Oznámení o zahájení zadávacího řízení a zadávací dokumentace veřejné zakázky

Traktor
Veřejný zadavatel tímto oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky.
Zakázka je zadávána formou zjednodušeného podlimitního řízení.
Zadavatel vyzývá dodavatele k podání nabídky v souladu s pravidly a požadavky specifikovanými
dále v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
Veřejná zakázka a celý její průběh se řídí zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění (dále jen „zákon o ZVZ“),
Vnitřním předpisem č. 4/2013 vydaným Městským úřadem Mariánské Lázně a další platnou
legislativou.
Zadávací dokumentace veřejné zakázky - textová část
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1. Zadavatel
Název:
Oprávněný zástupce zadavatele:
IČ/DIČ:
Sídlo:

TECHNICKÝ A DOPRAVNÍ SERVIS, s.r.o.
Daniel Javůrek, jednatel společnosti
252 13 261 /CZ 25213261
U Pily 206/3a, 353 01 Mariánské Lázně
IDS - Číslo datové schránky zadavatele: ct86jt2
Webový portál:
http://www.tds-ml.cz/
Profil zadavatele:
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/25213261
Kontaktní osoba určená k jednání ve věcech technických – Jan Holub
Tel. +420 725 815 363, E-mail: uklid@tds-ml.cz
ve věcech zadávacích – Lenka Faměrová
Tel.: +420 354 624 468, E-mail: ekonom@tds-ml.cz
(TECHNICKÝ A DOPRAVNÍ SERVIS, s.r.o. nebo zadavatel)

2. Účast na vypracování zadávací dokumentace
2.1.

Na přípravě zadávací dokumentace se podílely tyto osoby:
za zadavatele: Daniel Javůrek, jednatel společnosti, Lenka Faměrová, ekonom společnosti
zadavatele, Jan Holub – garážmistr společnosti zadavatele, Jaroslav Sokolík – řidič společnosti
zadavatele

3. Předmět plnění
3.1. Lhůty a termíny
Datum zahájení zadávacího řízení zveřejněním
zadávací dokumentace na profilu zadavatele
18. července 2018
Žádost o podání vysvětlení (§ 98 zákona o ZVZ) nejpozději 7 pracovních dnů před uplynutím lhůty
pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek
13. srpna 2018 do 12:00 hod.
Předpokládané zahájení plnění
po podpisu kupní smlouvy
Předpokládané předání zboží
do 2 měsíců od nabytí účinnosti kupní smlouvy
Předpokládaná splatnost dokladu za dodané
30 dní od vystavení faktury
zboží

3.2. Zadávací dokumentace, uveřejňování
3.2.1.

Zadávací dokumentace veřejné zakázky bude v celém rozsahu včetně všech jejích příloh
uveřejněná a volně dostupná na profilu zadavatele.

3.2.2.

Zadavatel si vyhrazuje v souladu s § 53 odst. 5 zákona o ZVZ možnost uveřejnit oznámení o
vyloučení účastníka a oznámení o výběru dodavatele bezodkladně od rozhodnutí zadavatele
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na svém profilu zadavatele a v souladu s § 53 odst. 8 zákona o ZVZ možnost uveřejnit
oznámení o zrušení zjednodušeného podlimitního řízení na profilu zadavatele do 5 pracovních
dnů od rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení. V takovém případě se oznámení považuje za
doručené všem účastníkům okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.
3.2.3.

V případě jakýchkoliv potíží se stahováním dokumentů, nebo z jiných důvodů, mohou
dodavatelé požádat o poskytnutí zadávací dokumentace písemně, telefonicky, prostřednictvím
elektronické komunikace (e-mail) nebo osobně na adrese sídla společnosti TECHNICKÝ A
DOPRAVNÍ SERVIS,s.r.o. Mariánské Lázně, U Pily 206/3a, +420354 624 468.

3.2.4.

Zadávací dokumentace v celém rozsahu, včetně všech příloh jsou v elektronické podobě k
dispozici zdarma.

3.3. Místo dodání plnění
Místo dodání plnění veřejné zakázky je do sídla zadavatele na adrese U Pily 206/3a, 353 01
Mariánské Lázně.
O předání a převzetí dodávky bude vyhotoven předávací protokol.

