Výzva k podání nabídky pro zakázku malého rozsahu

DLE USTANOVENÍ ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PLATNÉM
ZNĚNÍ ( DÁLE JEN ZÁKON)

„ Lesnický traktor “
ve vztahu k zákonu se jedná o zakázku malého rozsahu

Zadavatel
: Obec Proruby, Proruby 60, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Zastoupení
: Karel Malátek – starosta obce
IČ
: 00579173
DIČ
:
Bankovní spojení : Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu
: 1240019389/0800

Zpracoval: Jana Padriánová
Požadavky pro zpracování nabídky
1. Vymezení plnění veřejné zakázky
Předmětem plnění je výběr lesnického traktoru.

2. Obsah nabídky technické podmínky
Lesnický traktor
typ motoru: čtyřválcový

vznětový, vodou chlazený,

objem motoru /cm3/

min. 1000

výkon /v HP/

min. 75

převodovka manuální

ano

řízení

hydraulické

pojezdová rychlost

min. 15 km/hod

přední kola konstrukcí pro náročný provoz

min. 16"

zadní kola konstrukcí pro náročný provoz

min. 23"

osvětlení

přední

osvětlení bezpečnostní

směrovky

nádrž na palivo

min. 15 l

homologovaný ochranný rám kabiny

ano

homologovaný naviják na přibližování dřeva uchycený ve 3
bodech na traktoru s TP, min. tažná síla 5 tun

ano

mechanické ovládání příslušenství

ano

záruka na stroj

min. 2 roky

zadní vývodová hřídel

min. 2 rychlosti

vzduchová přípojka na jednookruhové brzdy přívěsu

ano

3. Podklad
Podkladem pro zpracování nabídky je technický popis daného stroje .
4. Doba plnění
Dodávka lesnického traktoru se uskuteční nejpozději do 31.3. 2019 .
5. Kvalifikační předpoklady
Uchazeči prokáží kvalifikační předpoklady čestným prohlášením podle § 53odst.(1) písm.a) k) a § 54 písm.a).b).d) dle přílohy č. 1,
Technické kvalifikační předpoklady dle § 56 zákona odst. 1 písm. e) zákona - k prokázání
splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele předložit jako součást své nabídky
i fotodokumentaci dodávaného zboží.
§ 56 odst. 1 písm. f) zákona - k prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů
dodavatele předložit kopii schválené technické způsobilosti stroje ( ZTP)
6. Nabídková cena
Nabídková cena stroje bude stanovena v Kč jako cena pevná
- celková cena za stroj zakázky bez DPH
- výše DPH
- celková cena za splnění zakázky s DPH

7. Kriteria pro hodnocení nabídek
Předložené nabídky budou hodnoceny dle níže uvedených kriterií :
Nabídková cena bez DPH v CZK : 100%
8.

Platební podmínky
a) platba převodem při dodání

9.

Nabídka musí obsahovat:
- termín dodání, technickou dokumentaci stroje, záruční podmínky
- kvalifikační předpoklady (podle bodu 5 této výzvy)
- cena
- kupní smlouva od dodavatele

10. Formální členění nabídky:
Zadavatel požaduje následující formální členění nabídky: 1:
Obsah nabídky
2: Doklady o splnění kvalifikace a podmínek zadavatele
a) Základní kvalifikační kritéria
- čestné prohlášení ( příloha č. 1)
b) Technické kvalifikační předpoklady
- fotodokumentace
11. Lhůta pro rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
- do 04.09.2018; do 10 dnů budou výsledky výběrového řízení oznámeny všem účastníkům
této soutěže.
12. Lhůta a místo pro podání nabídky
Zadávací lhůta je 10 dnů. V této lhůtě lze podat nabídky doporučenou poštou na adresu
zadavatele do 03.09.2018. Včasnost doručení nabídky poštou je rizikem uchazeče. Nebo do
vlastních rukou starosty obce. Obálka bude označena „Soutěž lesnický traktor “ a na
uzavření opatřena razítkem a podpisem uchazeče, je-li fyzickou osobou , nebo podpisem
statutárního zástupce , je-li právnickou osobou. Obálka bude označena „NEOTEVÍRAT!“
13. Ostatní
Ze soutěže se vyloučí nabídky doručené po uplynutí lhůty pro podání nabídek.
Soutěž může být zadavatelem bez udání důvodu zrušena.
Zadavatel si dále vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.
Otevírání obálek je bez přítomnosti uchazečů.
Zadavatel si vyhrazuje právo fyzické kontroly před podpisem kupní smlouvy, a to přistavením
předmětného stroje v místě dodávky tj. Obec Proruby.
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit a prověřit údaje uvedené jednotlivými uchazeči v
nabídkách.
Zadavatel vyloučí uchazeče ze soutěže v případě, že uchazeč uvede ve své nabídce nepravdivé
údaje.

V Prorubech dne 22.08.2018

----------------------------------Karel Malátek
starosta obce

