VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE
Tento projekt je spolufinancován
EVROPSKOU UNIÍ Z EVROPSKÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO FONDU PRO ROZVOJ VENKOVA
Program: PROGRAM ROZVOJE VENKOVA
Opatření : I.1.2. Investice do lesů
Podopatření :I.1.2.1. Lesnická technika
Záměr: a Pořízení strojů
Zadavatel:
Obec Zděchov
Sídlo:
756 07 Zděchov 175
IČ:
00304484
Akce :
Pořízení lesnické techniky pro lesní hospodářství Obce Zděchov
Zadavatel oznamuje zahájení výběrového řízení na podlimitní veřejnou zakázku v souladu se
zákonem č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění na akci: „Pořízení lesnické
techniky pro lesní hospodářství Obce Zděchov“ a vyzývá uchazeče k předložení nabídek a
prokázání splnění kvalifikace.
1.INFORMACE O PŘEDMĚTU ZAKÁZKY
“Pořízení lesnické techniky pro lesní hospodářství Obce
1.1 Název akce
Zděchov“
Předmětem veřejné zakázky je dodávka strojů:
Traktoru s výkonem min.78 kW/107 HP
Čelního nakladače s minimální nosností 1,4 t
1.2 Stručný textový popis
Návěsu
zakázky
Sněhové radlice
1ks křovinořezu
1 ks motorové pily
zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zák. č. 137/2006 Sb. o
1.3 Druh zadávacího řízení
veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů
1.4 Typ veřejné zakázky
podlimitní veřejná zakázka na dodávky
1.5 Místo realizace akce
Obec Zděchov
Dodání zařízení včetně zaškolení pracovníka zadavatele pro
obsluhu zařízení bude provedeno nejpozději do 2 měsíců od
uzavření smlouvy na plnění předmětu veřejné zakázky.
S ohledem na skutečnost, že dílo má být financováno
i z finančních prostředků dotace SZIF, o jejíž poskytnutí
zadavatel požádal, je termín zahájení plnění veřejné zakázky
1.6 Předpokládané termíny
vázán na podpis Dohody s poskytovatelem dotace, přičemž
plnění
k zahájení plnění realizace díla nedojde dříve, než zadavatel
obdrží písemnou Dohodu poskytovatele dotace o poskytnutí
dotace. Pokud se z důvodů na straně zadavatele nepodaří
plnění díla zahájit v předpokládaném termínu zahájení, má
uchazeč právo na změnu termínu dokončení tak, aby stanovená
lhůta realizace v měsících, zůstala zachována.
1.7 Předpokládaná hodnota
1 570 000,-,- bez DPH
zakázky
2.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI
2.1 Název zadavatele
Obec Zděchov
2.2 Sídlo
756 07 Zděchov 175
2.3 IČ
00304484
2.4 Osoby oprávněné jednat za
Ing.Tomáš Kocourek, starosta obce, tel.724 178 680, ezadavatele
mail:starosta@zdechov.cz
2.5 Kontaktní osoba ve věci
Mgr.Miroslava Pilařová, tel. 777 593 764,
veřejné zakázky
e-mail : miroslavapilarova@seznam.cz
3.INFORMACE O ZADÁVACÍ DOKUMENTACI
Mgr.Miroslava Pilařová, tel. 777 593 764
3.1 Kontaktní osoba pro
e-mail : miroslavapilarova@seznam.cz
zadávací dokumentaci
Zadávací dokumentace včetně příloh je uveřejněna na profilu
zadavatele na: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00304484
4.LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK, VČETNĚ ADRESY, NA KTEROU MAJÍ BÝT

POSLÁNY
26.4.2013 do 11.00.hod.
756 07 Zděchov 175
Nabídku může dodavatel doručit poštou nebo předat osobně po
telefonické dohodě termínu převzetí.
5.DATUM, HODINA A MÍSTO, KDE SE BUDE OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK KONAT
5.1 Datum, hodina
26.4.2013 v 18.00 hod.
5.2 Adresa místa, kde se
uskuteční jednání (otevírání
Obecní úřad Zděchov, zasedací místnost
obálek)
Mgr.Miroslava Pilařová
5.3 Kontaktní osoba ve věci
tel. 777 593 764
organizace otevírání obálek
e-mail : miroslavapilarova@seznam.cz
4.1 Datum, hodina
4.2 Adresa pro podání nabídky
4.3 Jiné upřesňující údaje

6.POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ
6.1 Základní kvalifikační předpoklady
Dodavatel splní základní kvalifikační předpoklady předložením čestného prohlášení o splnění
základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 písm. a)-k) podepsané osobou oprávněnou
jednat jménem či za dodavatele.
6.2 Profesní kvalifikační předpoklady
Dodavatel předloží pro splnění profesních kvalifikačních předpokladů čestné prohlášení, z jehož
obsahu bude zřejmé oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky. Před podpisem smlouvy o dílo bude předložen originál či
úředně ověřená kopie výpisu z obchodního rejstříku ne starší 90-ti dnů a živnostenské oprávnění.
6.3 Prokázání splnění ekonomické a finanční způsobilosti
Zadavatel požaduje prokázání splnění ekonomické a finanční způsobilosti. Za tímto účelem dodavatel
předloží: čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku
6.4
Technické kvalifikační předpoklady
Dodavatel předloží pro splnění technických kvalifikačních předpokladů čestné prohlášení, ve kterém
bude uvedeno, že u nabízených strojů bude předložen doklad prokazující shodu požadovaného
výrobku vydaného příslušným orgánem – předložení ES prohlášení o shodě u každého stroje.
Součástí tohoto prohlášení bude uvedeno i to, že u nabízených strojů (traktor, čelní nakladač, vlek a
sněhová radlice) bude předložen doklad o schválení k používání na komunikacích ČR.
7.Základní hodnotící kritérium
Nabídky budou hodnoceny podle základního hodnotícího kritéria : ekonomická výhodnost nabídky
Nabídková cena bez DPH
90%
Záruční servis v hodinách následující po hodině oznámení závady – poruchy 10%
8.DALŠÍ POŽADAVKY
Bližší údaje nutné pro zpracování nabídky obsahuje zadávací dokumentace. Zájemci nemají nárok na
úhradu nákladů spojených s účastí v tomto zadávacím řízení ze strany zadavatele.
Uchazeče je povinen předložit zpracovanou nabídku v českém jazyce.
Zadavatel požaduje předložení nabídky v originálu a 1 kopii!
Zadavatel nebude hradit uchazečům výdaje spojené se zpracováním nabídky a její doručení.
Ve Zděchově dne 10.4.2013
Za zadavatele
Ing.Tomáš Kocourek, starosta obce

