Hroznová 2
656 06 Brno

www.ukzuz.cz
ISDS: ugbaiq7

IČO: 00020338
DIČ: CZ00020338

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, mimo režim tohoto zákona:
Veřejná zakázka na dodávky:
„Dodávka rozmetadla mrvy II“

Toto zadávací řízení se neřídí zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), vyjma ust. § 27 ZZVZ a dále § 6, podle kterého je
zadavatel povinen dodržovat zásady transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu
diskriminace a vzhledem k povaze a smyslu zakázky zásady sociálně odpovědného zadávání,
environmentálně odpovědného zadávání a inovací ve smyslu ZZVZ, a dále vyjma ustanovení,
na které zadavatel výslovně odkazuje v této výzvě.

I. Údaje o zadavateli
Úřední název:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Statutární zástupce:
Č.j.:
Kont. osoba:

Česká republika - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský,
organizační složka státu
Brno, Hroznová 63/2, PSČ 656 06
00020338
CZ00020338
Ing. Daniel Jurečka, ředitel
UKZUZ 121072/2021
Ing. Hana Romanová, odd. veřejných zakázek,
email: hana.romanova@ukzuz.cz

II. Předmět zakázky
2. 1 Předmět zakázky
CPV kód: 16140000-8 Rozmetadla mrvy
Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka 1 ks nového rozmetadla
chlévské mrvy pro Zkušební stanici Chrastava v souladu s technickou specifikací strojů dle čl.
II., odst. 2.2 této výzvy. Předmětem dodávky je kompletní, nové a zcela funkční zařízení.
Kupní smlouva (Příloha č. 2) bude uzavřena s vítězným účastníkem výběrového řízení.
2. 2 Požadavky zadavatele k předmětu zakázky
Minimální technické požadavky stroje:
 nosnost min. 6 t,
 minimální objem 7 - 7,5 m3,
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šířka rozhozu 6 – 8 m,
deflektor – úprava šíře rozhozu,
dvounápravové provedení,
robustní konstrukce,
hydraulicky poháněná podlaha,
vzduchové brzdy jednookruhové,
adaptér svislý čtyřrotorový,
kardan,
hydraulika dvousekční,
hydraulicky uzavíratelné čelo (gilotina),
kompatibilita s tažným prostředkem - Zetor 8145,
min. pneu 400/60 – 15,5,
certifikace pro provoz na pozemních komunikacích včetně zajištění technického
průkazu,
vybavení veškerými bezpečnostními prvky (osvětlení, reflexní plochy atd.).

Nabídka účastníka musí v každém technickém parametru vyhovět stanovené požadované
úrovni.
Další požadavky zadavatele:
 zařízení a všechny součásti dodávky musí být nové, nepoužívané,
 v nabídkové ceně bude zahrnuta rovněž doprava do místa plnění včetně předvedení
stroje a zaškolení obsluhy stroje v místě plnění,
 záruční lhůta na stroj v délce minimálně 12 měsíců,
 požadavek na zajištění servisního místa dodavatele na území České republiky,
 provedení záručního i pozáručního servisu v místě plnění zakázky včetně zajištění
náhradních dílů,
 účastník přiloží k nabídce technický popis stroje určeného k dodání, prospekty či
fotografie nabízeného stroje (ne ilustračního rázu),
 součástí dodávky je kompletní technická dokumentace, návod k dodávanému stroji
v českém jazyce,
 součástí nabídky bude návrh smlouvy (příloha č. 2), vypracovaný v souladu s
požadavky stanovenými touto zadávací dokumentací, podepsaný oprávněnou osobou
účastníka.

III. Obchodní a platební podmínky
3. 1 Obchodní podmínky
- Podáním nabídky účastník souhlasí se zveřejněním konečného znění oboustranně uzavřené
smlouvy s jejími součástmi a dodatky v souladu s platnými právními předpisy; zveřejnění
provede zadavatel jako kupující.
-

Účastník zřetelně označí ve smlouvě ty části, jež považuje za obchodní tajemství nebo
ty informace, které vzhledem k jejich charakteru nelze zveřejnit. Za obchodní tajemství
nemůže být nikdy považována výše ceny za poskytnuté plnění a další skutečnosti
nenaplňující definici § 504 občanského zákoníku.

