VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA ZAKÁZKU

Předmět zakázky:

Dodání traktoru, nosiče kontejnerů, čelní radlice a
navijáku

Zakázka je realizována jako zakázka malého rozsahu.
Název příjemce (zadavatele): Město Řevnice
Sídlo zadavatele:
nám. Krále Jiřího z Poděbrad 74, Řevnice 252 30
IČ příjemce (zadavatele): 00241636
Statutární zástupce příjemce (zadavatele): Ing. Tomáš Smrčka, starosta města
Kontaktní osoba příjemce (zadavatele): Ing. Mojmír Mikula, vedoucí technických služeb
Telefon a e-mail kontaktní osoby příjemce (zadavatele): tel: 776 637 077,
e-mail: ts@revnice.cz
Datum vyhlášení zakázky: 4. 9. 2015
Lhůta a místo pro podání nabídky
- Soutěžní lhůta pro předkládání nabídek končí dnem 21. září 2015 v 10.00 hodin.
- Nabídku lze podat osobně na adrese: Město Řevnice, nám. Krále Jiřího z Poděbrad
74, Řevnice 252 30 a to v úředních hodinách podatelny Městského úřadu
zveřejněných na www.revnice.cz.
- Nabídku lze zaslat též doporučeně poštou na adresu sídla zadavatele Město Řevnice,
nám. Krále Jiřího z Poděbrad 74, Řevnice 252 30.
- Termínem doručení nabídky je skutečné datum a čas doručení nabídky zadavateli,
tedy nikoli datum odeslání.
Otvírání obálek proběhne ihned po uplynutí lhůty pro podávání nabídek, tedy 21. 9. 2015 v
10.00 hodin. Místem otevírání obálek je kancelář starosty na adrese Město Řevnice, nám.
Krále Jiřího z Poděbrad 74, Řevnice 252 30.
Nabídka musí být podána v českém jazyce.
Popis předmětu zakázky:
Předmětem zakázky je dodání traktoru, nosiče kontejnerů, čelní radlice a navijáku dle
specifikace uvedené v zadávací dokumentaci.

Předpokládaná cena zakázky bez DPH: 1.750.000,- Kč

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:
1. Základní kvalifikační předpoklady (§53 ZVZ)
Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů dle §53 ZVZ – vzor
čestného prohlášení je přílohou ZD. Doložení splnění základních kvalifikačních předpokladů
dalšími dokumenty dle § 53 odst. 3 ZVZ se nevyžaduje.
2. Profesní kvalifikační předpoklady (§54 ZVZ)
a) Aktuální výpis z Obchodního rejstříku nebo Živnostenského rejstříku nebo výpis z jiné
obdobné evidence, pokud je v ní zapsán (ne starší než 90 dnů v době podání nabídky) (§54
písmeno a) ZVZ)
b) Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské
oprávnění (ne starší než 90 dnů v době podání nabídky) (§54 písmeno b) ZVZ)
3. Technické kvalifikační předpoklady (§56 ZVZ)
Je vyžadováno doložení minimálně tří dodávek obdobného charakteru poskytnutých
dodavatelem v posledních třech letech. Dodávkou obdobného charakteru je míněna
dodávka traktoru obdobných či vyšších parametrů dle zadávací dokumentace spojená s
dodávkou více kusů připojitelného zařízení pro dodávaný traktor. V případě pochybností se
má za to, že požadavek obdobných či vyšších parametrů nesplňuje dodávka, kde nejméně 2
parametry jsou o více než 5% nižší anebo nejméně 1 parametr o více než 15% nižší, než jsou
požadavky přiložené zadávací dokumentace. Parametry či typ připojitelných zařízení nejsou
pro posouzení obdobnosti dodávky podstatné.
Doložení bude provedeno předložením seznamu příslušných dodávek s uvedením jejich
rozsahu a doby plnění; přílohou tohoto seznamu musí být
1. osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno
veřejnému zadavateli,
2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému
zadavateli, nebo
3. smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné
osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně.
Hodnotící kritéria:
Jediným hodnotícím kritériem je výše celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH (nejnižší
nabídková cena).
Další podmínky plnění zakázky:
-

Zadavatel si vyhrazuje právo zakázku zrušit bez udání důvodu.
Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s vybraným uchazečem.
Zadavatel si vyhrazuje právo upřesnit nebo doplnit podmínky zadání v průběhu lhůty
pro odevzdání návrhu a podání nabídky,

-

Zadavatel nehradí žádné výdaje ani náklady spojené s podáním nabídky,
Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si všechny nabídky pro potřeby archivace,

Informace k zadávací dokumentaci:
Zadávací dokumentace je přílohou této výzvy. Uchazeči mohou k předložené zadávací
dokumentaci vznášet dotazy a to písemnou formou, nebo e-mailem, nejpozději do 5 dnů
před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Uchazeč je povinen při objednání zadávací
dokumentace povinen uvést svou e-mailovou adresu, na kterou je možno zaslat případné
odpovědi na dotazy k zadávací dokumentaci, popř. jiné doplňující informace. Za správnost
kontaktní adresy zodpovídá uchazeč.
Přílohy:
- Zadávací dokumentace
- Krycí list (závazný VZOR)
- Čestné prohlášení-splnění základních kvalifikačních předpokladů dodavatele (doporučený
VZOR)
- Návrh kupní smlouvy (závazný VZOR)

4.9. 2015

Podpis zadavatele: …………………………..

