPLETNÍ DODÁVKY:
KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ

42415110-2 – vysokozdvižné vozíky

ZAKÁZKY:

viz “TECHNICKÁ PŘÍLOHA ZD“
Nesplnění všech parametrů v “TECHNICKÉ PŘÍLOZE ZD“ je nesplněním
zadávacích podmínek a má za následek vyřazení nabídky!

POPIS PŘEDMĚTU ZAKÁZKY:

Plnění bude realizováno v souladu s platnými zákony ČR, normami ČSN,
obecně závaznými předpisy a doporučenými metodikami SFŽP ČR.

Tuto přílohu si můžete vyžádat v elektronické podobě na emailové
adrese: michaela.benova@akluhan.cz
DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ ZAKÁZKY

TERMÍN ZAHÁJENÍ DODÁVKY:

dle počtu dnů od nabytí účinnosti kupní smlouvy

LHŮTA PRO DODÁNÍ ZBOŽÍ ČINÍ:

max. 90 dnů (hodnotící kritérium)

MÍSTO PLNĚNÍ:

OSTATNÍ:

Nový Bydžov
(prohlídka místa plněn se nepředpokládá)

Obchodní podmínky – viz přiložená závazná kupní smlouva.

POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ DLE § 50, ODST. 3 ZÁKONA O
VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH A DALŠÍCH

Účastník je povinen dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, doložit:
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- základní kvalifikační předpoklady způsobem uvedeným v par. 53 zák. o veřejných
zakázkách
- profesní kvalifikační předpoklady způsobem uvedeným v par. 54 písm. a) a b) zák. o veřejných
zakázkách
Kvalifikaci prokázat v souladu s par. 62 odst. 3 zák. o veřejných zakázkách.
Součástí nabídky musí být rovněž doklady dle par. 68 zákona o veřejných zakázkách.

Zadavatel posoudí prokázání splnění kvalifikace dodavatele podle § 59
DŮSLEDEK NESPLNĚNÍ
KVALIFIKACE:

zákona. Nesplní-li dodavatel kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo
nesplní povinnost stanovenou v § 58, bude podle § 60 odst. 1 zákona
vyloučen z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení zadavatel oznámí
v souladu s § 60 odst. 2 zákona na profilu zadavatele.

Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva podle § 82 zákona je
povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo
PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikačních předpokladů

VYBRANÝM DODAVATELEM:

dle zadávací dokumentace (doklady prokazující splnění základních
kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být
starší 90ti dnů ke dni podání nabídky!)

PODÁNÍ NABÍDEK, OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK, HODNOCENÍ NABÍDEK
TERMÍN A MÍSTO PODÁNÍ
NABÍDEK:

OZNAČENÍ NABÍDEK:

do 15.9.2014 do 8:00 hodin
AK JUDr. Luhan a spol., Masarykova 1250/50, 289 22 Lysá nad Labem
Nabídky doručené později nebudou hodnoceny!!!
NEOTEVÍRAT
Zakázka č. 4 – BŘEMUS, spol. s r.o. + adresa uchazeče o
zakázku

TERMÍN A MÍSTO OTEVÍRÁNÍ
OBÁLEK:

15.9.2014 v 9:30 hodin
BŘEMUS, spol. s r.o., Na Staré Cidlině, 504 01 Nový Bydžov

TERMÍN A MÍSTO HODNOCENÍ
NABÍDEK:

15.9.2014 v 10:00 hodin
BŘEMUS, spol. s r.o., Na Staré Cidlině, 504 01 Nový Bydžov

LHŮTA, PO KTEROU JSOU
UCHAZEČI SVOJI NABÍDKOU

Lhůta, po kterou jsou uchazeči nabídkou vázáni, je stanovena na 6

VÁZÁNI:

kalendářních měsíců.
NABÍDKOVÁ CENA
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Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí celková cena dodávky bez daně z přidané hodnoty.
Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádnému provedení dodávky, včetně všech nákladů
souvisejících (doprava, instalace, zaškolení obsluhy, vlivy změn kurzů české měny vůči zahraničním měnám, obecný
vývoj cen, apod.).
Veškeré související náklady budou zahrnuty do ceny dodávky.

