Příloha č. 1

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
vydaná v souladu se závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP k veřejné zakázce na
dodávky s názvem

POŘÍZENÍ ŠTĚPKOVAČE PRO MĚSTO PETŘVALD
PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROTŘEDÍ
FONDU SOUDRŽNOSTI EVROPSKÉ UNIE
WWW.OPZP.CZ
NÁZEV PROJEKTU:
ČÍSLO PROJEKTU:
AKCEPTAČNÍ ČÍSLO:

Pořízení štěpkovače a velkoobjemových kontejnerů pro město Petřvald
CZ.1.02/4.1.00/15.27713
15232074

Město Petřvald, odbor výstavby a životního prostředí, oznamuje svůj úmysl zadat níže uvedenou veřejnou
zakázku malého rozsahu (2. Kategorie) na služby a dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů a současně poskytuje tuto zadávací dokumentaci
na veřejnou zakázku.
1.

Identifikační údaje žadatele:

Název zadavatele:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Oprávněný zástupce ve věcech smluvních:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Kontaktní osoba pověřená činnostmi zadavatele:
Telefon:
Fax:
E-mail:
ID DS:
2.

Město Petřvald
Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald
002 975 93
CZ 002 975 93
Ing. Jiří Lukša, starosta města
596 542 900
596 542 933
luksa@petrvald-mesto.cz
Ing. Zuzana Sáňková
596 542 909
596 542 933
sankova@petrvald-mesto.cz
waqbb2k

Předmět veřejné zakázky:

Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka (pořízení) 1 ks štěpkovače, který bude sloužit ke
štěpkování dřevní hmoty pocházející z údržby zeleně města Petřvald.
Dodané zboží musí být nové, kompletní, plně funkční a musí splňovat veškeré požadavky příslušných obecně
závazných právních předpisů a technických norem.

Dodavatel se zavazuje zadavateli dodat spolu se zbožím doklady, které se ke zboží vztahují, např. dodací
listy, certifikáty, atesty použitých materiálů, prohlášení o shodě výrobku, záruční listy, návody k obsluze
a údržbě a další doklady a náležitosti vyžadované k provozu a obsluze stanovené platnými právními
normami, to vše v českém jazyce.
Obsahem ceny budou veškeré náklady spojené s plněním předmětu této veřejné zakázky – dodávkou
a dopravou.
3.
4.

Technické požadavky:
výkon štěpkovače – min. 8 m3/hod
výkon motoru – min. 18 kW
spotřeba paliva – do 8 l/hod
průměr zpracovávaného materiálu do 150 mm (min. 100 mm)
délka štěpky max. 11 mm
celková hmotnost – max. 650 kg
počet nožů – min. 4 ks
možnost tažení za kouli ISO50 nebo oko 40 mm
schválení pro provoz na veřejných komunikacích
Předpokládaná cena:

Předpokládaná cena předmětu plnění je 420 000,- Kč bez DPH.
5.

Druh zakázky:

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky – zakázka je zadávaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů.
Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky „Pořízení štěpkovače pro město Petřvald“ bude realizována
s podporou dotace EU a SFŽP v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 4 – Zkvalitnění
nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží - Opatření 4.1 – Zkvalitnění nakládání
s odpady.
Kód CPV: 16000000-5 Zemědělské stroje
6.

Doba plnění:

Zboží bude dodáno do 60 dnů od účinnosti kupní smlouvy.
V případě nedodržení termínu dodání bude dodavateli účtována smluvní pokuta ve výši 0,5% z kupní ceny
za každý den prodlení.
7.

Místo dodání:

Středisko údržby města Petřvald, Gen. Svobody 403, 735 41 Petřvald.
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8.

Platební podmínky:

Zadavatel nebude poskytovat před zahájením prací finanční zálohy.
Další platební o obchodní podmínky, které je nutné respektovat při kalkulaci nabídkové ceny, jsou uvedeny
v návrhu smlouvy, která je součástí zadávací dokumentace.
9.

