VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
A
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
(déle jen „ZD“)

Výběrové řízení je realizováno dle Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek
pro programové období 2014 - 2020

s názvem

„Traktor s nakladačem a čelní hydraulikou“

New Fly s.r.o.
Sídlištní 245/18a, Lysolaje, 165 00 Praha
IČ: 08200173

1. Základní údaje o zadavateli
Název zadavatele:
Sídlo:
IČ:
Kontaktní osoba:
Kontaktní údaje:

New Fly s.r.o.
Sídlištní 245/18a, Lysolaje, 165 00 Praha
08200173
Mgr. Václav Stejskal
Mgr. Václav Stejskal, e-mail: stejskal@ak-zzs.cz,
tel: 724 792 256

2. Základní informace veřejné zakázky
Název:

„Traktor s nakladačem a čelní hydraulikou“

Druh veřejné zakázky:

veřejná zakázka na dodávky

Předmět veřejné zakázky:

Předmětem veřejné zakázky
s nakladačem a čelní hydraulikou

je

dodání

1ks

traktoru

Předmět veřejné zakázky je spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů,
z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).
Název projektu:

Zemní práce Osek

Číslo projektu:

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_074/0014818

3. Předmět a předpokládaná hodnota veřejné zakázky
3.1. Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je dodávka traktoru s nakladačem a čelní hydraulikou
3.2. Technické parametry


Max. výkon: min. 90 HP



Točivý moment: min. 500 Nm



Maximální zvedací síla: min. 70 kN



Provozní hmotnost: min 4000 kg



Hnací systém: 4WD



Počet náprav: 2



Nosnost: min. 1,9 tuny



Délka: min. 0,9 m



Záruční lhůta na funkčnost a hlavní komponenty: min. 60 měsíců

3.3. Přepokládaná hodnota veřejné zakázky
Cena bez DPH

976 000,- Kč bez DPH

Cena s DPH

1 180 960,- Kč s DPH

Předpokládaná hodnota je zároveň hodnotou maximální, její překročení bude
posouzeno jako nesplnění zadávacích podmínek a bude to důvodem pro vyloučení
účastníka ze zadávacího řízení.

4. Lhůta pro podání nabídky
Lhůta pro podání nabídek začíná běžet v den odeslání výzvy k podání nabídek a končí dne
12. 2. 2021 v 12:00. K otevírání obálek s nabídkami dojde bezodkladně po skončení lhůty pro
podání nabídek. Otevírání obálek se uskuteční na adrese:
Adresa: Palackého 28, 388 01 Blatná
Otevírání obálek se může zúčastnit maximálně jeden zástupce dodavatele, který podal
nabídku do konce lhůty pro podání nabídek. Zástupce dodavatele se prokáže plnou mocí
podepsanou oprávněnou osobou za dodavatele jednat, pokud sám není touto osobou.

5. Místo pro podání nabídky
Obálky s nabídkami budou doručeny osobně nebo poštou na adresu:
Zájeda, Stejskal a partners s.r.o., advokátní kancelář
Palackého 28, 388 01 Blatná
V případě osobního doručení je možno doručovat na tuto adresu od 9:00 do 16:00 v pracovní
dny.

6. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky
Nabídky budou přijímány pouze v listinné podobě a doručené poštou nebo osobně na adresu
zadavatele v zalepených obálkách označených názvem: ,,Traktor s nakladačem a čelní

hydraulikou“,
reg.
č.
projektu
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_074/0014818,
,,NEOTEVÍRAT“ a adresou uchazeče o veřejnou zakázku.

nápisem

Doporučujeme jednotlivé listy nabídky pevně spojit a jednotlivé listy nabídky očíslovat
nepřerušovanou vzestupnou číselnou řadou.
Nabídka musí být zpracována v českém jazyce a musí být v souladu s požadavky
stanovenými touto ZD a zákonem. Účastník musí při zpracování nabídky respektovat
požadavky a podmínky stanovené zadavatelem v ZD veřejné zakázky. Nabídka musí být
řádně doručena zadavateli ve stanovené lhůtě pro podání nabídek. Nabídka nebude
obsahovat opravy a přepisy a jiné nesrovnalosti, které by zadavatele mohly uvést v omyl.
Dodavateli doporučujeme předložit nabídku v požadovaném rozsahu a členění, v souladu
s vyhlášenými zadávacími podmínkami.
Požadované členění nabídky:
1. Krycí listy nabídky (příloha č. 1 těchto zadávacích podmínek).
2. Čestné prohlášení základní způsobilosti (příloha č. 2 těchto zadávacích podmínek).
3. Prokázání profesní způsobilosti.
4. Návrh kupní smlouvy (dle přílohy č. 3 těchto zadávacích podmínek) – 1x podepsaný.

