Výzva k podání nabídek na výběrové
řízení na dodávky
Zadavatel v souladu s § 18 odst. 5) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v aktuálním znění
(dále jen „ZVZ“), zadává tuto zakázku malého rozsahu mimo režim zákona.

1. Identifikační údaje veřejného zadavatele
Zadavatel:
Statutární zástupce:
Adresa:

Obec Chocomyšl
Josef Eger
Chocomyšl 40, 345 43 Koloveč

IČ:

005 72 527

DIČ:

CZ00572527

Tel.:

+420 379 494 306

Email:

info@chocomysl.cz

Zástupce zadavatele:
Firma:

LEGRO CONSULT s.r.o.

Adresa:

U Výstaviště 1485, České Budějovice, 370 05

Kontaktní osoba:

Ing. Michal Novák

Tel.:

+420 775 572 247

Email:

novak@legroconsult.cz

2. Zastoupení zadavatele
Zadavatel se rozhodl, v souladu s § 151 ZVZ, nechat se zastoupit při výkonu práv a povinností podle
zákona souvisejících se zadávacím řízením osobou výše uvedeného zástupce. Zástupce splňuje
požadavek nepodjatosti podle § 74 odst. 7 ZVZ a žádným způsobem se předmětného zadávacího
řízení neúčastní. Zástupce zadavatele pro zadání veřejné zakázky je zmocněn zadavatelem k výkonu
zadavatelských činností. Zástupce je tak zmocněn k veškerým úkonům souvisejícím se zajištěním
průběhu zadávacího řízení, a to však s vyloučením činností uvedených v § 151 odst. 2 ZVZ.

3. Druh a předmět veřejné zakázky
3.1.Druh veřejné zakázky:
Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky – zakázka je zadávána mimo režim zákona.

3.2.Předmět veřejné zakázky
Předmětem výzvy je zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem:
„Omezení prašnosti z plošných zdrojů v obci Chocomyšl“
Jedná se o pořízení zametacího stroje včetně příslušenství určeného pro zametání komunikací.
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Technické požadavky:
Veškeré technické požadavky jsou uvedeny v příloze č. 1 – Zadávací dokumentace, která je nedílnou
součástí této výzvy.
Kód CPV:

34144431-8

Zametací vozy s vysavačem

Akceptační číslo projektu:

14226552

Místo realizace zakázky:

Chocomyšl 40, 345 43 Koloveč

Předpokládaná cena zakázky činí:

1.350.000,- Kč bez DPH

Termín dodání vozu:

do 15.12.2014

Www stránky zadavatele:

http://www.chocomysl.cz/index.php?page=ou&par=udeska

4. Lhůta a místo pro podání nabídek
4.1.Lhůta pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek je stanovena na 10.10.2014 do 14:00 hod.

4.2.Místo pro podání nabídek
Nabídky se doručují na adresu:
-

Obec Chocomyšl, Chocomyšl 40, 345 43 Koloveč;

a to následujícími způsoby:
-

doporučeně poštou,

-

osobně.

5. Termín a místo pro otevírání a hodnocení nabídek
5.1.Termín otevírání obálek
Otevírání obálek proběhne dne 10.10.2014 od 14:00 hod.
Nabídky budou hodnoceny způsobem uvedeným v zadávací dokumentaci.

5.2.Místo otevírání obálek
Místo otevírání obálek:
-

Obec Chocomyšl, Chocomyšl 40, 345 43 Koloveč;

6. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace
Předpokladem účasti zájemce v tomto zadávacím řízení je splnění kvalifikace v rozsahu stanoveném
zadavatelem, čímž se rozumí:
-

Prokázání základních kvalifikačních předpokladů - § 53 ZVZ
Prokázání profesních kvalifikačních předpokladů - § 54 ZVZ
Prokázání finanční a ekonomické způsobilosti - § 50, odst. 1) písm. c) ZVZ
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Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované veřejným
zadavatelem podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) ZVZ v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace
v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele.
Dodavatel je v takovém případě povinen veřejnému zadavateli předložit
a) doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. j)
ZVZ a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) ZVZ subdodavatelem a
b) 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 písm. b) a d) ZVZ.
Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle § 54
písm. a) ZVZ (tzn. výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné
evidence, pokud je v ní zapsán).
Prokázání základních kvalifikačních předpokladů
Požadavek:
Zadavatel požaduje prokázání Základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1) ZVZ.
Způsob prokázání:
Uchazeč prokáže splnění Základních kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení, ze
kterého bude patrné, že dané předpoklady splňuje.
Prokázání profesních kvalifikačních předpokladů
Požadavek:
Zadavatel požaduje prokázání Profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 písm. a) a b) zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v aktuálním znění.
Způsob prokázání profesních kvalifikačních předpokladů
Splnění kvalifikačních předpokladů se prokazuje předložením výpisu z obchodního rejstříku (výpis
z OR nesmí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky) a výpisem z živnostenského rejstříku.
Prokázání finanční a ekonomické způsobilosti
Požadavek:
Zadavatel požaduje prokázání finanční a ekonomické způsobilosti splnit veřejnou zakázku v souladu s
§ 50 odst. 1., písm. c) ZVZ
Způsob prokázání:
Uchazeč prokáže splnění finanční a ekonomické způsobilosti plnit veřejnou zakázku čestným
prohlášením.
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7. Dodatečné informace
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím
podmínkám. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 5 pracovních dnů před
uplynutím lhůty pro podání nabídek
Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty,
nejpozději do 3 pracovních dnů po doručení žádosti.

8. Způsob hodnocení nabídek
Hodnocení nabídek provede tříčlenná hodnotící komise podle základního hodnotícího kritéria.
Základním hodnotícím kritériem pro zadání zakázky je nejnižší nabídková cena bez DPH.
Hodnotící komise posoudí též výši nabídkových cen ve vztahu k předmětu zakázky. Jestliže nabídka
obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu (viz. § 77 ZVZ) ve vztahu k předmětu zakázky, musí si
komise vyžádat od uchazeče písemné zdůvodnění těch částí nabídky, které jsou pro výši nabídkové
ceny podstatné. Zdůvodnění musí být uchazečem doručeno ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne
doručení žádosti uchazeči, pokud hodnotící komise nestanoví lhůtu delší. Neodůvodní-li uchazeč
písemně mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve stanovené lhůtě, nebo posoudí-li hodnotící komise
jeho zdůvodnění jako neopodstatněné, musí být nabídka vyřazena.

9. Zadávací lhůta
Zadavatel v souladu stanovuje délku zadávací lhůty, po kterou jsou uchazeči vázáni svými nabídkami
na 90 dnů.

10.

Zrušení zadávacího řízení

Zadavatel může zrušit zadávací řízení. Pokud zadavatel zruší zadávací řízení, nevzniká vyzvaným
uchazečům vůči zadavateli jakýkoliv nárok.

V Chocomyšli dne 25.09.2014

………………………………………..
Josef Eger / zadavatel
Obec Chocomyšl
vz. Ing. Michal Novák, LEGRO CONSULT s.r.o.
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