Výzva k podání nabídek
Název veřejné zakázky:
Nákup technologie pro snížení emisí čpavku ze živočišné výroby
Název zadavatele:
Krčma – Nový Dvůr, s.r.o.
Jedná se o dotovaného zadavatele.
IČ:
479 00 164
Adresa:
Krčma 1, Strážek 592 53
Statutární zástupce:
Jiří Šustal – jednatel společnosti
Telefon:
602 537 211
E-mail:
krcma.nd@tiscali.cz
Profil zadavatele:
http://krcma-novy-dvur.profilzadavatele.cz/

Osoba pověřená výkonem zadavatelských činností:
Společnost:
AUTHORIA, s.r.o.
IČ:
277 28 439
Korespondenční adresa:
Vrchlického 12, 586 01 Jihlava
Sídlo:
Univerzitní 232/16, 779 00 Olomouc
Statutární zástupce:
Ing. Marie Rubišarová Medová
Telefon:
775 586 222
E-mail:
medova@authoriacz.com

Dnes, tj. 25.6.2013 vás vyzývám k předložení nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na
dodávky zadávanou v režimu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů.

1. Zájemce o veřejnou zakázku musí splňovat základní kvalifikační předpoklady
uvedené v pravidlech pro poskytnutí podpory na základě pravidel OPŽP v platném znění.
Tyto informace budou poskytnuty v souladu s podmínkami pro zadávací řízení do konce
lhůty pro podání nabídky dle níže uvedeného bodu č. 6. Toto zadávací řízení se řídí
podmínkami SFŽP, uvedenými na www.opzp.cz v Závazných pokynech pro žadatele a
příjemce. Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v režimu zákona č.
137/2006 Sb.
Jedná se o zakázku financovanou z OPŽP.
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2. Klasifikace předmětu veřejné zakázky:
Kód CPV
16000000-5
16000000-5
16110000-9

název zboží
zastýlací a rozdružovací vůz
teleskopický manipulátor
pluh

počet kusů
1
1
1

3. Vymezení předmětu veřejné zakázky
Technická specifikace
1) Zastýlací a rozdružovací vůz
- objem minimálně 3 m3 – maximálně 4 m3
- bez osvětlení
- minimálně jeden - maximálně 2 horizontální rozdružovací bubny s minimálně 10
řezacími noži - maximálně 14 řezacími noži
- metací kolo s minimálně šesti lopatkami – maximálně osmi lopatkami
- otočná koncovka ovládaná elektricky
2) Teleskopický manipulátor
- zdvih minimálně 7 m – maximálně 8 m
- výkon motoru minimálně 100 Hp – maximálně 110 Hp
- hydrostatická převodovka
- pojezdová rychlost minimálně 40 km/h – maximálně 50 km/h
3) Pluh
- nosný rám minimálně 150 x 150 mm - maximálně 180 x 180 mm
- nesený obracecí
- minimálně 3 radličný - maximálně 4 radličný
- jištění listovou pružinou
- krokově stavitelný záběr
- šířka minimálně 120 cm - maximálně 180 cm