-

Součástí smlouvy bude prohlášení o akceptaci veškerých požadavků a podmínek zadavatele
uvedených v této výzvě a nabídce účastníka, v případě rozporu mezi údaji uvedenými ve
smlouvě, výzvě k podání nabídek a nabídce účastníka bude mít text výzvy k podání nabídek
přednost.
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-

Účastník nemá právo na úhradu jakýchkoliv nákladů, které mu vzniknou v souvislosti
s jeho účastí v zadávacím řízení, tj. s vypracováním a předložením nabídky,

-

V případě, že dodavatel nedodá zboží nejpozději do 10. 12. 2021, bude zadavatel oprávněn
odstoupit od smlouvy.

3. 2 Platební podmínky
- Nabídnutá cena bude cenou konečnou, maximální a dodavatel ji nebude moci změnit
během plnění zakázky.
-

Zadavatel nepřipouští zálohy či jakékoliv platby předem, kupní cena bude uhrazena až po
úplném a řádném dodání stroje,

-

Zadavatel je podle zákona č. 147/2002 Sb. organizační složkou státu a správním úřadem.
V souladu se zákonem o DPH se organizační složky státu při výkonu působností v oblasti
veřejné správy nepovažují za osoby povinné k dani.

-

Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve
smyslu příslušných zákonných ustanovení, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, číslo smlouvy a Předávací protokol
odsouhlasený zástupcem zadavatele. V případě, že faktura nebude mít odpovídající
náležitosti, je zadavatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět účastníku k doplnění,
aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od
opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu.

-

Splatnost faktury bude minimálně 14 dnů po doručení elektronické faktury zadavateli na
adresu podatelna@ukzuz.cz.

IV. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Předpokládaná celková hodnota této veřejné zakázky malého rozsahu za předmět plnění je
stanovena ve výši 420 000,- Kč bez DPH.
Účastníci stanoví celkovou výši nabídkové ceny s DPH, bez DPH a výši DPH .

V. Doba a místo plnění
Doba plnění:

do 8 týdnů od účinnosti smlouvy, tj od jejího zveřejnění v registru
smluv

Termín dodání lze prodloužit o dobu trvání překážky na straně dodavatele, která bude mít
příčinnou souvislost s pandemií koronaviru a nastala nezávisle na vůli dodavatele. Pokud
dodavatel požádá o prodloužení termínu pro dodání stroje a tato žádost bude náležitě
odůvodněna, uzavře zadavatel s dodavatelem dodatek k již uzavřené smlouvě a prodlouží
termín pro dodání stroje. Přílohu dodatku bude tvořit výše uvedená žádost. Dodavatel bude
oprávněn tuto žádost podat pouze před uplynutím lhůty pro dodání stroje.
Místo plnění zakázky: ÚKZÚZ, Zkušební stanice Chrastava, Bílokostelecká 208, 463 31
Chrastava.
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VI. Hodnocení nabídek a zpracování nabídkové ceny
Kompletní a včas doručené nabídky budou hodnoceny hodnotící komisí dle kritéria
ekonomické výhodnosti.
Při výběru nejvhodnější nabídky bude u došlých nabídek hodnocena:
cena v Kč včetně DPH s váhou 90 %
záruka
s váhou 10 %
Účastníci stanoví celkovou výši nabídkové ceny pro veřejnou zakázku s DPH, bez DPH a výši
DPH .
Výčet hodnotících kritérií včetně příslušných vah je uveden v tabulce č. 1.
Tabulka. č. 1
Způsob hodnocení
Kritérium
Váha
Cena dodávky (vč. příslušenství,
dopravy, zaškolení obsluhy,
90%
dle vzorce
předvedení stroje)1)
min. hodnota
0 bodů
Interval 12 měsíců.....
Záruční doba v měsících
10%
hodnot max. hodnota
48 měsíců….. 100 bodů
1) celková cena včetně DPH

