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1. Úvod
Zadavatel tímto vyzývá zájemce k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení podle
§ 38 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů.
Tuto zadávací dokumentaci si můžete vyžádat rovněž v elektronické podobě. Žádost zasílejte
na emailovou adresu: dotace.opzp@email.cz.
Zadavatel si vyhrazuje právo na publikaci všech rozhodnutí na profilu zadavatele.
2. Zadavatel
Žadatel:

COMPAG VOTICE s.r.o.

Adresa:

Klášterní 883, 259 01 Votice

IČ:

475 42 080

Zastoupená:

Ing. Marianem Humplíkem – ve věcech VŘ

tel.:

724 782 359

3. Identifikace předmětu veřejné zakázky
Předmět veřejné zakázky je dodávka smykového nakladače. Poptávaný předmět zakázky musí
být nový, nepoužitý.
Předmět zakázky je kromě vlastní dodávky předmětu veřejné zakázky i doprava na místo
plnění stanovené zadavatelem a komplexní vyzkoušení včetně následného zaškolení obsluhy.
Součástí dodávky požadovaného zařízení je i předání záručních listů, návodů k obsluze a
k údržbě zařízení, vše v českém jazyce.
Předpokládaná cena kompletní zakázky je 500.000,- Kč bez DPH.
Realizace této akce je podpořena ze Státního fondu životního prostředí a Fondu soudržnosti.
4. Klasifikace předmětu veřejné zakázky
43250000-0

čelní lopatové nakladače

5. Popis předmětu zakázky
Popis předmětu dodávky je v příloze “TECHNICKÁ PŘÍLOHA ZD“. Tuto přílohu si můžete
vyžádat v elektronické podobě na emailové adrese: dotace.opzp@email.cz.
5.1 Ostatní
Nesplnění parametrů v “TECHNICKÉ PŘÍLOZE ZD“ je nesplněním zadávacích podmínek a má
za následek vyřazení nabídky.
3

6. Doba a místo plnění zakázky
Plnění bude realizováno v souladu s platnými zákony ČR, normami ČSN, obecně závaznými
předpisy a doporučenými metodikami SFŽP ČR.
- termín zahájení dodávky:

po podpisu kupní smlouvy

- lhůta pro dodání zboží činí:

max. do 30.12.2013 (hodnotící kritérium)

- místo plnění:

areál společnosti COMPAG Votice

- prohlídka místa plnění:

nepředpokládá se

Při nedodržení termínu předání předmětu plnění je dodavatel povinen zadavateli zaplatit smluvní
pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
7. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů dle § 50, odst 3 zákona o veřejných
zakázkách a dalších
Účastník je povinen dle zákona o Veřejných zakázkách 137/2006 Sb. předložit:
- základní kvalifikační předpoklady způsobem uvedeným v zákoně, par. 53 zák. o veřejných
zakázkách
- profesní kvalifikační předpoklady způsobem uvedeným v zákoně dle par. 54 zák. o veřejných
zakázkách odst. a) a b)
Kvalifikaci lze rovněž 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.
7.1 Důsledek nesplnění kvalifikace
Zadavatel posoudí prokázání splnění kvalifikace dodavatele podle § 59 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.
8. Lhůta pro podání nabídek a otevírání obálek
Lhůta pro podání nabídek na adrese COMPAG VOTICE s.r.o. Klášterní 883, 259 01 Votice končí
dne 16.9.2013 v 11.00 hodin. Otevírání obálek proběhne dne 17.9.2013 v 10.30 na adrese COMPAG
MLADÁ BOLESLAV, s.r.o. Hodnocení nabídek proběhne dne 17.9.2013 v 10.30 na adrese COMPAG
MLADÁ BOLESLAV, s.r.o. Vančurova 569, Mladá Boleslav, 293 01.
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9. Lhůta, po kterou jsou uchazeči svoji nabídkou vázáni
Lhůta, po kterou jsou uchazeči nabídkou vázáni, je stanovena na 31.12.2013.
10. Doručování nabídek
Nabídky budou doručeny na adresu COMPAG MLADÁ BOLESLAV, s.r.o. Vančurova 569, Mladá
Boleslav, 293 01 v písemné podobě, v uzavřené obálce označené „Zakázka 2 - neotevírat“, na které
musí být uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení o výběru vítězné nabídky.
11. Nabídková cena
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.
11.1 Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny
Celková cena za realizaci zakázky včetně DPH. Cena musí být stanovena jako nejvýše
přípustná na základě položkového rozpočtu, který je součástí zadávacích podkladů.
11.2 Podmínky pro zpracování nabídkové ceny
Nabídková cena za dodávku bude zpracována podle věcného členění dodávky vymezeného
v kapitole 4 této výzvy, tj. uvedením cen za jednotlivé části dodávky. 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.
11.3 Podmínky překročení nabídkové ceny
Překročení nabídkové ceny je možné za předpokladu, že v průběhu 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.
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12. Hodnocení nabídek
Nabídky budou hodnoceny na základě následujících hodnotících kritérií:
- celková cena bez DPH (váha kritéria 80%)
- termín dodání ve dnech (váha kritéria 20%) – doba dodání bude činit min. 30 dnů a
max. 90 dnů (a zároveň musí být předměty dotace předány do 30.12.2013)
(zadavatel zvolil kritérium termínu dodání ve dnech z důvodu postihnutí co největší části sezony svozu
BRKO)
Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100. Každé
jednotlivé nabídce bude dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost
předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria.
Hodnocení obou kritérií:
Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria,
získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty
nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce.
Hodnota nejvýhodnější nabídky
Počet bodů kritéria bodů = 100 * ------------------------------------Hodnota aktuálně hodnocené nabídky
Hodnocení nabídek provede hodnotící komise tak, že jednotlivá bodová ohodnocení nabídek
dle dílčích kritérií vynásobí příslušnou vahou daného kritéria. Na základě součtu výsledných hodnot u
jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako
nejúspěšnější bude stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší hodnoty.