POŽADAVKY NA JEDNOTNÝ ZPŮSOB
ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY:

Celková nabídková cena i dílčí ceny jednotlivých částí dodávky budou
uvedeny v české měně v členění na cenu celkem bez DPH, výši DPH a
cenu celkem včetně DPH – viz Kupní smlouva

Překročení nabídkové ceny je možné za předpokladu, že v průběhu
PODMÍNKY PŘEKROČENÍ
NABÍDKOVÉ CENY:

realizace dodávky dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty.
V takovém případě bude nabídková cena upravena podle sazeb daně
z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění.
Překročení nabídkové ceny z jiného důvodu není přípustné.

HODNOCENÍ NABÍDEK

- celková cena bez DPH (váha kritéria 80%)
- cena jedné hodiny servisních prací (váha kritéria 10%) –

cena jedné hodiny servisních prací bude činit max. 700 Kč
(zadavatel zvolil kritérium cena servisních prací z důvodu snížení
HODNOTÍCÍ KRITÉRIA:

budoucích nákladů spojených s provozem a údržbou strojního zařízení)
- termín dodání ve dnech (váha kritéria 10%) – doba dodání

bude činit min. 30 dnů a max. 90 dnů
(zadavatel zvolil kritérium termínu dodání ve dnech z důvodu postihnutí
co největší části sezony svozu BRKO roku 2014)

Pro hodnocení nabídek dle kritéria, které lze vyjádřit číselně a kdy
nejvhodnější nabídkou je ta, která nabídne pro dané kritérium nejnižší
OSTATNÍ INFORMACE:

hodnotu (cena, termín dodání atp.):

nejnižší hodnota
100 x -------------------------------------------hodnota hodnocené nabídky
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x váha vyjádřená v procentech

Pro hodnocení nabídek dle kritéria, které lze vyjádřit, číselně a kdy
nejvhodnější nabídkou je ta, která nabídne pro dané kritérium nevyšší
hodnotu (zejm. záruční doba, splatnost, atp.):

nejvyšší hodnota
100 x -------------------------------------------hodnota hodnocené nabídky
× váha vyjádřená v procentech
Vážené bodové zisky za všechna hodnocená kritéria se sečtou.
Nabídka, která získala nejvíce bodů, je nabídkou nejvýhodnější.

PLATEBNÍ A SMLUVNÍ PODMÍNKY

Zadavatel neposkytuje zálohu. Dodávky budou uhrazeny na základě oboustranně podepsaného protokolu o předání
a převzetí všech předmětů dodávky.
Zadavatel si vyhrazuje právo upravit vystavování faktur a to v souvislosti podmínkami administrace projektu v rámci
Operačního programu Životní prostředí. Uchazeč musí na výše stanovený požadavek zadavatele přistoupit a počítat
s ním při sestavování cenové nabídky.
Termín splatnosti faktury je min. 45 kalendářních dnů po jejím vystavení. Daňový doklad musí obsahovat veškeré
náležitosti v souladu s platným zákonem o DPH.

SOUČÁSTI NABÍDKY

Nabídka musí obsahovat:
1)

vyplněný formulář "krycí list" 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).

