Výzva více zájemcům k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace.
Veřejný zadavatel:
Zadavatel:
Obec Podolí
Zástupce obce:
Ing. Vítězslav Eliáš, starosta obce
Sídlo:
Podolí č.p. 1, 664 03
IČO:
00282332
DIČ:
CZ00282332
Zastoupený:
Ing. Vítězslav Eliáš, starosta obce
Telefon:
544 247 200; 602 501 784
E-mail:
starosta@podoliubrna.cz
Kontaktní osoba zadavatele:
Milan Pavlun
Tel:
603 251 031;
e-mail:
pavlunmilan@centrum.cz
Sídlo kontaktní osoby:
Pivovarská 513/5c, 682 01 Vyškov
(dále jen zadavatel)
Zahajuje výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem:

CZ

„Víceúčelový zametací stroj“

Výběrové řízení pro zakázku „Víceúčelový zametací stroj“ je realizováno v rámci podmínek
stanovených pro zakázky malého rozsahu zadavatelem. Výběrové řízení nepodléhá ustanovením
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„ZZVZ“). Výzva více zájemcům na předmětnou zakázku spolu se všemi svými částmi představuje
soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek zadavatele vymezujících zejména
předmět veřejné zakázky a požadavky na prokázání splnění kvalifikace účastníků výběrového řízení
dále také (zadávací podmínky).

Podáním nabídky do tohoto výběrového řízení přijímá a akceptuje účastník plně a bez výhrad
zadávací podmínky předmětného výběrového řízení včetně případných dodatečných informací
k zadávacím podmínkám. Zadavatel předpokládá, že účastník před podáním nabídky pečlivě
prostuduje všechny pokyny, specifikace a termíny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi
řídit. Pokud účastník neposkytne včas všechny požadované informace a dokumenty nebo pokud jeho
nabídka nebude v každém ohledu odpovídat zadávacím podmínkám, může tato skutečnost mít za
důsledek vyřazení nabídky a následné vyloučení účastníka z výběrového řízení.

Zadavatel nemůže vzít v úvahu žádnou výhradu účastníka k zadávacím podmínkám obsaženou v jeho
nabídce. Jakákoliv výhrada bude znamenat vyřazení nabídky a následné vyloučení účastníka z
výběrového řízení.
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Vážení,
zadavatel zahajuje výběrové řízení na veřejnou zakázku s názvem „Víceúčelový zametací stroj“, a to
způsobem stanoveným pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky.
Pro zadání veřejné zakázky zvolil zadavatel druh zadávacího řízení: Výzva více zájemcům k podání
nabídky.

Vzhledem k tomu, že jste projevili o tento druh zakázek zájem, dovolujeme si Vám zaslat tuto Výzvu
více zájemcům k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na předmětnou zakázku.

1. Informaci o druhu a předmětu veřejné zakázky
Název veřejné zakázky:

„Víceúčelový zametací stroj“

Stručný popis předmětu veřejné zakázky:
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zprovoznění, zaškolení obsluhy a poskytnutí
bezplatného záručního servisu nového nepoužitého víceúčelového zametacího stroje včetně
veškerého potřebného příslušenství pro letní i zimní zametání komunikací (dále také zboží).
Zadavatel umožňuje podat nabídku na celou předmětnou zakázku.
Podrobný popis předmětu plnění veřejné zakázky je uvedený v zadávací dokumentaci této zakázky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí:

1 800 000,- Kč bez DPH

Místo plnění zakázky:
Místo realizace předmětné zakázky se nachází v k.ú. Podolí u Brna sídlo zadavatele.
Termín plnění:
Předpokládaný termín uzavření kupní smlouvy
Předpokládaný termín dokončení plnění předmětné zakázky do

Druh veřejné zakázky:

Druh zadávacího řízení:

dodávky – veřejná zakázka malého rozsahu.

1.8.2019
11.2019

Výzva více zájemcům k podání nabídky.

2. Informace o zadávací dokumentaci a způsobu poskytnutí zadávací dokumentace

Součástí Výzvy k podání nabídek a prokázání kvalifikace je i Zadávací dokumentace, která obsahuje:
− Podrobné základní podmínky zadávacího řízení
Svazek č. 1
− Krycí list nabídky
Svazek č. 2
− Požadované parametry – technická specifikace
Svazek č. 3
− Dodatečné informace k zadávací dokumentaci (pokud budou zadavatelem vydány).

Obsah zadávací dokumentace (také zadávací podmínky) tvoří souhrn údajů a dokumentů nezbytných
pro zpracování nabídky.

Zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky je poskytována v tomto režimu:
Textová i grafická část zadávací dokumentace v elektronické podobě je poskytována bezplatně.
Zadávací dokumentaci je možné objednat:
o písemně na adrese: PAVLUN s.r.o.
Milan Pavlun Pivovarská 513/5c, 682 01
Vyškov CZ. Tel: 603251031, e-mail: pavlunmilan@centrum.cz.

3. Lhůta a místo pro podání nabídek
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Lhůta pro podání nabídek
Nabídky lze podat nejpozději do:

18.7.2019 do 12:00 h.

Na nabídku podanou po uplynutí lhůty pro podání nabídek se pohlíží, jako by nebyla podána.
Zadavatel bezodkladně vyrozumí dodavatele o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty
pro podání nabídek.
Místo pro podání nabídek
Nabídky lze podat na adrese zadavatele za těchto podmínek:
Nabídky mohou být zaslány poštou na adresu zadavatele nebo mohou být osobně doručeny v tištěné
podobě na podatelnu v sídle zadavatele Obec Podolí, Podolí č.p. 1, 664 03.