3.4. Klasifikace předmětu plnění veřejné zakázky
název:

kód CPV:

traktor
příslušenství k traktoru:
návěs
pluh
čelní nakladač
nesený sypač
opravy a údržba vozidel a příslušenství k němu

16700000-2
34223100-7
43313100-1
43250000-0
50100000-6

3.5. Specifikace předmětu plnění zakázky, technické podmínky
3.5.1.

Předmětem této zakázky je dodávka jednoho kusu traktoru včetně příslušenství (tj. čelní
nakladač, návěs, pluh, sypač) dle dále uvedené podrobné technické specifikace (dále také jen
„vozidlo“).
Vozidlo musí být vybaveno veškerými atesty a schváleními nutnými k nerušenému a
bezpečnému používání, nesmí být zatíženo žádnými právy třetích osob, včetně práva
zástavního a musí být prosto jakýchkoliv právních či faktických vad.
Vozidlo musí odpovídat technickým parametrům uvedeným v Příloze č. 4 této zadávací
dokumentace.
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si kterýkoliv z těchto parametrů ještě před uzavřením kupní
smlouvy.
Požadavky na technické provedení a podmínky dodání dodávky jsou detailně specifikovány
v Příloze č. 4 této zadávací dokumentace.
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Všechny podmínky uvedené v tabulce, které lze označit ANO/NE, musí být označeny ANO,
aby dodavatel splnil minimální technické podmínky dodávky. Pokud bude u některé položky
uvedeno NE, případně bude text upraven, bude to považováno za nesplnění technických
podmínek a nabídka bude vyřazena z dalšího posuzování a vyloučena ze zadávacího řízení.
Vozidlo bude jako celek schváleno pro provoz na pozemních komunikacích dle platné české
legislativy.
Technické podmínky stanovují požadovanou úroveň provedení zboží. Dodavatel může
nabídnout výrobky s příznivějšími technickými parametry, pokud nejsou parametry definovány
jako limitní.
3.5.2.

Předmět této veřejné zakázky zahrnuje kromě dodávky vozidla také jeho kompletní servis (s
výjimkou oprav vzniklých následkem havárie, poškozením apod.) po dobu trvání dvouleté
záruční lhůty. Zadavatel předpokládá využití vozidla v jednosměnném provozu po dobu pět
dnů v týdnu. Poskytovaný servis musí zahrnovat nejméně úkony v rozsahu záručních
(garančních) prohlídek po celou dobu záruky (tzn. včetně práce, případné dopravy vozidla do a
ze servisního střediska a nákladů na dopravu, výjezdů technika nebo mobilní jednotky,
měněných a doplňovaných provozních kapalin, filtrů a dalších dílů, vybavení a úkonů
nezbytných k bezvadnému provozu a dodržení záručních podmínek).

3.5.3.

Součástí kompletní dodávky budou všechny nezbytné doklady dle platných norem k provozu
předmětu plnění potřebné k převzetí a užívání, včetně zejména technického průkazu, návodu
na obsluhu předmětu plnění v českém jazyce a dalších předepsaných nezbytných dokumentů.

3.5.4.

Je-li v dokumentaci nebo některé její části či příloze definován konkrétní výrobek, má se za to,
že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce, a následně i při vlastní
dodávce, může být nahrazen i výrobkem srovnatelným.

3.5.5.

Předmět této veřejné zakázky zahrnuje kvalifikované zaškolení obsluhy v místě plnění při
převzetí zařízení a vydání jmenovitého potvrzení o kvalifikovaném zaškolení.

3.5.6.

Dodavatel poskytne na vozidlo, které je předmětem této zakázky záruku minimálně v délce
trvání 24 měsíců od protokolárního předání zadavateli.
Pokud jsou v této zadávací dokumentaci uvedeny odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní
označení podniků, zvláštní označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro
určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, patenty a užitné vzory, umožňuje zadavatel
použití i jiných technických a kvalitativně obdobných řešení.

3.5.7.

Veškeré použité materiály a výrobky musí být použity nové a musí být v nejvyšší jakosti.
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4. Předpokládaná hodnota
Předpokládaná celková hodnota této veřejné zakázky bez daně z přidané hodnoty je stanovena
1 990 000,- Kč.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je stanovena jako nejvyšší přípustná cena za stanovený
rozsah při zachování požadované kvality předmětu plnění zakázky.

