Obec Hynčina
Hynčina 125, 789 01 Zábřeh
IČO: 00302643
V souladu s Vnitřní směrnicí O zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
vypisuje
výzvu k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu (mimo režim zákona č.
137/2006 Sb.) na realizaci veřejné zakázky

Poptávka na dodávku nosiče kontejnerů včetně kontejneru
pro Obec Hynčina
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1. Identifikační údaje zadavatele
1.1.ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE :
Obchodní firma nebo
název / Obchodní firma
nebo jméno a příjmení:

Obec Hynčina

Adresa sídla:

Hynčina 125, 789 01 Zábřeh

IČ/DIČ:

00302643

Zadavatel:

Veřejný

Zástupce ve věcech
smluvních:

Ing. Petr Zajíček, starosta

Kontaktní osoba pro
zadávací řízení:

Ing. Petr Zajíček, starosta, Hamplová Věra, účetní

Telefon:

724616442, 583443252

E-mail:

zajicek@leszabr.cz; ou.hyncina@cbox.cz.

1.2. OSOBA OPRÁVNĚNÁ JEDNAT JMÉNEM ZADAVATELE.
Osobou oprávněnou jednat jménem zadavatele ve věcech smluvních je Ing. Petr Zajíček, starosta Obce
Hynčina.

2. Druh a předmět plnění veřejné zakázky
2.1. DRUH VEŘEJNÉ ZAKÁZKY : veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky
2.2. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY.
Stručný popis rozsahu zakázky:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je: zajištění nejvýhodnější nabídky na pořízení hákového nosiče
kontejnerů s příslušenstvím dle technické specifikace uvedené níže.

Technické specifikace:
- odpružená náprava
- nosnost 6,5 – 7,5 t
- rychlost 40 km/hod
- délka kontejneru 4,0-4,5 m
- výškově stavitelné oje
- hydraulické zajišťování kontejneru
- teleskopický hákový mechanismus
- parkovací brzda
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- zátěžový regulátor brzd
- tažné oko
- přímé napojení na traktor
- výška oka/háku 1000 mm

Kontejner:
-

Vanový, nosnost 7 t
výška oka/háku 1000mm
vnější délka / šířka - 4,2 m / 2,3 m
zadní vrata křídlová
výška bočnice 1000 mm

Termín provedení: do 15. prosince 2018.
Místem plnění je Obec Hynčina.

3. Poskytování zadávací dokumentace dodavatelům
3.1 OBECNÁ UJEDNÁNÍ O POSKYTOVÁNÍ ZD .
Veškeré podkladové materiály včetně podmínek zadavatele jsou k dispozici v sídle zadavatele u
kontaktní osoby.
3.2. KONTAKTNÍ OSOBA PRO VYDÁNÍ ZD.
Viz zástupce zadavatele – starosta obce.

4.

Lhůta pro podání nabídek

4.1 LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK.

Lhůta pro podání nabídek: 15. 8. 2018 do 14:00 hodin.
Nabídky, které uchazeči doručí zadavateli po skončení této lhůty, zadavatel nepřijme.
4.2 MÍSTO PRO PODÁNÍ ( DORUČENÍ ) NABÍDEK.
Místem pro podání nabídek je sídlo Hynčina čp. 125, 789 01 Zábřeh.
Uchazeči mohou podat nabídku rovněž doporučeně poštou na adresu zadavatele a to tak, aby byla
nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek doručena.
Nabídky budou doručeny v uzavřených obálkách nebo jiných obalech (elektronické podání nabídky je
nepřípustné) označených “Veřejná zakázka - „Poptávka na dodávku nosiče kontejnerů
včetně kontejneru pro Obec Hynčina - NEOTVÍRAT“.
Na obálce bude uvedena adresa uchazeče a po uzavření bude opatřena razítkem a podpisem statutárního
zástupce, případně pověřeného zástupce uchazeče.

5.

Kvalifikační předpoklady

Uchazeč prokáže splnění kvalifikačních předpokladů těmito dokumenty:
5.1.Prohlášení o splnění základních kvalifikačních kritérií podle § 53 odst.1 zákona č. 137/2006 Sb.
formou čestného prohlášení ( dle vzoru Příloha č. 2 ) – prostá kopie.
5.2.Prostá kopie oprávnění k podnikání dle živnostenského zákona vztahující se k předmětu veřejné
zakázky.
Další části zadávací dokumentace:
- Příloha č.1 – krycí list nabídky - vzor
- Příloha č.2 – čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů – vzor
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Předpokládaná hodnota zakázky bez DPH
7.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH nepřekročí 500 000,- Kč. Předpokládaná hodnota
6.

nabídky představuje nejvyšší přípustnou nabídkovou cenu.

