ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) pro výběrové řízení zadané v rámci realizace projektu s názvem:
Rekonstrukce CAS Tatra 815 dle Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Lesná

1. Identifikace zadavatele
Zadavatel:
Sídlo:
IČ:
Kontakt zadavatele:

Obec Lesná
Lesná 21
00600482
Bc. Ivo Prchal, tel. 733 386 486, oulesna@seznam.cz

Zástupce zadavatele pro poskytování dodatečných informací k zadávací dokumentaci:
Adresa:

Obec Lesná
Lesná 21, 671 02 Šumná
Bc. Ivo Prchal
oulesna@seznam.cz
733 386 486, 515 291 301

Kontaktní osoba:
E-mail:
Tel.:

2. Vymezení předmětu zakázky malého rozsahu
Předmětem zakázky je rekonstrukce cisternové automobilové stříkačky Tatra 815 4x4, CAS 24, SPZ
BVH 95-05 (stávající nástavba typ 3675, výrobce THT Polička).
V rámci předmětu zakázky bude provedeno:
 výroba nové nástavby obsahující 2+2 rolety, vzadu výklopné dveře
 dodání a montáž nové nádrže na 4500 l, výroba teleskopického vzduchem ovládaného výsuvného
světelného stožáru, vyčištění stávajícího čerpadla
 kompletní přelakování vozidla, dodávka a montáž nových úložných beden na 7 ks hadic B
a 8 ks hadic C, nová elektroinstalace a osvětlení nástavby, dodávka a montáž programovatelné
LED sváděcí aleje v oranžové barvě, repasi kardanového vedení, dodání a montáž dvou
plnovýsuvných polic, dodání a montáži tří vyklápěcích polic
 montáž výbavy dodaného zadavatelem, montáž držáku na žebřík a nerezové bedny
 výměna zadní části předních blatníků oboustranně, výměna zadních dveří kabiny oboustranně,
výměna předních dveří kabiny oboustranně a výměna předního krycího plechu spodku kabiny

3. Místo a doba plnění zakázky
Termín zahájení:

2. 9. 2019

Termín dokončení:

Požadovaný termín ukončení plnění zakázky je nejpozději do 15. 12. 2019

Místo plnění:

Lesná

4. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky
Kompletní nabídka bude předložena:
- v českém jazyce
- 1 x v originále v písemné formě
Nabídka bude podepsána osobou oprávněnou jednat za účastníka. V případě, že nabídku nebude
podepisovat statutární orgán účastníka, je nutno přiložit plnou moc k zastupování účastníka.
Nabídka nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele vést v omyl.
Účastník je povinen nabídku doručit zadavateli v uzavřené obálce (balíku) a zřetelně označenou nápisem:
NEOTVÍRAT – NABÍDKA
REKONSTRUKCE CAS TATRA 815
Nabídka musí obsahovat a splňovat minimálně tyto náležitosti:
Krycí list nabídky
vyplněný formulář obsahující identifikační údaje dodavatele, zásadní údaj dle hodnotícího kritéria.
Oceněný výkaz výměr
Vyplněný výkaz výměr s oceněním jednotlivých položek.
Podepsaný návrh kupní smlouvy
podepsaný návrh kupní smlouvy předložený dodavatelem musí obsahovat kromě standardních náležitostí
a zvyklostí dodavatele, také obchodní a platební podmínky, které jsou požadovány zadavatelem a jsou uvedeny
v bodě 6. ZD.
Výpis z obchodního rejstříku
Originál nebo prostá kopie výpisu z obchodního rejstříku ne starší než 3 měsíce

Prohlídka vozidla je možná po telefonické domluvě se zástupcem zadavatele
5. Předpokládaná hodnota zakázky
Předpokládaná hodnota zakázky činí 1 200 000,- Kč včetně DPH.

6. Obchodní a platební podmínky
Účastník předloží jako součást nabídky podepsaný návrh kupní smlouvy, který kromě standardních náležitostí a
zvyklostí dodavatele, musí také obsahovat níže uvedené obchodní a platební podmínky, které jsou požadovány
zadavatelem:
-

měsíční fakturace na základě dodání soupisu prací, které byly v daném měsíci provedeny,
splatnost faktury – daňového dokladu min. 30 dní
dodavatel provede za přítomnosti pověřeného zástupce zadavatele kontrolu automobilu a vyhotoví
předávací protokol. Předmětem kontroly automobilu se rozumí vyzkoušení, zkontrolování
a ověření všech podmínek pro automobil deklarovaných dodavatelem v nabídce.
termín ukončení plnění zakázky nejpozději do 15. 12. 2019

Pokud nebudou výše uvedené obchodní a platební podmínky v návrhu kupní smlouvy účastníkem uvedeny
a akceptovány, bude nabídka vyřazena z dalšího hodnocení.

7. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny
Účastník stanoví nabídkovou cenu v souladu se zadávací dokumentací. V ceně musí být zahrnuty veškeré náklady
nezbytné k realizaci dodávky a tato cena bude stanovena jako „cena nejvýše přípustná“. Nabídková cena bude
uvedena v členění - nabídková cena bez daně z přidané hodnoty, samostatně DPH s příslušnou sazbou
a nabídková cena včetně DPH.
Nabídková cena bude uvedena v Kč. Cena musí zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a
kvalitnímu plnění předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů souvisejících s plněním předmětu zakázky.
Nabídková cena musí rovněž zahrnovat pojištění, garance, daně, cla, poplatky, inflační vlivy a jakékoli další
výdaje nutné pro realizaci zakázky. Nabídková cena je konečná a není přípustné ji v průběhu realizace zakázky
navyšovat (vyjma případu zákonné změny sazby DPH).

8. Základní hodnotící kritérium a způsob hodnocení nabídek
Podané nabídky budou hodnoceny podle kritéria celková nejnižší nabídková cena v Kč včetně DPH.
Kritérium
Celková nabídková cena v Kč včetně DPH

Bodová
Hodnota
nejnižší hodnotě
je přiřazeno 100
bodů

Váha
kritéria
100 %

Účastník je povinen splnit veškeré požadované podmínky pro automobil a požadované obchodní a platební
podmínky uvedené v ZD. Při nesplnění těchto podmínek bude nabídka vyřazena.
Detailní popis hodnocení nabídek:
Celková nabídková cena v Kč včetně DPH
hodnotí se tak, že nejnižší hodnotě (ceně) je přiřazeno 100 bodů. Ostatní hodnocené nabídky získají bodovou
hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejnižší cenové nabídky k hodnotě hodnocené nabídky.
vzorec pro výpočet: 100 * (nejnižší cena/hodnocená nabídka)
Celkové pořadí nabídek je dáno absolutní hodnotou bodové hodnoty nabídky tak, že nejvýhodnější je
nabídka, která získá nejvyšší celkový počet bodů. Podané nabídky budou samostatně hodnotit 3 členové
ustanovené hodnotící komise.
Nabídky, které nesplní všechny podmínky zadávací dokumentace, budou z hodnocení vyřazeny. Zadavatel bude
hodnotit pouze vhodné nabídky účastníků. Za vhodné nelze považovat nabídky, které jsou v rozporu se zadávací
dokumentací. Jedná se o nabídky:
- nevhodné, kterými jsou nabídky nesplňující požadavky zadavatele na předmět plnění zakázky;
- které nesplnily zadávací podmínky z hlediska jiných požadavků zadavatele než na předmět zakázky,
pokud nešlo o požadavky formálního charakteru;
- které jsou v rozporu s platnými právními předpisy;
- které obsahují upravené podmínky plnění v rozporu s požadavky zadavatele nebo neodůvodněnou
mimořádně nízkou nabídkovou cenu (o tom, zda se jedná o neodůvodněnou mimořádně nízkou
nabídkovou cenu, rozhodne zadavatel);
- které byly podány po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

9. Otevírání a hodnocení nabídek
Otevírání a hodnocení nabídek proběhne v termínu a místě:
Datum:

20. 8. 2019

Čas:

16:00

Místo:

Obecní úřad Lesná

10. Lhůta a místo pro předkládání nabídky
Lhůtou pro podání nabídky se rozumí doba, ve které může zájemce o zakázku podat svou nabídku. Účastník musí
doručit zadavateli nabídku nejpozději do konce lhůty pro podání nabídky, to je do 20. 8. 2019 do 15:00
Nabídky, které účastníci doručí zadavateli po skončení této lhůty, zadavatel nepřijme k hodnocení, tyto nabídky
nebudou otevřeny, zůstanou však součástí dokumentace zadavatele.
Nabídky lze poslat doporučenou poštou nebo kurýrní službou nebo osobně podat na adresu zadavatele:
Obec Lesná, Lesná 21, 671 02, p. Šumná

11. Požadavky na varianty nabídek
Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

12. Poskytování dodatečných informací
Účastník je oprávněn po zadavateli požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Dodatečné
informace může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti. Zadavatel odešle dodatečné informace
k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty, nejpozději do 3 pracovních dnů po doručení žádosti.
Dodatečné informace včetně přesného znění požadavku budou oznámeny všem účastníkům.

13. Další požadavky a podmínky
Dle § 2 e) zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný dodavatel osobou povinnou
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
Toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem a nejedná se o výběrové řízení
realizované dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení.
Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si všechny obdržené nabídky.
Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit, případně vyjasnit
informace deklarované účastníky v nabídkách. Obdrží-li zadavatel ve stanovené lhůtě nabídky, u kterých zjistí,
že vyžadují upřesnění informací, může si toto upřesnění od účastníků vyžádat i po stanovené lhůtě.

V případě, že budou zadavatelem zjištěny rozpory v nabídce, a to v cenových hodnotách uvedených v Krycím
listu nabídky a Návrhu kupní smlouvy, zadavatel bude považovat za směrodatné ty cenové hodnoty, které budou
uvedeny v Návrhu kupní smlouvy.
V Lesné dne 6. 8. 2019

Bc. Ivo
Prchal

Digitálně podepsal Bc. Ivo Prchal
DN: c=CZ, o=Obec Lesná [IČ
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Prchal, serialNumber=P482163
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Bc. Ivo Prchal, starosta obce Lesná