Dodavatel předloží nabídku v písemném originále a dále jedné kopii elektronicky na CD
(naskenovaný písemný originál kompletní nabídky).
V případě zjištění rozdílů mezi listinnou a elektronickou formou nabídky je rozhodující listinná
verze nabídky.

7. Hodnotící kritérium
Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti.
Ekonomickou výhodnost nabídek bude zadavatel hodnotit podle nejnižší nabídkové ceny.
Váha tohoto kritéria je 100 %.

8. Požadavky na prokázání kvalifikace
Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže:
1. Základní způsobilost
Základní způsobilost prokáže dodavatel, který předloží originál (či úředně ověřenou kopii)
čestného prohlášení k základní způsobilosti (příloha č. 2 této zadávací dokumentace)
potvrzeného osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele.

2. Profesní způsobilost
Splnění profesní způsobilosti prokáže dodavatel předložením prosté kopie výpisu
z obchodního rejstříku nebo prostou kopii výpisu z jiné obdobné evidence (např. živnostenský
list, výpis z živnostenského rejstříku. Výpis z obchodního rejstříku nesmí být k poslednímu dni,
ke kterému má být prokázáno splnění profesní kvalifikace, starší než 90 kalendářních dnů.

9. Způsob jednání s dodavateli
Zadavatel nebude s dodavateli jednat o nabídkách.

10. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny
Nabídková cena musí obsahovat veškeré oprávněné náklady nezbytné ke včasné a kompletní
realizaci díla.
Nabídková cena bude uvedena v Kč bez DPH, včetně DPH a s vyčíslením samotného DPH.
Nabídková cena bude obsahovat veškeré náklady účastníka spojené s jejich realizací. Tato
cena je pevná, nejvýše přípustná, zahrnuje všechny služby, dodávky a činnosti související
s jejím prováděním (cena za dopravu do určeného místa, přepravní poplatky, zaškolení,
předání dokladů nutných k převzetí a užívání předmětu koupě a další nezbytné náklady).
Součástí kupní ceny jsou i práce a dodávky, které v zadávací dokumentaci nebo smlouvě
uvedeny nejsou, ale dodavatel jako odborník o nich vědět musel nebo měl.
Nabídková cena bude vyznačena v příloze č. 1 a v příloze č. 3 těchto zadávacích podmínek.

11. Doba a místo plnění zakázky
11.1. Doba plnění zakázky
Zahájení plnění zakázky: do 1 týdne od podpisu smlouvy
Ukončení plnění zakázky: do 2 týdnů od podpisu smlouvy
11.2. Místo plnění zakázky
Osek č.p. 85, 386 01 Strakonice

12. Požadavky na varianty nabídek
Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

13. Obchodní a platební podmínky
Obchodní podmínky jsou stanoveny formou návrhu smlouvy (příloha č. 3 těchto zadávacích
podmínek). V návrhu smlouvy jsou barevně vyznačená místa, které dodavatel doplní o
požadované údaje.
Účastník není oprávněn měnit a doplňovat text smlouvy ani jejích příloh na jiných, než k tomu
určených místech (zejména identifikační údaje účastníka, údaje o nabídkové ceně, případně
další výslovně požadované údaje).

14. Požadavky na specifikaci případných poddodavatelů
Dodavatel je oprávněn splnit dílo, které bude předmětem smlouvy, formou subdodávek.
Zadavatel v rámci nabídek nepožaduje uvedení případných poddodavatelů,
identifikačních údajů a věcné vymezení plnění dodaného jejich prostřednictvím.

jejich

15. Vysvětlení zadávacích podmínek
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemné vysvětlení zadávacích podmínek.
Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty
pro podání nabídek.

16. Přílohy
Příloha č. 1: Krycí list
Příloha č. 2: Čestné prohlášení k základní způsobilosti
Příloha č. 3: Návrh kupní smlouvy

