Výzva o zahájení výběrového řízení a podání nabídek
zadávací řízení dle zákona

Č.

137/2006 Sb.

Název zadavatele I investora:

Obec Opatov

Sídlo zadavatele:

569 12 Opatov čp. 159

IČ, DIČ zadavatele:

277088, CZ00277088

Osoba oprávněná jednat
jménem zadavatele:

Ing. Petr Kovář, starosta obce

Kontaktní osoba zadavatele,
její telefon a e-mail adresa:

Ing. Petr Kovář, +420461 593 154, 604241 943,
obecopatov@cmail.cz
Josef Struhár (SDH Opatov) tel. 605 704 073

Název zakázky:

Cisternová automobilová stříkačka, Opatov

Druh a předmět zakázky:

~
Veřejná zakázka malého rozsahu
Předmětem je dodávka použité cisternové automobilové
stříkačky.

Datum vyhlášení zakázky:

1. března 2013

Lhůta pro podání nabídky:

20. března 2013 do 15:30 hod.

Způsob podání nabídek:

Osobní doručení nebo prostřednictvím poskytovatele
poštovních služeb na adresu:
Obec Opatov, 569 12 Opatov čp. 159

Kde je uložena zadávací
dokumentace:

569 12 Opatov čp. 159

Požadavky na prokázání
kvalifikace dodavatele:

1. Základní kvalifikační předpoklady
2. Profesní kvalifikační předpoklady
Blíže upřesněno v zadávací dokumentaci.

Místo dodání / převzetí plnění

Místem plnění je k. ú. Opatov v Čechách, okres Svitavy

Hodnotící kritéria:

Nejnižší nabídková cena.

Jazyk pro předkládání nabídek

Nabídka bude předložena v českém jazyce.

Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit,
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a to i bez uvedení důvodu.

Příloha "výzvy k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu"
ze dne 1. března 2013

Zadávací dokumentace
Pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku

Cisternová automobilová stříkačka, Opatov
Zadavatel:
Obec Opatov
[ 1. Základní ustanovení

1)

Zadavatel vypisuje výzvu k podání nabídky na zakázku, jejíž předpokládaná hodnota v případě veřejné
zakázky na dodávky nedosáhne finančního limitu vyplývajícího z ustanovení § 12 odst.3, zákona
č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Zadavatel využívá ustanovení § 18 odst.5, zákona č.137/2006
Sb., kdy zadavatel není povinen zadávat veřejné zakázky malého rozsahu podle zákona č.137/2006 Sb.,
ale je povinen dodržet zásady uvedené v § 6 citovaného zákona.

2)

Pro uskutečnění dodávky se vztahy mezi účastníky řídí ustanoveními
Sb. a těmito zadávacími podklady.

3)

Podáním nabídky v zadávacfm řízení přijímá uchazeč plně a bez výhrad zadávací
všech příloh a případných dodatků k těmto zadávacím podmínkám.

4)

Kompletní zadávací dokumentace včetně příloh Č. 1 - 4 bude osloveným uchazečům odeslána zároveň
s výzvou pro podání nabídek elektronickou poštou, ostatním zájemcům bude poskytnuta elektronickou
poštou po telefonické domluvě (tel. 461 593 154) nebo na Obecním úřadu Opatov každé pondělí a
středu od 7.00 do 17.00 hod.

5)

Lhůta pro předkládání nabídek začíná dnem následujícím po vyhlášení výběrového řízení. Datum
ukončení výběrového řízení je 20. března 2013 v 15:30 hodin. Otevírání nabídek se uskuteční 20.
března 2013 od 15.31 hod. v sídle zadavatele.

obchodního

zákoníku

Č.

51...3/91

podmínky, včetně

I

Identifikační

údaje zadavatele

Název zadavatele:

Obec Opatov

Sídlo zadavatele:

569 12 Opatov čp. 159

IČ zadavatele:

277088

DIČ:

CZ00277088

Jméno statutárního
Osoba oprávněná

zadavatele:

jednat:

Ing. Petr Kovář, starosta obce
Ing. Petr Kovář, starosta obce

E-mail:

obecopatov@cmail.cz

Telefon:

+420461

I 2.
1)

zástupce

Vymezení

předmětu

593 154, 604 241 943

zakázky

Předmětem veřejné zakázky je nákup použité cisternové automobilové stříkačky na podvozku 4 x 4 pro
obec Opatovo Ojeté vozidlo musí být v dobrém technickém stavu, mít platnou STK minimálně do 31.12.

Strana 2 (celkem 4)

2013 a musí být schválené dle Zákona č. 56/2001 Sb. O podmínkách provozu vozidel na pozemních
komunikacích a Vyhl.č.35/2007 Sb. o technických podmínkách požárních vozidel.
2)

Technické údaje a požadavky na fungování jsou popsány v technické specifikaci předmětu dodávky,
která je nedílnou součástí této zadávací dokumentace (příloha č. 3). Klasifikace předmětu veřejné
zakázky podle klasifikace CPV: 34144212-7 Cisternové automobilové stříkačky.