2)

návrh smlouvy včetně přílohy č. 1, č. 2 č. 3 a č.4 – návrh kupní smlouvy i přílohy musí být podepsány
osobou oprávněnou za uchazeče jednat a podepisovat v souladu se způsobem jednání a podepisování
uvedeným ve výpise z Obchodního rejstříku popřípadě zmocněncem uchazeče a opatřen otiskem razítka.
Tento návrh musí být v souladu s obchodními podmínkami předloženými zadavatelem v zadávací
dokumentaci (jakékoliv úpravy a změny návrhu kupní smlouvy jsou nepřípustné!!!)
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Příloha č. 1 – Základní údaje, Příloha č. 2– Cenová specifikace techniky, Příloha č. 3 – Technická
specifikace techniky – tj. technický popis s uvedením obchodního názvu a základních parametrů
dodávaného zařízení, z nějž bude zcela zřejmé, že jsou splněny všechny technické parametry a kvalitativní
požadavky vymezené zadavatelem, Příloha č. 4 slouží pro informaci k doložení dalších dokumentů
požadovaných při podpisu s vybraným uchazečem (vše součástí této zadávací dokumentace)
3)

Čestná prohlášení (součást této zadávací dokumentace)

Výše zmiňované dokumenty jsou již součástí této Zadávací dokumentace!
Za výše uvedenými dokumenty bude nabídka dále obsahovat
- doklady o splnění:
- základních kvalifikační předpoklady způsobem uvedeným v par. 53 zákona o veřejných
zakázkách
- profesní kvalifikační předpoklady způsobem uvedeným v par. 54 písm. a) a b) zákona o veřejných
zakázkách
Kvalifikaci prokázat v souladu s par. 62 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách (čestné prohlášení).
Součástí nabídky musí být rovněž doklady dle par. 68 zákona o veřejných zakázkách

OSTATNÍ INFORMACE

Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
Nabídka a veškeré ostatní doklady a údaje budou uvedeny v českém jazyku (listiny v jiném než českém jazyku
budou doplněny úředním překladem do českého jazyka) v písemné formě a nabídka bude podepsána osobou
oprávněnou za uchazeče jednat a podepisovat podle výpisu z Obchodního rejstříku popřípadě statutárním orgánem
zmocněnou osobou, jejíž plná moc musí být součástí nabídky. Variantní nabídky nejsou povoleny.
Zadavatel doporučuje uchazeči, aby jeho nabídka byla zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy provázáním
nabídky provázkem, jehož volný konec bude zapečetěn nebo přelepen nebo jinak ukončen tak, aby bez násilného
porušení provázání nebylo možno žádný list volně vyjmout.
Vítězný uchazeč je povinen respektovat skutečnost, že projekt je realizován s podporou dotace z fondů EU a SFŽP
v rámci Operačního programu Životní prostředí, a je povinen spolupracovat se zadavatelem především v oblasti
propagace projektu a zpracovávání podkladů nezbytných pro administraci projektu v rámci Operačního programu
Životní prostředí.
Pro právní jistotu obou stran doporučuje zadavatel i následné očíslování všech listů nabídky pořadovými čísly
vzestupnou, nepřerušenou číselnou řadou. Úřední doklady a listy nebo vkládané díly oddělující jednotlivé části
číslovány být nemusí.
PODMÍNKY ZÁRUKY

Obchodní podmínky – viz přiložená závazná kupní smlouva

PRÁVA ZADAVATELE
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zrušit zadávací řízení v souladu s ust. § 84 zákona č. 137/2006 Sb., takovém případě nevzniká
uchazečům vůči zadavateli jakýkoliv nárok



nevracet uchazečům podané nabídky,



neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeč vynaloží na účast v soutěži na zakázku,



vyloučit uchazeče ze zadávacího řízení při nesplnění jakékoli podmínky uvedené v zadávací
dokumentaci a jejích přílohách či při podání neúplné nabídky



v případě neposkytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí zrušit výběrové řízení nebo zrušit
kupní smlouvu na předmět této veřejné zakázky

V LYSÉ NAD LABEM, 29.8.2014

Digitálně podepsáno
Jméno: Mgr. Michaela Kasper Beňová
Datum: 29.08.2014 13:46:56
………………………………………………….…………………….
podpis a razítko zástupce zadavatele
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