Nabídky mohou být zaslány poštou na výše uvedenou adresu nebo mohou být osobně doručeny
v tištěné podobě na podatelnu v sídle zadavatele. Úřední hodiny PO a ST 09 – 12 15 - 18 hod.
Zadavatel doporučuje uchazečům, v případě, že zvolí způsob podání nabídky pomocí poštovní
přepravy, aby zvolili takový způsob poštovní přepravy, který umožňuje kontrolu odesílatele a
adresáta o dodání, popřípadě uložení zásilky, tj. aby při předání zásilky k přepravě přepravci uváděli
kontaktní údaje zadavatele - mobilní telefon a e-mail kontaktní osoby zadavatele a využívali
instrumentů jako je el. dodejka, garantovaný čas dodání apod. popřípadě, aby kontaktní osobě sdělili,
že zásilku s nabídkou předali přepravci k přepravě.
Nabídka musí být podána v jedné uzavřené a neporušené obálce či jiném vhodném obalu. Obálka či
jiný obal musí být označena plným názvem a sídlem uchazeče, dále názvem zadavatele a dále je
nutno uvést „Neotvírat“ a název veřejné zakázky.

4. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace:

Zadavatel zadá předmětnou veřejnou zakázku pouze kvalifikovanému dodavateli.
Kvalifikovaným dodavatelem pro plnění předmětné veřejné zakázky je dodavatel, který splní:

4.1. Profesní kvalifikační předpoklady,

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který v nabídce předloží:
a)
doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím
předmětu veřejné zakázky – zejména doklad prokazující příslušná živnostenské oprávnění:
− Výroba obchod a služby.
− Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

4.2. Technická kvalifikace

Pokud zadavatel nestanoví u jednotlivého konkrétního požadavku na prokázání splnění kritéria
technické kvalifikace jinak, považují se doby podle § 79, odst. 2 písm. a) a b) zákona za splněné,
pokud byla dodávka, služba nebo stavební práce uvedená v příslušném seznamu v průběhu této doby
dokončena; to neplatí u zakázek pravidelné povahy, u nichž se pro účely prokázání technické
kvalifikace považuje za rozhodný rozsah zakázky realizovaný v průběhu doby podle § 79, odst. 2
písm. a) a b) zákona.
Nestanoví-li zadavatel u jednotlivého konkrétního požadavku na prokázání splnění kritéria technické
kvalifikace jinak, může dodavatel k prokázání splnění kritéria kvalifikace podle § 79, odst. 2 písm. a)
a b) zákona použít dodávky, služby nebo stavební práce, které poskytl:
a) společně s jinými dodavateli, a to v rozsahu, v jakém se na plnění zakázky podílel, nebo
b) jako poddodavatel, a to v rozsahu, v jakém se na plnění dodávky, služby nebo stavební práce
podílel.

Dle § 79, odst. 2, písm. b) zákona:
Rozsah požadovaných informací a dokladů dle § 79, odst. 2, písm. b) zákona:
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Dodavatel v nabídce předloží seznam dodávek poskytnutých za posledních 3 roky před
zahájením výběrového řízení s uvedením ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace
objednatele.

Způsob prokázání splnění tohoto kritéria technické kvalifikace dle § 79, odst. 2, písm. b)
zákona:
Dodavatel prokáže splnění tohoto kritéria technické kvalifikace předložením seznamu ve formě
čestného prohlášení, z něhož bude patrné splnění níže vymezené úrovně kritéria technické
kvalifikace.
Vymezení minimální úrovně tohoto kritéria technické kvalifikace dle § 79, odst. 2, písm. b)
zákona odpovídající druhu, rozsahu a složitosti předmětu plnění veřejné zakázky:
1) Dodavatel splňuje toto kritérium technické kvalifikace, pokud za posledních 3 roky realizoval
alespoň 1 dodávku obdobného charakteru a rozsahu.
Dodávkou obdobného charakteru a rozsahu se rozumí zakázka, jejímž předmětem byla dodávka
zametacího víceúčelového stroje v hodnotě minimálně 1 500 000,- Kč bez DPH.

Pravost a stáří dokladů
Uchazeči předkládají v nabídce kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Zadavatel je
oprávněn před uzavřením smlouvy požadovat předložení originálů nebo ověřených kopií osvědčení
dodavatelů prokazující splnění kvalifikace. Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva, je povinen
je před uzavřením smlouvy předložit.
Lhůta pro prokázání splnění kvalifikace
Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek.

5. Údaje o hodnotících kritériích

Hodnocení nabídek provede hodnotící komise.
Základním hodnotícím kritériem pro zadání předmětné veřejné zakázky (dále jen "základní hodnotící
kritérium") je:
Nejnižší nabídková cena

Další podmínky předmětného výběrového řízení jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci.
V Podolí

8.7.2019

Ing. Vítězslav
Eliáš

Digitálně podepsal Ing. Vítězslav Eliáš
DN: c=CZ, o=Obec Podolí [IČ
00282332], ou=vedení, ou=36, cn=Ing.
Vítězslav Eliáš, serialNumber=P265506,
title=starosta
Datum: 2019.07.08 12:43:35 +02'00'

……………………………………………………………………
Ing. Vítězslav Eliáš, starosta obce
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