Celková nabídková cena stroje bude zpracována včetně její kalkulace bez DPH, DPH a s DPH,
vyjádřená v CZK včetně příslušenství, dopravy na místo určení, předvedení stroje a zaškolení
pracovníků v místě plnění).
a) vzorec pro výpočet bodových hodnot
Cena - Počet bodů kritéria (nejvhodnější nabídka je min. hodnota) = 100 × (nejvhodnější
nabídka ÷ hodnota nabídky).
Záruka - Počet bodů kritéria (nejvhodnější nabídka je max. hodnota) = 100 × (hodnota záruční
doby dle podané nabídky po odečtení stanovené minimální hodnoty záruční doby ÷ rozdílem
mezi maximální hodnotou a minimální hodnotou záruční doby stanovené zadavatelem).
Zadavatel bude hodnotit dodavatelem poskytnutou záruční dobu pouze ve shora stanoveném
intervalu hodnot. Jestliže dodavatel nabídne záruční dobu kratší, než je minimální hodnota
stanovená zadavatelem, je zadavatel oprávněn ho vyloučit ze zadávacího řízení, jako účastníka,
který nesplnil podmínky zadávacího řízení. Záruka dodavatelem poskytnuta nad maximální
stanovenou hodnotu bude hodnocena stejně jako záruka v maximální hodnotě.
Skutečná výše bodů = počet bodů kritéria × váha kritéria.
b) celkové hodnocení
Výsledné hodnocení je dáno součtem bodů získaných v rámci jednotlivých kritérií. Pro případ,
že nabídky dvou či více dodavatelů získají stejné výsledné hodnocení, je rozhodující počet bodů
získaných v rámci kritéria cena. Pokud nebude možné určit výslednou nabídku ani kritériem
ceny, bude vítěznou nabídkou považována ta, která byla zadavateli doručena dříve. Při
hodnocení se stanoví pořadí hodnocených nabídek.
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Zadavatel nejprve provede hodnocení všech nabídek a poté posoudí splnění technických
požadavků dle čl. II. této výzvy a kvalifikačních požadavků dle článku VII. této výzvy (dále
jen „požadavky“) pouze u účastníka, jehož nabídka bude vyhodnocena jako nejvýhodnější. V
případě, že účastník nesplní výše uvedené požadavky, bude zadavatelem vyloučen a zadavatel
přikročí k posouzení splnění výše uvedených požadavků u účastníka, jehož nabídka se umístí v
rámci hodnocení za nabídkou účastníka vyloučeného.
Zadavatel uzavře smlouvu s tím účastníkem, jehož nabídka bude na základě hodnotících kritérií
pro zadavatele nejvýhodnější.
V případě, že takto vybraný dodavatel odmítne se zadavatelem uzavřít smlouvu, vyzve
zadavatel k uzavření této smlouvy dodavatele, který se umístil za dodavatelem, který podal
nejvhodnější nabídku.
V případě doručení pouze jedné nabídky nebo pokud pro účely hodnocení zbyde jen jedna
nabídka, hodnocení provedeno nebude a zadavatel po posouzení splnění kritérií zadávacího
řízení zváží uzavření smlouvy s tímto účastníkem.
VII. Kvalifikační doklady
Účastník musí splnit tyto kvalifikační předpoklady:
1. Profesní způsobilost:
Profesní způsobilost splňuje účastník, který předloží:
 kopii výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm účastník zapsán, či výpis z jiné
obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,
 kopii dokladu o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu celému předmětu
veřejné zakázky
Prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů může být dodavatelem doloženo
rovněž výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.
2. Technické kvalifikační předpoklady:
Technickou kvalifikaci splňuje účastník, který předloží:
- kopii dokladu prokazující shodu požadovaného výrobku s požadovanou technickou
normou nebo technickým dokumentem vydaným příslušným orgánem,
- technický popis stroje určeného k dodání, prospekty či fotografie nabízeného stroje (ne
ilustračního rázu).

VIII. Formální náležitosti a obsah nabídky
Zadávací řízení, korespondence a dokumenty související se zadávacím řízením budou v českém
nebo slovenském jazyce.
Nabídka bude obsahovat:
- krycí list nabídky – základní identifikační údaje účastníka (Příloha č. 1),
-

zpracování celkové nabídkové ceny stroje včetně její kalkulace bez DPH, DPH a s
DPH, vyjádřená v CZK včetně příslušenství, dopravy na místo určení, zaškolení
pracovníků v místě plnění,
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-

prospekty, technické listy či technická dokumentace stroje určeného k dodání, ze
kterých bude zcela zřejmé splnění parametrů požadovaných zadávací
dokumentací dle čl. II. výzvy,

-

kvalifikační doklady dle bodu VII. výzvy,

-

délku záruky v měsících – min. v délce požadované v čl. II, odst. 2.2 ,

-

termín dodání stroje (v týdnech),

-

vyplněný návrh kupní smlouvy, který je Přílohou č. 2, podepsaný statutárním
zástupcem účastníka.

