Příloha č. 1 – Zadávací dokumentace
1. Obchodní podmínky
Obchodní podmínky jsou specifikovány ve Smlouvě, která je nedílnou součástí této Zadávací
dokumentace.

2. Specifikace technických podmínek předmětu výzvy
Charakteristika vozidla:
 Motor 3-válec diesel, min. 26 HP
 Pohon všech kol
 Řízení kloubové
 Přepravní rychlost min. 16 km/hod
 Řidičský průkaz skupiny B
 Hmotnost s kabinou max.1150 kg
 Šířka max. 1100 mm
 Výška s kabinou max. 2000 mm
 Vnější poloměr otáčení max. 1,9 m
 Pracovní světla vpředu nahoře
 Tažné zařízení, zásuvka pro valník, osvětlení SPZ
 Ochrana chladiče
 Kabina včetně světel, zrcátek, topení, majáku
 Nástavba pro zametání s odsáváním, zásobník min. 450 l s výsypem min. 130 cm
 Kartáče min. 3 ks, šířka zametání cca 1100 – 1660 mm
 Válcový kartáč o šířce min. 120 cm
 Externí sací hadice min 5 m
 Zásobník na vodu min. 100 l
 Certifikát PM10

3. Požadavek na varianty nabídek:
Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

4. Způsob zpracování nabídkové ceny
Uchazeč vytvoří nabídkovou cenu. Cenová nabídka bude s uvedením celkové ceny bez DPH, samotné
DPH, ceny vč. DPH.
Nabídková cena bude uvedena na krycím listu nabídky dle tabulek v příloze č. 1 k Zadávací
dokumentaci.
Nabídková cena je konečná a nepřekročitelná a jako taková musí být uvedena ve smlouvě.

5. Obsah a forma nabídek
Nabídka bude zpracována:
Zadávací dokumentace

Stránka 1

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR
v rámci Operačního programu Životní prostředí.

- ve dvojím provedení (1 x originál a 1 x prostá kopie);
- v českém jazyce
a bude předána v uzavřené obálce, která bude označena názvem zakázky „Omezení prašnosti z
plošných zdrojů v obci Chocomyšl“, adresou zadavatele pro doručení, adresou uchazeče a nápisem
“NEOTVÍRAT“.

5.1.Požadavek na zpracování nabídek
Nabídky předkládané zadavateli:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

musí splňovat požadavky výzvy a zadávací dokumentace,
musí obsahovat identifikační údaje uchazeče,
musí být podepsány osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče,
uchazeč musí doložit splnění kvalifikačních předpokladů uvedených ve výzvě,
Technické podmínky jsou nastaveny jako minimální. Při nesplnění bude uchazeč vyloučen.
lhůta pro podání nabídek počíná běžet dnem následujícím po dni odeslání výzvy k podání
nabídky a konečný termín je stanoven na 10.10.2014 do 14:00 hod.
7. dodavatel, který podal nabídku v tomto výběrovém řízení, nesmí být současně
subdodavatelem jiného dodavatele v tomtéž výběrovém řízení. Dodavatel, který nepodal
nabídku v zadávacím řízení, může být subdodavatelem více uchazečů v tomtéž výběrovém
řízení.
8. dále uchazeč předloží údaj o nabídkové ceně na krycím listu, podepsaném uchazečem a
doplněný návrh smlouvy podepsaný a orazítkovaný osobou oprávněnou jednat jménem či za
uchazeče.
V Chocomyšli dne 25.09.2014

…………………………..…………..……………………..
Josef Eger, starosta / zadavatel
Obec Chocomyšl
vz. Ing. Michal Novák, LEGRO CONSULT s.r.o.
Příloha č. 1. Krycí list; Příloha č. 2. Kupní smlouva, Příloha č. 3 Čestné prohlášení
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Příloha č. 1 – Krycí list nabídky
Název akce:

„Omezení prašnosti z plošných zdrojů v obci Chocomyšl“

Zadavatel:
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

Uchazeč:
Uchazeč:
Zástupce uchazeče:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Tel./fax.:
Email:
www:
Nabídková cena
Cena bez DPH:
DPH:
Cena s DPH:

Osoba oprávněná jednat za uchazeče
V …………………………………………………….… dne …………………………….

Jméno a příjmení: ……………………………………………………………………

Podpis a razítko:
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Příloha č. 3 – ČP § 50 odst. 1) písm. c)
ZVZ
Jménem společnosti ……………………………………………………………….. IČ: …………………………………. čestně
prohlašuji, že splňujeme požadavky uvedené v § 50 odst. 1) písm. c) zákona č. 137/2006 Sb. o
veřejných zakázkách, tj. že jsme finančně a ekonomicky způsobilý plnit veřejnou zakázku na akci:
„Omezení prašnosti z plošných zdrojů v obci Chocomyšl“.

V …………………………………………… dne …………………………….

…………………………………………………………………
Jméno a příjmení, razítko, podpis

Příloha č. 3 k Zadávací dokumentaci

Stránka 1

Příloha č. 4 – ČP § 53 odst. 1) ZVZ
Jménem společnosti ……………………………………………………………….. IČ: ………………………………….čestně
prohlašuji, že splňujeme požadavky uvedené v § 53 odst. 1)1 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných
zakázkách.
V …………………………………………… dne …………………………….

…………………………………………………………………
Jméno a příjmení, razítko, podpis
1

§ 53 odst.1) Zádkladní kvalifikační kritéria
(1) Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel,
a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin
účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení,
nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na
takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu,
musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a jeli statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad
splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby;
podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad
podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační
předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či
bydliště,
b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele
podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o
právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen
statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba,
musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této
právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky,
musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento
základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla,
místa podnikání či bydliště,
c) který v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního
právního předpisu,
d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno
rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního
řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních
právních předpisů,
e) který není v likvidaci,
f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či
bydliště dodavatele,
g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi
sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a
to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření
podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních
právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby
odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,
j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a
k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního
právního předpisu
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