Obchodní podmínky:

Další obchodní, platební a záruční podmínky jsou vymezeny v návrhu kupní smlouvy – vzoru. Návrh
smlouvy je závazný.
Nedílnou součástí zadávací dokumentace je návrh kupní smlouvy. Uchazeč využije pro tento účel vzor
(viz příloha č. 3), který doplní. V uvedeném vzoru – návrhu kupní smlouvy uvede uchazeč údaje v souladu
s obsahem své nabídky. Návrh, podepsaný osobou oprávněnou za uchazeče jednat, vloží do nabídky.
Uchazeč vyplní návrh kupní smlouvy v souladu se všemi podmínkami této zadávací dokumentace. Následně
není oprávněn smlouvu měnit a upravovat. Návrh smlouvy nesmí omezovat požadavky zadavatele uvedené
v této zadávací dokumentaci. Nesplnění této podmínky posoudí zadavatel jako nesplnění zadávacích
podmínek s následkem vyloučení příslušného uchazeče z další účasti v zadávacím řízení. Pokud jedná
jménem či za uchazeče zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce předložena plná moc
v originále nebo úředně ověřené kopii. Nepodepsaný návrh smlouvy je nepodepsanou nabídkou. Nabídka,
která bude obsahovat nepodepsanou smlouvu, bude ze zadávacího řízení dané části vyloučena.
10.

Požadavky zadavatele na prokázání kvalifikace:

Prokázání kvalifikace podle požadavků zadavatele stanovených v souladu se zákonem o veřejných zakázkách
je předpokladem posouzení a hodnocení nabídek v tomto řízení.
Splnění kvalifikace se rozumí:
-

-

čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů
splnění profesních kvalifikačních předpokladů - tyto prokáže dodavatel, který předloží:
a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán nebo
b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím
předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci
čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku
seznam minimálně 2 dodávek obdobného charakteru provedených dodavatelem za poslední 3 roky
a osvědčení objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto dodávek; tato osvědčení musí
zahrnovat cenu, dobu a místo dodávky a musí obsahovat údaj o tom, zda byla tato dodávka provedena
řádně a odborně. Za významné považuje zadavatel takové dodávky, které byly obdobné k této části
předmětu veřejné zakázky, přičemž každá z těchto dodávek musí být v objemu minimálně 300 000,Kč bez DPH. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit údaje uvedené v každé takové referenční zakázce.

Doklady mohou být předloženy v kopii bez ověření. Zadavatel si může vyžádat předložení originálů těchto
dokladů.
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11.

Kritéria pro hodnocení nabídky:

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena včetně DPH
12.

Požadavky zadavatele na zpracování nabídkové ceny uchazečem:

Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná po celou dobu realizace
uvedeného rozsahu veřejné zakázky za podmínek uvedených v zadávací dokumentaci, se započtením
veškerých nákladů (doprava, balné), rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace).
Požadavky zadavatele na jednotný způsob zpracování a doložení nabídkové ceny:
Uchazeč v nabídce uvede:
• cena celkem bez DPH
• vyčíslení DPH
• cena celkem včetně DPH
Podkladem pro zpracování nabídkové ceny je tato zadávací dokumentace.
13.

Další podmínky zadavatele:

13.1

Způsob zpracování nabídky:

Nabídky musí být podány v řádně uzavřených obálkách, opatřených zpětnou adresou dodavatele, s výrazným
označením:
„NABÍDKA OVaŽP – Pořízení štěpkovače pro město Petřvald – NEOTVÍRAT“

Nabídkou je návrh smlouvy podaný dodavatelem. Ve smyslu uvedeného bude ve stanovené lhůtě uchazečem
předložena v jedné obálce Nabídka (návrh kupní smlouvy) na provedení veřejné zakázky a povinné přílohy
nabídky (viz níže).
Nabídka (smlouva) bude zpracována v českém jazyce, v písemné formě a bude podepsána oprávněnou
osobou dodavatele. Všechny povinné přílohy budou zpracovány v českém jazyce, v písemné formě.
Nabídka (smlouva) včetně příloh bude podána 2x v originále. Povinné přílohy budou splňovat náležitosti
požadované touto zadávací dokumentací.
Nabídka bude opatřena krycím listem, jehož formulář je přílohou této zadávací dokumentace.
Součástí nabídky bude certifikát kvality produktu, jeho životnosti.
13.2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Uspořádání nabídky a povinných příloh:
Krycí list nabídky (příloha č. 2)
Nabídka (kupní smlouva) podepsaná oprávněnou osobou uchazeče (příloha č. 3)
Technická specifikace (příloha č. 4)
Certifikát kvality produktu, jeho životnosti
Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních kritérií (příloha č. 5)
Výpis z obchodního rejstříku nebo
Doklad o oprávnění k podnikání (živnostenský list)
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8. Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku (příloha č. 6)
9. Seznam dodávek obdobného charakteru
10. Případné další přílohy a doplnění nabídky dle uvážení dodavatele.
13.3