7.

Údaje o hodnotících kritériích

Základním a jediným kritériem pro hodnocení veřejné zakázky malého rozsahu je nejnižší nabídková
cena bez DPH.
8.
Otevírání obálek s nabídkami
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční na adrese: Hynčina 125, 789 01 Zábřeh dne 15.8.2018 v
18,00 hod a je pro uchazeče neveřejné.
9.

Přípustnost variantní nabídky

Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

10.
10.1. Nabídková cena.

Požadavky na zpracování nabídky

Na základě předmětu veřejné zakázky, obsaženého v této zadávací dokumentaci, uchazeč stanoví
nabídkovou cenu.
Cena bude zpracována tak, že bude v nabídce uvedena:
- nabídková cena bez DPH v Kč,
- sazba DPH (21%) a jeho výše v Kč
- nabídková cena včetně DPH v Kč.
Uchazeč je povinen se před podáním nabídky podrobně seznámit s kompletní zadávací dokumentací.
10.2.POŽADAVKY NA OBSAH A VARIANTY.
10.2.1. Nabídka bude předložena v jednom originále a v jedné kopii v písemné formě a v českém
jazyce v pevné vazbě.
10.2.2. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
10.2.3. Uchazeč může podat pouze jednu nabídku.
10.2.4. Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou a
nabídka bude zajištěna proti neoprávněné manipulaci (v pevné vazbě).
10.2.5. Nabídka bude obsahovat Krycí list nabídky (vzor dle Přílohy č.1 )
10.2.6. Nabídka bude obsahovat dokumenty prokazující kvalifikaci dle bodu 5 této výzvy.
10.2.7. Nabídka bude obsahovat návrh smlouvy.

11.
Platnost nabídek
Uchazeči jsou svými nabídkami vázáni po dobu 7 dnů. V této době zadavatel rozhodne o výběru
nejvhodnější nabídky.

12.
12.1. Platební podmínky

Obchodní podmínky

Cena díla bude vyplacena po dokončení a protokolárním předání předmětu zakázky.
Zadavatel nebude poskytovat zálohy.
Doba splatnosti daňových dokladů bude stanovena na 15 kalendářních dnů ode dne doručení daňového
dokladu zadavateli.
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Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
Zadavatel trvá na dodržení termínu plnění, pokud tento termín nebude dodržen, bude zadavatel
uplatňovat peněžní sankce dle smlouvy o zhotovení díla.
Ostatní obchodní podmínky budou součástí návrhu smlouvy o dílo.

12.2. Dodací podmínky .
Termín plnění zakázky:

15. 12. 2018

Zadavatelem stanovený termín dokončení předmětu veřejné zakázky specifikovaný v bodu 12.2 je
termín, kdy je nejpozději požadováno protokolární předání a převzetí předmětu veřejné zakázky mezi
zadavatelem a dodavatelem.

13.

Ostatní informace

Zadavatel si vyhrazuje právo:
- odvolat tuto výzvu do dne stanovené touto výzvou pro podání nabídek
- změnit nebo doplnit podmínky této výzvy nejpozději 2 dny před uplynutím lhůty pro podání
nabídek
- neotevřít obálku s nabídkou, která byla doručena zadavateli po lhůtě podání nabídek a odeslat o
tom oznámení uchazeči na jeho adresu uvedenou na obálce nabídky
- odmítnout všechny podané nabídky
- zrušit zadávací řízení této veřejné zakázky bez udání důvodů, nejpozději do uzavření smlouvy
s vybraným uchazečem, nevracet podané nabídky a nepřipouštět variantní řešení
- požadovat od uchazečů doplňující informace, ověřit si skutečnosti uvedené v nabídkách a jednat
s uchazečem o smluvních podmínkách
- vyloučit uchazeče, jehož nabídka nebyla zpracována dle podmínek této výzvy
- oznámit nejvýhodnější nabídku pouze uchazečům, jejichž nabídka nebyla vyloučena
- neposkytovat náhradu nákladů spojených se zpracováním a podáním nabídky
- nevracet uchazečům podané nabídky
- upřesnit znění smlouvy o dílo před podpisem smlouvy s vybraným uchazečem
Jednotliví uchazeči jsou povinni zdržet se jakýchkoli jednání, která by mohla narušit transparentní a
nediskriminační průběh zadávacího řízení, zejména pak jednání, v jejichž důsledku by mohlo dojít
k narušení soutěže mezi uchazeči v rámci zadání veřejné zakázky.

Přílohy:
- Příloha č.1 – krycí list nabídky- vzor
- Příloha č.2 – čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů- vzor
V Hynčině dne 1. 8. 2018

……………………………………………………
Ing. Petr Zajíček - starosta Obce Hynčina
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