5. Nabídková cena
5.1.

Nabídková cena bude zpracována jako cena bez daně z přidané hodnoty nejvýše přípustná za
splnění požadovaného předmětu plnění této veřejné zakázky v požadovaných termínech a
kvalitě, musí zahrnovat veškeré náklady na splnění veřejné zakázky dle odst. 3.6 této zadávací
dokumentace.
Nabídková cena nesmí překročit předpokládanou hodnotu zakázky uvedenou v čl. 4 této
zadávací dokumentace. Pokud nabídková cena překročí stanovenou předpokládanou
hodnotu, bude taková nabídka vyřazena z dalšího posuzování a dodavatel vyloučen ze
zadávacího řízení.
Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny s výjimkou navýšení ceny v rozsahu ceny
včetně DPH v případě změny platných právních předpisů v průběhu zadávacího řízení nebo
realizace předmětu plnění.
Celková nabídková cena bez DPH (HODNOCENÉ KRITÉRIUM), výše DPH a cena celkem včetně
DPH budou uvedeny v návrhu kupní smlouvy a ve shodné výši na krycím listu (příloha č. 1 této
zadávací dokumentace). V případě rozporu bude hodnocena cena uvedená v návrhu kupní
smlouvy. Sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními
předpisy.
Dodavatel odpovídá za úplnost ocenění zakázky podle specifikace předmětu veřejné zakázky
stanovené v této zadávací dokumentaci včetně všech jejích příloh.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

6. Hodnotící kritéria a způsob hodnocení
6.1.

6.1.1.

Základním hodnotícím kritériem je stanovena ekonomická výhodnost nabídek v souladu s §
114 zákona o ZVZ na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality.
Kritérii hodnocení jsou stanoveny:
 výše nabídkové ceny
s vahou 100 %
Výše nabídkové ceny
Předmětem hodnocení bude nabídková cena bez daně z přidané hodnoty za celý předmět
dodávky specifikovaný v této zadávací dokumentaci.
Nabídková cena bude předložena v korunách českých.

6.2.

Celkové hodnocení
Nejúspěšnější nabídkou bude nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Nejvhodnější nabídkou
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v rámci zadávacího řízení bude vyhodnocena nabídka splňující všechny náležitosti stanovené
touto zadávací dokumentací, požadované zákonem o ZVZ a nejvyšším bodovým ziskem.
Výsledky budou zaokrouhlovány vždy na tři desetinná místa.
Dosáhnou-li dvě nabídky stejné nabídkové ceny, použije zadavatel k výběru nejvhodnější
nabídky losování za účasti notáře.
K podpisu smlouvy bude následně vyzván uchazeč předkládající nabídku, která se umístila první
v pořadí. Pokud k podpisu smlouvy z jakýchkoliv důvodů nedojde, může zadavatel vyzvat
postupně k podpisu smlouvy uchazeče z druhého místa a následně z třetího místa. Pokud
nedojde k podpisu smlouvy ani s jedním ze zmíněných uchazečů, zadavatel proces zadání
veřejné zakázky zruší.

7. Způsobilost a kvalifikace
7.1.

Základní způsobilost splní dodavatel, který splňuje podmínky uvedené v § 74 odst. 1) až 3)
zákona o ZVZ. Dodavatelé předloží v rámci své nabídky k doložení splnění základní způsobilosti
písemné čestné prohlášení ve smyslu § 74 odst. 1) až 3) zákona o ZVZ předlohově uvedené
v příloze č. 2 této zadávací dokumentace.
Vybraný dodavatel před podpisem kupní smlouvy doloží k prokázání základní způsobilosti:
a) výpis z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) zákona o ZVZ,
b) potvrzení příslušného finančního úřadu a písemné čestné prohlášení ve vztahu ke spotřební
dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) zákona o ZVZ,
c) písemné čestné prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) zákona o ZVZ,
d) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d)
zákona o ZVZ,
e) výpis z obchodního rejstříku, nebo předloží písemné čestného prohlášení v případě, že není v
obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) zákona o ZVZ.

7.2.