Lhůta a místo pro podání nabídky:

Nabídky, včetně všech povinných příloh, musí být podány zadavateli nejpozději dne 16.7.2015 do 11:00
hodin a to na podatelnu MěÚ Petřvald, náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald.
Za doručení nabídky poštou je považován okamžik převzetí nabídky podatelnou zadavatele.
Úřední hodiny:
pondělí a středa v době od 7:00 do 17:00 hod. (polední pauza 11:30 – 12:00 hod),
úterý a čtvrtek od 7:00 do 14:00 hod (polední pauza 11:30 – 12:00 hod),
pátek od 7,00 do 12:00 hod
Nabídky předložené po lhůtě pro podání nabídek posoudí zadavatel jako nesplnění zadávacích podmínek
s následkem vyloučení příslušného uchazeče z další účasti v zadávacím řízení.
14.

Poskytování zadávací dokumentace:

Kompletní zadávací dokumentaci poskytuje zadavatel na úřední desce města Petřvaldu:
http://www.petrvald-mesto.cz/mestsky-urad/verejne-zakazky/
15.

Dodatečné informace k zadávací dokumentaci:

Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávací dokumentaci. Žádost
o dodatečné informace musí být písemná a doručena nejpozději 5 pracovních dni před uplynutím lhůty
pro podání nabídek. Zadavatel uveřejní dodatečné informace nejpozději do 3 pracovních dní na úřední desce
města Petřvaldu: http://www.petrvald-mesto.cz/mestsky-urad/verejne-zakazky/
S ohledem na skutečnost, že vznesení dotazu k zadávací dokumentaci je právním úkonem uchazeče,
požaduje zadavatel, aby pro podání dotazů k zadávací dokumentaci byla využívána výhradně uvedená
písemná forma. Zadavatel nebude brát do úvahy dotazy sdělené telefonicky či jinak. Jakákoliv taková
komunikace ze strany uchazeče na zadavatele musí být opatřena podpisem osoby oprávněné jednat jménem
či za uchazeče.
Na dotazy podané jiným způsobem než shora uvedeným, nebude zadavatel nahlížet jako na dotazy uchazečů
vznesené ve smyslu § 49 zákona a nebude se těmito dále jakkoliv zabývat. Zadavatel rovněž může
poskytnout uchazečům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti.
16.

Informace o výsledku zadávacího řízení:

Dodavatelé budou o výsledku zadávacího řízení či o případném vyloučení ze soutěže informováni zasláním
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky.
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17.

Zadávací lhůta:

Zadávací lhůtou se rozumí lhůta, po kterou jsou dodavatelé svými nabídkami vázáni. Zadávací lhůta je
90 dní, její běh počíná dnem následujícím po skončení lhůty pro podání nabídek. Dodavateli, jehož nabídka
byla vybrána jako nejvhodnější, se lhůta, po kterou je svojí nabídkou vázán, prodlužuje do uzavření smlouvy,
nejvíce však o 30 dnů.
18.

Práva zadavatele:

Zadavatel si vyhrazuje právo:
a) zadávací řízení na veřejnou zakázku zrušit,
b) nevracet dodavatelům podané nabídky,
c) neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeč vynaloží na účast v soutěži,
d) odmítnout všechny předložené nabídky.
e) zájemce podáním nabídky na tuto výzvu projevuje bezvýhradný souhlas s těmito podmínkami.
19.

Závěrečná ustanovení:

Jakýkoliv postup či úkon zadavatele učiněný v tomto řízení není postupem či úkonem podle zákona
o veřejných zakázkách, byť by takový úkon či postup formálně připomínal. Pokud je tedy v zadávací
dokumentaci například obsažen odkaz na konkrétní ustanovení zákona o veřejných zakázkách, je postup
podle tohoto ustanovení použit pouze jako zadavatelem dobrovolně zvolená forma v daném zadávacím
řízení.

Ing. Jiří Lukša
starosta města Petřvaldu
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