Nedodržení podmínek stanovených touto zadávací dokumentací, může vést k vyloučení
účastníka ze zadávacího řízení.
Údaje o kontaktních osobách je zadavatel oprávněn zpracovávat v souladu s Nařízením
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES, (obecné nařízení o ochraně údajů – GDPR) a to konkrétně dle čl. 6 písm.
c) Nařízení, neboť zpracování údajů je nezbytné pro splnění právní povinnosti vyplývající ze
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

IX. Lhůta a místo pro podání nabídky
Účastník podává nabídku elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, který
je profilem zadavatele, na elektronické adrese:
https://zakazky.eagri.cz/vz00015724
ve lhůtě pro podání nabídek, tj. nejpozději
do 9. 8. 2021 do 9.00 hod.
Zadavatel nepřipouští podání nabídky v listinné podobě ani v jiné elektronické formě
mimo elektronický nástroj E-ZAK.
Zadavatel dále uvádí, že veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavateli v zadávacím řízení
musí být vedena pouze písemnou formou, a to elektronicky. Doručování písemností a
komunikace mezi zadavatelem a dodavateli bude v zadávacím řízení probíhat prostřednictvím
elektronického nástroje E-ZAK (na adrese: https://zakazky.eagri.cz/vz00015724), který splňuje
podmínky zákona a vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících
se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu
shody.
Způsob správného podání nabídky v elektronické podobě na veřejnou zakázku je uveden v
uživatelské příručce elektronického nástroje E-ZAK pro dodavatele, která je k dispozici zde
https://zakazky.eagri.cz/manual_2/ezak-manual-dodavatele-pdf .
Dodavatel je oprávněn požadovat vysvětlení zadávací dokumentace.
Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace musí být zadavateli doručena ve lhůtě nejméně 4
dny před koncem lhůty pro podání nabídek.
Zadavatel není povinen poskytnout vysvětlení zadávací dokumentace, pokud nebude žádost o
vysvětlení podaná včas.
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Zadavatel upozorňuje dodavatele, aby ve svém vlastním zájmu sledovali profil zadavatele,
na kterém budou uveřejňovány případná vysvětlení, změny či doplnění zadávacích
podmínek. Pokud dodavatel nezapracuje případné zde uvedené změny do své nabídky,
může být vyloučen ze zadávacího řízení pro nedodržení zadávacích podmínek.

X. Otevírání a hodnocení nabídek
a)

Otevírání nabídek bude provedeno ihned po vypršení lhůty pro podání nabídek.

b) Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat od dodavatelů doplňující informace a ověřit si
skutečnosti uvedené v nabídkách.
c)

O výsledku hodnocení nabídek budou účastníci písemně vyrozuměni prostřednictvím
profilu zadavatele E-ZAK.

XI. Odkaz na kontaktní osobu zadavatele, telefon, e-mail
Zástupce zadavatele pověření jednáním s účastníky:
ve věcech technických:
Alena Jahodová, email: alena.jahodova@ukzuz.cz , tel.: +420 739 381 927
ve věcech organizace a smluvních:
Ing. Hana Romanová, email: hana.romanova@ukzuz.cz , tel : + 420 737 267 504

XII. Zadavatel si vyhrazuje právo:
a) zrušit zadávací řízení,
b) odmítnout všechny předložené nabídky a neuzavřít smlouvu se žádným účastníkem,
c) opakovat výzvu k podání nabídky s jinými účastníky, pokud žádná nabídka nesplní
požadavky a účel zadávacího řízení.

Seznam příloh:
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky
Příloha č. 2 – Návrh kupní smlouvy

V Brně dne 13. 7. 2021
Ing. Daniel Jurečka
ředitel ústavu
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