3)

Doba a místo plnění veřejné zakázky
Termín dodání:
Místem dodání je obec Opatov, okres Svitavy.

I 3.

Hodnotící

kritéria

a zadávací

do 31. května 2013

lhůta

1)

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší
hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její výše bez daně z přidané hodnoty.

2)

Zadávací lhůta činí 30 dní a počíná běžet dnem následujícím po otevírání obálek. Zadávací lhůtou
se rozumí doba, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni.

4. Požadavky

na prokázání

splnění

Zadavatel požaduje prokázání
v následujícím rozsahu:
1)

nabídková

cena.

Při

kvalifikace

splnění

základních

Základní kvalifikační předpoklady
Požadavky na prokázání základních
prohlášením, viz příloha č.2.

a profesních

kvalifikačních

kvalifikačních

předpokladů

lze

předpokladů

nahradit

dodavatele

originál

čestným

2)

Profesní kvalifikační předpoklady
Uchazeč je povinen předložit prostou kopii oprávnění k podnikání, tj.:
•
živnostenský
list - obsahující předmět podnikání v rozsahu odpovídajícím plnění předmětu této
veřejné zakázky,
•
výpis z obchodního
rejstříku či jiné evidence, má-Ii v ní být uchazeč zapsán podle zvláštních
předpisů.

5.

Požadavky

1)

Kompletní nabídka bude předložena v českém jazyce v písemné formě v jednom vyhotovení.
bude podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče.

2)

Uchazeč je povinen nabídku doručit v uzavřené obálce označené nápisem:

na způsob

zpracování

nabídky
Nabídka

"NEOTVIRAT - Výběrové řízení Cisternová automobilová stříkačka, Opatov."
3)

Nabídka bude doručena prostřednictvím poskytovatele poštovních
adresu zadavatele. Místem pro podání nabídek je sídlo zadavatele,
přijetí nabídky, nikoliv datum odeslání.

4)

Nabídka musí obsahovat:

služeb nebo osobním podáním na
přičemž rozhodující je datum a čas

a)

krycí list nabídky

(viz příloha č. 1),

b)

návrh kupní smlouvy
(viz příloha č. 4),

c)

doklady
prokazující
splnění
kvalifikačních
předpokladů
zadávací dokumentace, vč. čestného prohlášení (příloha č. 2)

d)

specifikaci

předmětu

předložený

dodávky

zadavatelem

podepsaný statutárním zástupcem uchazeče
uvedených

v článku

4. této

- uchazeč předloží přesnou specifikaci předmětu dodávky.
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5)

Uchazeč sestaví nabídku ve výše vymezeném pořadí a použije Krycí list předložený zadavatelem,
obsahuje základní identifikační údaje a výši nabídkové ceny v základním členění.

6)

Zadavatel požaduje, aby součástí nabídky byl návrh kupní smlouvy podepsaný statutárním zástupcem
uchazeče. Pro tento účel předkládá zadavatel svůj návrh kupní smlouvy, který uchazeč doplní a předloží
jako součást nabídky. V případě, že uchazeč předloží svůj návrh smlouvy, bude tato nabídka vyřazena
z hodnocení.

6.

který

Obchodní podmínky a způsob zpracování nabídkové ceny

1)

Obchodní, platební a finanční podmínky jsou stanoveny v návrhu kupní smlouvy. Zadavatel nepřipouští
jiný způsob, než je uveden v návrhu kupní smlouvy.

2)

Nabídková cena bude uvedena v Kč, a to v členění - nabídková cena bez daně z přidané hodnoty
(DPH), samostatně DPH s příslušnou sazbou a nabídková cena včetně DPH. Nabídková cena v tomto
členění bude uvedena na krycím listu nabídky (viz příloha č. 1).

3)

Celková částka za dodávku bude fakturována najednou, po předání dodávky a bude splatná nejpozději
30 dní od data předání dodávky. Daňový doklad bude vystaven s datem uskutečněného zdanitelného
plnění k datu předání vozidla.

4)

Záruční lhůta
Zadavatel požaduje, aby nabídka uchazeče splnila minimální délku záruční doby na provoz vozidla
v trvání minimálně 12 měsíců. Tato lhůta běží od předání vozidla.

5)

Zadavatel požaduje po dohodě s dodavatelem zajistit pozáruční servis a opravy, včetně STK.

I 7.

Práva zadavatele

1) Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si obdržené nabídky.
2)

Zadavatel nebude uchazečům hradit žádné náklady spojené s účastí ve výběrovém řízení.

3)

Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, a to i bez uvedení důvodu.

Seznam příloh:
Č. 1
Č.2
Č. 3
Č.4

Krycí list nabídky
Čestné prohlášení
Technická specifikace
Návrh kupní smlouvy

OPp

V Opatově dne 1. března 2013
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