Profesní způsobilost ve vztahu k České republice splní dodavatel v souladu s § 77 zákona o ZVZ
předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní
předpis zápis do takové evidence vyžaduje.
Zadavatel požaduje, aby dodavatel ke splnění profesní způsobilosti předložil doklad, že je
oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, a to zejména
oprávnění v rozsahu: Velkoobchod a maloobchod, případně jiné vhodné obdobné oprávnění
(k doložení oprávnění k prodeji zboží).

7.3.

Technickou kvalifikaci v souladu s § 79 odst. 2 písm. b) zákona o ZVZ splní dodavatel
předložením seznamu významných dodávek poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením
zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele; k
prokázání splnění požadovaného kritéria kvalifikace může dodavatel použít dodávky, které
poskytl
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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 podílel.
Rovnocenným dokladem k prokázání tohoto požadovaného kritéria je zejména smlouva s
objednatelem a doklad o uskutečnění plnění dodavatele.
Dodavatel splňuje toto kvalifikační kritérium, pokud doloží, že v posledních třech letech
realizoval:
min. 5 zakázek na dodávku traktoru v hodnotě nejméně 900 000 Kč bez DPH za každé jednotlivé
vozidlo.
7.4.

7.4.1.
7.4.2.
7.4.3.

7.4.4.

Společná ustanovení ke kvalifikaci
Předkládání dokladů a procesní pravidla k prokazování kvalifikace se řídí § 45 a § 81 až § 88
zákona o ZVZ.
Prokazování kvalifikace získané v zahraničí se řídí ustanovením § 82 zákona o ZVZ.
V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost
podle § 77 odst. 1 zákona o ZVZ (výpis z obchodního rejstříku) každý dodavatel samostatně.
Dodavatel může prokázat část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou
kritéria podle § 77 odst. 1 zákona o ZVZ (výpis z obchodního rejstříku) požadované
zadavatelem prostřednictvím jiných osob. V případě prokazování kvalifikace prostřednictvím
jiných osob se režim řídí § 83 zákona o ZVZ.
Bude-li vybraný dodavatel plnit část předmětu plnění prostřednictvím poddodavatele,
prostřednictvím kterého zároveň prokazuje část kvalifikačních požadavků nebo způsobilosti, je
povinen před podpisem smlouvy předložit k prokázání kvalifikace poddodavatele v originálech
nebo ověřených kopiích:
 doklady prokazující základní způsobilost poddodavatele podle § 74 odst. 1) až 3) zákona
o ZVZ v rozsahu odst. 7.1 této zadávací dokumentace,
 doklad prokazující profesní způsobilost podle § 77 odst. 1) zákona o ZVZ v rozsahu
oprávnění k podnikání v oboru, který bude předmětem plnění poddodavatele v rámci
této veřejné zakázky,
 doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace poddodavatelem,
 písemný závazek poddodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky
nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci
plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém poddodavatel prokázal
kvalifikaci za dodavatele, včetně závazku o společné a nerozdílné odpovědnosti
poddodavatele za pnění veřejné zakázky společně s dodavatelem.
Pokud dodavatel za poddodavatele, prostřednictvím kterého splňuje část kvalifikace,
neprokáže před podpisem smlouvy požadovanou kvalifikaci nebo zadavatel poddodavateli
prokáže nezpůsobilost podle § 48 odst. 5 zákona o ZVZ, je dodavatel takového poddodavatele
povinen nahradit jinou osobou, která bude splňovat všechny předepsané požadavky. Lhůta pro
nahrazení poddodavatele bude stanovena zadavatelem v přiměřené délce s ohledem na
okolnosti. Pokud nedojde k nahrazení poddodavatele podle výše uvedených podmínek, je
zadavatel oprávněn vybraného dodavatele ze zadávacího řízení vyloučit.
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7.4.5.

7.4.6.

7.4.7.

7.4.8.
7.4.9.

7.4.10.