Jsou-li ve výzvě k podání nabídek nebo jejích přílohách uvedeny konkrétní osobní názvy,
jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné, technicky a
kvalitativně srovnatelné řešení.
Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů v rámci
podlimitní veřejné zakázky na dodávky zadávané v režimu zákona č. 137/2006 Sb. o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ) ve zjednodušeném
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podlimitním řízení. Práva, povinnosti či podmínky v této dokumentaci neuvedené se
primárně řídí příslušnými ustanoveními ZVZ. Zadávací dokumentace obsahuje veškeré
náležitosti dle ust. § 44 ZVZ.
Celá zadávací dokumentace je uveřejněna na profilu zadavatele.
Zadávací dokumentace je bezplatně k dispozici na adrese AUTHORIA, s.r.o., Vrchlického 12,
Jihlava, a to po telefonické domluvě na tel. čísle 725 496 555 ve všední dny od 25.6.2013 do
12.7.2013 vždy od 8.00 do 12.00 hodin.
Předpokládaná cena za soubor strojů je 2 200 000 Kč bez DPH.
Nabídka může být předložena pouze na celý soubor strojů. Podáním nabídky v zadávacím
řízení přijímá uchazeč plně a bez výhrad zadávací podmínky včetně všech příloh a případných
dodatků k těmto zadávacím podmínkám. Pokud uchazeč neposkytne včas všechny
požadované informace a dokumentaci nebo pokud jeho nabídka nebude v každém ohledu
odpovídat zadávacím podmínkám, může to mít za důsledek vyřazení nabídky a následné
vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení.
Realizace veřejné zakázky je závislá na získání finančních prostředků z Operačního programu
životního prostředí. Uchazeči jsou povinni na tuto podmínku přistoupit bez nároku na
náhradu škody nebo ušlého zisku pro kteroukoliv z budoucích stran. Uchazeč podáním
nabídky uznává oprávnění zadavatele kdykoliv veřejnou zakázku zrušit bez práva uchazečů
na náhradu jakékoliv škody.

4. Způsob zpracování nabídkové ceny a platební podmínky
Zájemce stanoví nabídkové ceny podle zadávací dokumentace, tyto ceny budou bez DPH,
zvlášť DPH a včetně DPH a stanoveny jako konečné a nejvyšší možné. Pokud bude uchazeč ze
zahraničí, stanoví pouze cenu bez DPH. Zájemce bude ceny garantovat minimálně do doby
podpisu smlouvy. Platba bude probíhat výhradně v Kč a rovněž cenové údaje budou v Kč.
Nabídková cena bude na celý předmět zakázky. Do ceny zahrne uchazeč také veškeré
náklady nutné ke kompletnímu uvedení předmětu zakázky do provozu.

5. Požadavky na kvalifikaci:
-

Prokázání základních kvalifikačních předpokladů: předpoklady podle zákona
137/2006 Sb. § 53 odstavec 1 body a) až k).
Prokázání profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 body a) až b)
zákona 137/2006 Sb.
a) Výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné
obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, ne starší 90 kalendářích dnů
ke dni podání nabídky
b) Dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů
v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky (uchazeč doloží
výpis z živnostenského rejstříku, případně živnostenská oprávnění).
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Základní a profesní kvalifikační předpoklady prokazuje uchazeč dle § 62 ZVZ
předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu je zřejmé, že uchazeč tyto
kvalifikační předpoklady splňuje. Vzor čestného prohlášení je součástí této
zadávací dokumentace. Za obsah vzorového listu nenese zadavatel žádnou
odpovědnost, je pouze na uvážení zájemce, zda přiložený vzor použije.
Uchazeč, s nímž bude uzavírána smlouva podle ust. § 82 ZVZ, je povinen před
uzavřením smlouvy předložit originály nebo ověřené kopie dokladů
prokazujících splnění kvalifikace. Nesplnění této povinnosti se považuje za
neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy podle ust. 82 odst. 4 ZVZ.
Uchazeč, s nímž bude uzavírána smlouva podle ust. § 82 ZVZ, doloží podklady
podle § 53 odstavec 3 ZVZ před podpisem smlouvy.
Uchazeč může k prokázání kvalifikace předložit výpis ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů vydaný provozovatelem seznamu (ust. § 125 – 132
ZVZ), který nahrazuje splnění prokázání základních kvalifikačních předpokladů
podle ust. § 53 odst. 1 písmena a) až k) ZVZ a splnění profesních kvalifikačních
předpokladů podle ust. § 54 ZVZ v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující
splnění těchto profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky
veřejného zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních
předpokladů pro plnění veřejné zakázky.
Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace podle
ust. § 50 odst. 1 písmeno b) a d) ZVZ v plném rozsahu, je oprávněn splnění
kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele.
Dodavatel je v takovém případě povinen předložit smlouvu uzavřenou se
subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění
určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv,
s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky,
a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace
podle § 50 odst. 1 písmeno b) a d) ZVZ. Dále dodavatel musí předložit doklady
prokazující plnění základního kvalifikačního předpokladu podle ust. § 53 odst.
1 písm. j) ZVZ a profesního kvalifikačního předpokladu podle ust. § 54 písm. a)
ZVZ subdodavatelem. Dodavatel není oprávněn prostřednictvím
subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle ust. §54 písmeno a) ZVZ.
Ekonomickou a finanční způsobilost prokáže uchazeč předložením čestného prohlášení,
z jehož obsahu bude zřejmé, že je schopen splnit veřejnou zakázku.