13. 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. 60 kalendářních dnů po jejím vystavení. Daňový doklad musí
obsahovat veškeré náležitosti v souladu s platným zákonem o DPH.

6

13.1 Další podmínky:
Součástí nabídky musí být návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou a opatřené razítkem
uchazeče. Podmínky uvedené v návrhu smlouvy musí respektovat veškerá ustanovení uvedená
v textové části zadávací dokumentace a ve výzvě k podání nabídky.
14. Jiné požadavky a podmínky pro realizaci zakázky
Jiné požadavky a podmínky pro realizaci zakázky jsou takové požadavky, které zadavatel
stanoví jako další závazné a jinde neuvedené podmínky pro podání nabídky.
Prohlídka místa plnění zakázky se vzhledem k jejímu charakteru neuskutečňuje.

14.1 Rozsah jiných požadavků
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.
14.2 Podmínky záruky
Zadavatelem požadovaná min. záruka je min. 24 měsíců, podmínky záručního servisu
dodávaného zařízení nejsou předmětem hodnocení veřejné zakázky. Pravidelní servisní pohlídky po
celou dobu záruční lhůty budou poskytovány dodavatelem zdarma.
14.3 Podmínky servisních prací
Podmínky pozáručního servisu na dodávaného zařízení nejsou předmětem hodnocení veřejné
zakázky.
15. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky
15.1 Nabídka uchazeče
Pod pojmem nabídka se rozumí návrh smlouvy předložený uchazečem včetně dokumentů a
dokladů požadovaných zadavatelem v této výzvě. Součástí nabídky jsou i doklady a informace
prokazující splnění kvalifikace. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele
uvést v omyl.
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15.2 Požadavky na Nabídku
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.

15.3 Podání nabídky a dokumentace uchazeče
Nabídka i dokumentace uchazeče musí být podána v jednom svazku, který bude zabezpečen
proti manipulaci s jednotlivými listy dokumentu, v jedné uzavřené obálce označené názvem „Zakázka
2 - neotevírat“ na které musí být uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení o výběru vítězné
nabídky.
15.4 Zabezpečení dokumentace uchazeče a nabídky
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.
15.5 Způsob označení jednotlivých listů
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.
15.6 Členění nabídky, obsah
Dokumentace uchazeče a nabídka musí být členěna do samostatných částí, řazených za sebou
(jedno zda každé v samostatné sloze nebo společně v jedné sloze) a označených shodně
s následujícími pokyny.
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).
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2) návrh smlouvy – návrh kupní smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou za uchazeče
jednat a podepisovat v souladu se způsobem 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.
3) Přílohu č. 1 návrhu smlouvy – Cenová specifikace techniky (součást této zadávací
dokumentace)
4) Přílohu č. 2 návrhu smlouvy – 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. (součást této zadávací dokumentace)
5) 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 zákoně, par. 53 zák. o veřejných
zakázkách
- profesní kvalifikační předpoklady způsobem uvedeným v zákoně dle par 54 zák. o veřejných
zakázkách, odst. a) a b)
16. Práva zadavatele


zrušit zadávací řízení v souladu s §84 zákona č. 137/2006 Sb. V 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 předměty této veřejné zakázky

Ve Voticích, dne …………………….

……………………………………………..
Zástupce zadavatele
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