Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění
kvalifikace
Název veřejné zakázky: Kompostárna Lašovice
Jedná se o dotovaného zadavatele.

Zadavatel
Název/Obchodní firma:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Zápis v OR:
Statutární zástupce:
E-mail:
Profil zadavatele:

Zemědělské družstvo Lašovice
Pavlíkov 236, PSČ 270 21
27251292
CZ27251292
Městský soud v Praze, oddíl Dr, vložka 6277
František Zralý – předseda představenstva
Tomáš Zelenka – člen představenstva
zd-lasovice@seznam.cz
http://zd-lasovice.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
E-mail:
dotace@authoriacz.com

Dnes, tj. 26. 9. 2016 vás vyzývám k předložení nabídky a k prokázání splnění
kvalifikace, vše na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v režimu
zjednodušeného podlimitního zadávacího řízení dle § 21 odst. 1 písm. f) a § 38
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „ZVZ“).
Toto zadávací řízení se kromě ZVZ řídí podmínkami SFŽP, uvedenými na
www.opzp.cz v dokumentu Zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014-2020. Jedná
se o podlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v režimu zjednodušeného
podlimitního zadávacího řízení dle § 21 odst. 1 písm. f) a § 38 zákona č. 137/2006
Sb.
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Jedná se o zakázku financovanou z OPŽP.

1. Klasifikace předmětu veřejné zakázky:
Kód CPV
16000000-5
42923000-2

název zboží
manipulátor
váhy

počet kusů
1
1

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky
Vítězný uchazeč jako prodávající se zavazuje zadavateli jako kupujícímu dodat nové
doposud nepoužité zboží. Nové vozidlo/stroj je nově vyrobené vozidlo/stroj, které
dosud nebylo žádným způsobem provozováno v České republice ani v jiném státě,
ani nebylo používáno ke zkušebním či předváděcím účelům.
Technická specifikace
1) Manipulátor
- Motor o výkonu min. 120 PS bez filtru pevných částic
- Otočný ventilátor chlazení
- Ovládání z kabiny
- Maximální rychlost min. 40 km/hod.
- Maximální výška zdvihu ramene min. 9,5 m
- Objem lopaty min. 2000 l
- Drapákové vidle
- Svahové vyrovnání a boční posuv

2) Váhy
- Nájezdové váhy
- Délka min. 16 m
- Váživost min. 60 t
- Dvourozsahová váha s automatickým přepínáním rozsahů
- První rozsah vážení 0,2 – 30 t s krokem stupnice po 10 kg a maximální
přípustnou chybou vážení 10 kg
- Druhý rozsah vážení 30 – 60 t s krokem stupnice po 20 kg a maximální
přípustnou chybou vážení 20 kg
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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.
Předmět zakázky musí splňovat normy podle právních předpisů EU a technické
parametry musí odpovídat normám EN.
Součástí předmětu veřejné zakázky je u strojů také odborné zaškolení obsluhy
v celkovém rozsahu min. 3 hod. a dodání návodu k obsluze v českém jazyce
společně se stroji.
Celá zadávací dokumentace je přílohou č. 1 této výzvy a dále je uveřejněna na
profilu zadavatele. Zadávací dokumentace je dále 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 26. 9. 2016 do 12. 10. 2016 vždy od 8.00 do 12.00
hodin.
Předpokládaná cena za soubor strojů je 2 545 000 Kč bez DPH.
Nabídka může být předložena pouze na celý soubor strojů.

3. Lhůta a místo pro podání nabídky
Vaši nabídku doručte osobě pověřené výkonem zadavatelských činností na adresu:
AUTHORIA, s.r.o., Vrchlického 12, 586 01 Jihlava do 12. 10. 2016, do 13:00 hodin.
Nabídky se podávají písemně doporučenou poštou nebo osobně v uzavřené obálce
označené názvem „NEOTVÍRAT veřejná zakázka – Kompostárna Lašovice“ a
zpáteční adresou zájemce.
Při osobním předání je nutno 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.
Nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek zadavatel přijme, ale nebudou
otevřeny. Zadavatel vyrozumí zájemce podle ust. § 71 odstavec 5 ZVZ, že jeho
nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

4. 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 a doručovat svá rozhodnutí prostřednictvím profilu
zadavatele: http://zd-lasovice.profilzadavatele.cz/

5. Termín a místo otevírání obálek
Otevírání obálek se uskuteční dne 12. 10. 2016 ve 13:05 hod., na adrese osoby
pověřené výkonem zadavatelských činností. Za každého zájemce se může otevírání
obálek zúčastnit max. 1 osoba, která předloží plnou moc opravňující tuto osobu
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k účastni na otevírání obálek s nabídkami a podepsanou statutárním zástupcem
zájemce.
Zadavatel si vyhrazuje práva na změnu, upřesnění nebo doplnění podmínek soutěže
s tím, že všechny zájemce 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 dotace@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 zájemcům hradit žádné náklady spojené s účastí v zadávacím
řízení.

V Jihlavě dne 26. 9. 2016

za zadavatele na základě plné moci
AUTHORIA, s.r.o.
zastoupená Ing. Marií Rubišarovou Medovou, jednatelkou

Příloha:
-

1 zadávací dokumentace
2 vzor krycího listu
3 návrh kupní smlouvy
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