Dodavatelé mohou v nabídce nahradit předložení požadovaných kvalifikačních dokladů
čestným prohlášením, dodavatelé mohou vždy nahradit požadované doklady jednotným
evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 zákona o ZVZ. Před uzavřením smlouvy
je vybraný dodavatel povinen předložit originály nebo ověřené kopie dokladů o kvalifikaci,
pokud již nebyly dodavatelem v průběhu zadávacího řízení předloženy, a to včetně dokladů
podle odst. 7.4.4. této zadávací dokumentace.
Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 zákona o ZVZ a profesní způsobilost podle
§ 77 odst. 1 zákona o ZVZ musí prokazovat splnění požadované způsobilosti nejpozději v době
3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.
Povinnost předložit doklad může dodavatel splnit odkazem na odpovídající informace vedené v
informačním systému veřejné správy nebo v obdobném systému vedeném v jiném členském
státu, který umožňuje neomezený dálkový přístup. Takový odkaz musí obsahovat internetovou
adresu a údaje pro přihlášení a vyhledání požadované informace, jsou-li takové údaje
nezbytné.
Doklady prokazující splnění kvalifikace, které jsou v jiném než českém nebo slovenském jazyce,
musí být předloženy v překladu do českého jazyka.
Bude-li předmět této veřejné zakázky plněn společně více dodavateli a za tímto účelem podají
společnou nabídku, bude v nabídce povinně uvedena kontaktní osoba oprávněná jednat za
všechny dodavatele, kteří se na společné nabídce účastní.
Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad nevydává, může být nahrazen
čestným prohlášením.

8. Sestavení nabídky
V nabídce dodavatel předloží dále uvedené doklady, a to v tomto zpracování a pořadí:
a) Krycí list nabídky s názvem veřejné zakázky, identifikací dodavatele, hodnotícími kritérii celkovou nabídkovou cenou, termín dodání, prohlášením o pravdivosti uvedených údajů,
datem, jménem a podpisem osob oprávněných jednat jménem/za dodavatele, to vše ve
struktuře uvedené v Příloze č. 1 této zadávací dokumentace.
b) Doklady prokazující splnění kvalifikace podle této zadávací dokumentace včetně všech
požadovaných příloh nebo odpovídající čestné prohlášení podle odst. 7.4.5. této zadávací
dokumentace.
c) Řádně doplněný a upravený Návrh Kupní smlouvy uvedený v předepsaném znění v Příloze č.
5 této zadávací dokumentace. Dodavatel do předloženého návrhu Kupní smlouvy doplní
údaje nezbytné pro dokončení vzniku návrhu smlouvy (pouze vlastní identifikaci,
nabídkovou cenu, termín dodání a další chybějící označené údaje) a takto doplněné
předloží jako svůj návrh smlouvy v rámci předkládané nabídky. Nabídka dodavatele musí
respektovat navržená smluvní ujednání a v žádné části nesmí obsahovat ustanovení, které
by bylo s nimi v rozporu nebo které by znevýhodňovalo zadavatele. Předložením
doplněného návrhu kupní smlouvy v rámci své nabídky se dodavatel zavazuje k plnění
Kupní smlouvy v celém rozsahu.
d) Informace o majetkové struktuře dodavatele podle § 104 odst. 2 zákona o ZVZ.
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e)
f)

g)

h)

Identifikaci poddodavatelů a stanovení částí, které budou poddodavateli plněny, předložení
údajů o majetkové struktuře poddodavatelů.
Účastník předloží podrobný popis a technickou dokumentaci předmětu dodávky vozidla
(traktoru vč. příslušenství tj. čelního nakladače, návěsu, pluhu, sypače) s uvedením
technických parametrů . Nabídka musí obsahovat základní identifikaci použitého podvozku
(výrobce, typ, technické parametry apod.).
Zadavatel upozorňuje, že v tomto odstavci uvedený požadavek nesplňuje pouhé prohlášení
o vlastnostech bez uvedení technických parametrů předmětu.
Dodavatel kromě výše uvedeného popisu předloží doplněnou tabulku uvedenou v příloze č.
4 této zadávací dokumentace.
Technická specifikace bude tvořit přílohu související Kupní smlouvy uzavřené s vybraným
dodavatelem).
Záruční a servisní podmínky formulované dodavatelem v souladu s podmínkami
stanovenými v této zadávací dokumentaci a jejích přílohách včetně detailního seznamu, na
co se nevztahuje poskytnutá záruka. Pokud budou záruční a servisní podmínky
formulovány v rozporu s podmínkami stanovenými v této zadávací dokumentaci nebo
nebudou v souladu s účelem a cílem veřejné zakázky, případně budou výrazně zhoršovat
podmínky užívání, předmětu plnění, je zadavatel oprávněn vyřadit nabídku z dalšího
posuzování a vyloučit dodavatele ze zadávacího řízení v souladu s § 48 odst. 8 zákona o
ZVZ.
Seznam servisních středisek

Požadavky uvedené v tomto odstavci pod písm. d) až i) mohou dodavatelé v rámci nabídky
prokázat předložením čestného prohlášení, ze kterého bude zřejmé, že požadované doklady
předloží vybraný dodavatel v rámci součinnosti před podpisem smlouvy na výzvu zadavatele.