6. Lhůta pro podání nabídky
Vaši nabídku doručte osobě pověřené výkonem zadavatelských činností na adresu:
AUTHORIA, s.r.o., Vrchlického 12, 586 01 Jihlava do 12. 7. 2013, do 11:00 hodin.
Nabídky se podávají písemně doporučenou poštou nebo osobně v uzavřené obálce označené
názvem „NEOTVÍRAT veřejná zakázka – Krčma Nový Dvůr - Nákup technologie pro snížení
emisí čpavku ze živočišné výroby“ a zpáteční adresou zájemce. Při osobním předání je nutno
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nabídku odevzdat k rukám paní Miluše Pražské, tel. 725 496 555 na adrese uvedené výše
v pracovních dnech od 8 do 12 hod. po předchozí telefonické domluvě.
Zadavatel nepřijme obálky s nabídkami podané po uplynutí lhůty pro podání nabídky.
Nabídky, které zadavatel nepřijme, nebudou otevřeny a uchazeč bude o tom bezodkladně
vyrozuměn podle ust. § 71 odstavec 6 ZVZ.

7. Kritéria pro hodnocení veřejné zakázky
Základním kritériem pro hodnocení veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena za celý soubor
strojů v Kč bez DPH.

8. Variantní řešení
Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky. Nabídka musí v plném rozsahu respektovat
vymezení předmětu plnění ve všech bodech. Nabídka může být předložena pouze na celý
soubor strojů.

9. Uveřejňování na profilu zadavatele
Zadavatel si v souladu s ust. § 60 odst. 2, § 76 odst. 6 a § 81 odst. 4 ZVZ vyhrazuje právo
komunikovat a sdělovat svá rozhodnutí prostřednictvím profilu zadavatele: http://krcmanovy-dvur.profilzadavatele.cz/

10. Termín a místo otevírání obálek
Otevírání obálek se uskuteční dne 12. 7. 2013 v 11:05 hod., na adrese osoby pověřené
výkonem zadavatelských činností.
Zadavatel si vyhrazuje práva na změnu, upřesnění nebo doplnění podmínek soutěže s tím, že
všechny uchazeče bude o změnách informovat.
Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávací
dokumentaci výhradně prostřednictvím osoby pověřené výkonem zadavatelských činností.
Žádost o dodatečné informace musí být doručena na adresu AUTHORIA, s.r.o., Vrchlického
12, 586 01 Jihlava. Kontaktní adresa pro elektronické podání žádosti o dodatečné informace
medova@authoriacz.com.
Zrušení zadávacího řízení je možné za podmínek stanovených v ustanovení § 84 ZVZ.
Pokud zadavatel zruší zadávací řízení, nevzniká dodavatelům vůči zadavateli jakýkoliv nárok.
Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si všechny předložené nabídky.
Zadavatel nebude uchazečům hradit žádné náklady spojené s účastí v zadávacím řízení.
V Jihlavě dne 25. 6. 2013
AUTHORIA, s.r.o.
Ing. Marie Rubišarová Medová v.r., jednatelka
Příloha:
-

čestné prohlášení vzor
zadávací dokumentace
vzor krycího listu
návrh kupní smlouvy
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