9. Podání nabídky
9.1.

9.2.

9.3.
9.4.

Nabídka by měla být opatřena Titulním listem s označením názvu veřejné zakázky, obchodní
firmy dodavatele a identifikačního čísla dodavatele, označením „ORIGINÁL“ nebo „KOPIE“; dále
by měl titulní list (případně další následující) obsahovat „OBSAH“ s přesným označením
jednotlivých listů nabídky a čísly příslušných stránek, kopie nabídky bude předložena také na
CD, které bude obsahovat: sken celé nabídky do .pdf tak, jak jí dodavatel předkládá v listinné
podobě a samostatně návrh smlouvy doplněný dle požadavků v této zadávací dokumentaci
(identifikace dodavatele, nabídková realizační cena) v upravitelném formátu .doc.
Podává-li nabídku více dodavatelů společně (společná nabídka), uvedou v nabídce též osobu,
která bude zmocněna zastupovat tyto dodavatele při styku se zadavatelem v průběhu
zadávacího řízení.
Pokud za dodavatele jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce předložena
plná moc.
Nabídka bude předložena:
 v písemné podobě,
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 v českém jazyce,
 ve dvou písemných vyhotoveních (originál a přesná doslovná kopie) a na jednom CD, na

9.5.

9.6.
9.7.

9.8.

9.9.

kterém bude kompletní sken předkládané nabídky a návrh kupní smlouvy ve formátu .doc
nebo .docx,
 všechny stránky v obou vyhotoveních budou očíslovány vzestupnou číselnou řadou, včetně
stránek všech listů příloh i jednotlivých listů Kupní smlouvy, budou svázány nebo sepnuty a
zabezpečeny tak, aby nemohlo dojít k jejich rozdělení a neoprávněné manipulaci,
 nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly uvést zadavatele v omyl.
Obálka, ve které budou vložena obě vyhotovení nabídky (originál a kopie) a CD, bude označena
vlevo dole nápisem „NABÍDKA do zadávacího řízení - „Traktor“ – NEOTVÍRAT“, vlevo nahoře
přesným označením dodavatele; u právnické osoby bude uvedena obchodní firma společnosti,
sídlo společnosti, IČ, kontaktní telefon; u fyzické osoby název/obchodní firma, jméno a
příjmení podnikatele, místo podnikání, IČ, kontaktní telefon.
Obálka bude řádně zabezpečena proti neoprávněné manipulaci a poškození při přepravě.
Nabídky musí být doručeny nejpozději do 13. srpna do 12:00 hod. poštou, kurýrem, osobně či
jiným vhodným způsobem, v označených uzavřených obálkách na adresu: TECHNICKÝ A
DOPRAVNÍ SERVIS, s.r.o., U Pily 206/3a, 353 01 Mariánské Lázně; dodavatel nese ve všech
případech plnou odpovědnost za řádné a včasné podání nabídky.
Na nabídky doručené po termínu uvedeném bude pohlíženo, jako by nebyly podány, nebudou
kontrolovány a hodnoceny a budou uloženy zadavatelem k archivaci. O tomto bude dodavatel
neprodleně písemně zadavatelem informován. Nabídka bude obsahovat na poslední straně
prohlášení o počtu listů nabídky. Stejný počet listů nabídky bude uveden v „OBSAHU“, v rámci
titulního listu.
Nebude-li nabídka obsahovat celý povinný obsah v požadované formě a rozsahu nebo obsah
zpracovaný jiným přípustným způsobem uvedeným v zákoně o ZVZ, může to být důvodem k
vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení.

10.

Podmínky účasti v zadávacím řízení

Zadavatel stanovuje podmínkami účasti v zadávacím řízení:
 podmínku předložení závazných hodnot hodnotících kritérií podle čl. 6 této zadávací
dokumentace,
 podmínku splnění způsobilosti a kvalifikace podle článku 7 této zadávací dokumentace
 podmínku doložení dokladů podle článku 8 této zadávací dokumentace,
 splnění obchodních podmínek stanovených zadavatelem předložením návrhu kupní
smlouvy ve své nabídce,
 podání informací o poddodavatelích.

11.

Otevírání obálek

Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 13. srpna 2018 od 12:00 hodin na adrese sídla
zadavatele TECHNICKÝ A DOPRAVNÍ SERVIS, s.r.o., U Pily 206/3a, 353 01 Mariánské Lázně.
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Otevírání obálek jsou oprávněni účastnit se všichni dodavatelé, kteří podali nabídku ve lhůtě
pro podání nabídek a prokážou svá oprávnění (osoba oprávněná jednat za dodavatele,
zmocněnec za osobu oprávněnou jednat za dodavatele na základě plné moci v originále nebo
ověřené kopii). Zadavatel si z kapacitních důvodů vyhrazuje právo umožnit účast dodavatelů
v počtu nejvýše jedné osoby za každého dodavatele.
Zadavatel po otevření obálek s nabídkami bude kontrolovat, zda nabídky byly doručeny ve
stanovené lhůtě, v souladu s § 107 odst. 2 zákona o ZVZ a sdělí osobám přítomným při
otevírání obálek identifikační údaje účastníků a údaje z nabídek odpovídající číselně
vyjádřitelným kritériím hodnocení.

12.

Poddodavatelé

12.1.

V případě, že uchazeč předpokládá účast poddodavatele na předmětu plnění veřejné zakázky,
prostřednictvím kterého zároveň prokazuje svou kvalifikaci, je povinen předložit dále uvedené
doklady:
a) Písemný přehled rozsahu předmětu plnění veřejné zakázky, který má uchazeč v úmyslu zadat
jednomu či více poddodavatelům.
b) Identifikační údaje poddodavatele, minimálně v rozsahu specifikovaném na Krycím listě.
c) Výpis z obchodního rejstříku v kopii s platností ne starší 90 kalendářních dnů k poslednímu dni
určenému k podání nabídek vztahující se k osobě poddodavatele.
d) Čestné prohlášení originálně podepsané osobou oprávněnou jednat za společnost
poddodavatele s datem podpisu ne starším 90 kalendářních dnů k poslednímu dni určenému
k podání nabídek v rozsahu specifikovaném v §53 odst. 1 písm. j) zákona o veřejných zakázkách.
e) Smlouvu uzavřenou s poddodavatelem, z níž vyplývá závazek poddodavatele k poskytnutí plnění
určeného k plnění veřejné zakázky poddodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude
dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, který
prokazuje, že poddodavatel splnil podmínky profesní, ekonomické a finanční a technické
kvalifikace požadované touto zadávací dokumentací po dodavateli.
12.2. V případě, že uchazeč předpokládá účast poddodavatele na předmětu plnění veřejné zakázky,
prostřednictvím kterého neprokazuje zároveň svou kvalifikaci, je povinen předložit dále
uvedené doklady:
a) Písemný přehled rozsahu předmětu plnění veřejné zakázky, který má uchazeč v úmyslu zadat
jednomu či více poddodavatelům v souladu s § 44 odst. 6 zákona o veřejných zakázkách.
b) Identifikační údaje poddodavatele, minimálně v rozsahu specifikovaném na Krycím listě.
Bude-li vybraný dodavatel plnit část zakázky prostřednictvím poddodavatele, nese
odpovědnost za plnění celé zakázky výhradně dodavatel.

13.
13.1.

Poučení o vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel může zadávací dokumentaci vysvětlit, změnit nebo doplnit podle §§ 98 a 99 zákona
o ZVZ.
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13.2.

Dodavatelé se mohou obracet na zadavatele písemně s žádostmi o vysvětlení zadávací
dokumentace nebo jejích částí nejpozději sedm pracovních dnů před ukončením lhůty pro
podání nabídek.
Zadavatel v obou případech podá vysvětlení v písemné formě dle § 98 zákona o ZVZ a zveřejní
písemné vysvětlení na profilu zadavatele a dále také na webových stránkách E-ZAK. Lhůta pro
podání vysvětlení zadavatele počíná běžet dnem následujícím po dni doručení písemné formy
žádosti o vysvětlení doručené prostřednictvím poštovní přepravy, elektronické komunikace (email) nebo osobním předáním.

13.3.

14.
a)
b)

c)

Součinnost před uzavřením smlouvy

Vybraný dodavatel předloží v rámci součinnosti před podpisem Kupní smlouvy:
doklady v originálním provedení nebo ověřených kopiích prokazující splnění způsobilosti a
kvalifikační doklady podle čl. 7 této zadávací dokumentace,
doklady podle čl. 8 toto zadávací dokumentace, pokud je vybraný dodavatel nedoloží již
v rámci své nabídky; k bodu d) čl. 8 platí: bude-li vybraný dodavatel právnickou osobou, je
povinen podle § 104 odst. 2 zákona o ZVZ předložit:
 identifikační údaje všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem podle zákona o
některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
 doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; těmito
doklady jsou zejména:
 výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
 seznam akcionářů,
 rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
 společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.
doklady uvedené v odst. 8. písm. d) až i) této zadávací dokumentace

15.

Požadavky na varianty nabídky

Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.

16.

Jistota

Zadavatel nepožaduje složení jistoty.

17.
17.1.
17.2.

Doplňující informace

Podávají-li nabídku dodavatelé společně, budou odpovídat všichni společní dodavatelé za
plnění veřejné zakázky společně a nerozdílně.
Zadavatel si ve smlouvě v souladu s § 100 odst. 1 zákona o ZVZ vyhrazuje možnost změny
závazku v rozsahu dodávky dalších součástí úzce souvisejících s předmětem plnění podle § 222
odst. 4 zákona o ZVZ.
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17.3.

Zadavatel si vyhrazuje právo finálně upravit konečné znění Kupní smlouvy před jejím podpisem
v návaznosti na případné změny přípustné při vyhotovování čistopisu smlouvy a učinit některé
formální úpravy nemající povahu „podstatných“ změn. Za podstatné změny lze přitom
považovat změny, které by mohly ovlivnit průběh zadávacího řízení nebo okruh dodavatelů o
veřejnou zakázku.
17.4.
Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si všechna vyhotovení podaných nabídek, a to i po
skončení řízení.
17.5.
Účastníci zadávacího řízení nemají nárok na úhradu nákladů spojených s účastí v řízení.
17.6.
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce dodavatele u třetích osob.
17.7.
S případnými námitkami proti průběhu zadávacího řízení se mohou dodavatelé obracet
v zákonné lhůtě na zadavatele
17.8.
Dodavatel je povinen umožnit zadavateli a jemu nadřízeným orgánům provedení kontroly
v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to i opakovaně.
17.9.
Práva zadavatele:
zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu lhůty pro podání nabídek změnit, upřesnit nebo
doplnit podmínky výzvy
zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadání veřejné zakázky bez udání důvodu, avšak
nejpozději do uzavření smlouvy
zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a neuzavřít smlouvu s žádným
uchazečem
zadavatel si vyhrazuje právo změnit termín plnění veřejné zakázky
zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace uvedené uchazeči v nabídkách a případně
požádat o jejich upřesnění
zadavatel si vyhrazuje právo dále jednat o smlouvě a upřesnit její konečné znění
zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit uchazeče z účasti v zadávacím řízení pro nesplnění
podmínek stanovených ve výzvě, zejména v případě, kdy nabídka neobsahuje všechny součásti
požadované zadavatelem
zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o výběru nejvýhodnější nabídky na profilu
zadavatele
zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o vyloučení dodavatele ze zadávacího
řízení na profilu zadavatele
uchazeč nemá nárok na úhradu nákladů spojených s účastí v soutěži
uchazeč nemá nárok na náhradu škody, včetně ušlého zisku, jestliže zadavatel využije svá
práva výše uvedená

V Mariánských Lázních dne ............. 2018
----------------------------------------Daniel Javůrek, jednatel
společnosti zadavatele

Přílohy
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Příloha č. 1 Krycí list
Příloha č. 3 Seznam významných dodávek
Příloha č. 5 Návrh Kupní smlouvy

Příloha č. 2 Čestné prohlášení dodavatele ke
splnění základních kvalifikačních požadavků
Příloha č. 4. Technická specifikace
Příloha č. 6 Prokázaní poddodavatele
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