VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
A
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Traktor pro město Švihov
veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky
zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

IDENTIFIKACE ZADAVATELE
Zadavatel:

Město Švihov

IČ:

00256153

Sídlo:

Nám. E. Beneše 38, 340 12 Švihov

Osoba oprávněná jednat
jménem zadavatele

Václav Petrus, starosta

(dále jen „zadavatel“)
Zadavatel výše uvedené zakázky, tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace dle
požadavků stanovených v zadávacích podmínkách.

Ve Švihov dne 15. 6. 2020

Václav
Petrus
………………………………………………………
Digitálně
podepsal Václav
Petrus
Datum: 2020.06.15
16:41:13 +02'00'

Václav Petrus
starosta
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1
1.1

PŘEDMĚT ZAKÁZKY
Vyhlašovaná zakázka je veřejnou zakázkou malého rozsahu (dále jen „zakázka“) ve smyslu ustanovení § 27
ZZVZ. Tato veřejná zakázka malého rozsahu není, v souladu s ustanovením § 31 ZZVZ, zadávána podle
ZZVZ. Tato výzva není výzvou ve zjednodušeném podlimitním řízení či jiným postupem pro zadávání veřejné
zakázky. V případě, že zadavatel v tomto zadávacím řízení použije terminologii ZZVZ, případně i jeho část v
přímé citaci, jedná se pouze o názorný odkaz a nejedná se o projev vůle zadavatele směřující k závaznému
postupu dle ZZVZ. Pro toto zadávací řízení jsou rozhodné pouze podmínky stanovené v těchto zadávacích
podmínkách a jejich přílohách.

1.2

Předmětem zakázky je dodávka traktoru. Podrobně je předmět této zakázky specifikován v příloze této
zadávací dokumentace, přičemž všechny tam uvedené technické parametry dodávek jsou považovány za
minimální a uchazeč může nabídnout technické parametry lepší. Veškeré účastníkem nabízené dodávky musí
splňovat veškeré legislativní a technické požadavky na jeho provoz, zejména musí splňovat příslušné technické
normy ČSN a EN a musí na ně být vystaveno prohlášení o shodě dle příslušných právních předpisů.

1.3

Místo a termín plnění zakázky
Místem plnění zakázky je Město Švihov
Termín plnění (předání traktoru) je 10. 07. 2020.
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2.1

INFORMACE K ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ
Lhůta a místo pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek končí dne 23. 6. 2020 v 14:00 hod.
Nabídky je možné podávat osobně, poštou, jinou obdobnou službou na kontaktní adresu zadavatele: MěÚ
Švihov, nám. E. Beneše 38, 340 12 Švihov a to v pracovní dny v době od 8:00 do 14:00 hodin, s výjimkou
posledního dne běhu lhůty pro podání nabídky, která končí v 14:00 hodin.
Nabídku lze podat pouze v listinné podobě. Zadavatel nepřipouští podávání nabídek elektronickými prostředky
a nástroji. Rozhodující pro doručení nabídky je vždy považován okamžik převzetí nabídky na uvedené
kontaktní adrese pro příjem nabídek. Nabídky předložené nebo doručené po uplynutí lhůty pro podání nabídek
již nebudou zařazeny do zadávacího řízení. Za čas podání nabídky odpovídá účastník zadávacího řízení.
Zadavatel neuznává zdržení zaviněné poštou, kurýrní službou či jiným přepravcem nabídky. Za čas podání
nabídky se přitom považuje čas uvedený na dokladu o předání nabídky. Všechny doručené a přijaté nabídky
budou opatřeny pořadovým číslem, datem a hodinou přijetí a budou zapsány do seznamu doručených nabídek.
Nabídky, které budou doručeny po skončení lhůty pro podání nabídek, nebudou otevírány.

2.2

Otevírání obálek
Otevírání obálek se uskuteční dne 23. 6. 2020 v 14,01 hodin a je veřejné

2.3

Požadavky zpracování nabídky
Účastníci zadávacího řízení budou strukturovat svou nabídku následujícím způsobem:

- Krycí list nabídky
- Doklady k prokázání splnění způsobilosti
- Věcný obsah nabídky
Účastníci zadávacího řízení budou podávat nabídky v uzavřených obálkách označených názvem zakázky:
„Traktor pro město Švihov“ a nápisem: „Neotevírat“. Na obálce musí být uvedena adresa účastníka
zadávacího řízení. Nabídka bude předložena v tištěné podobě v jednom vyhotovení (originál). Nabídka včetně
veškerých dokumentů a příloh bude zpracována v českém jazyce.
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3.1

NABÍDKOVÁ CENA
Nabídková cena bude uvedena absolutní částkou v korunách českých a bude dále strukturována v tomto
členění:
Celková nabídková cena v Kč bez DPH
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-

Výše DPH v Kč
Celková nabídková cena v Kč s DPH
Měsíční leasingová splátka v Kč s DPH
Zbytková částka, za kterou bude po ukončení leasingových splátek traktor zadavateli odprodán
v Kč s DPH

Celková nabídková cena bude rozložena do 60 měsíčních splátek leasingové smlouvy bez navýšení úroků
(úrok 0%). Účastník zadávacího řízení zajistí předložení návrhu leasingové smlouvy v termínu do 29. 6. 2020.
4
4.1

POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ ZPŮSOBILOSTI
Předpokladem hodnocení nabídek v tomto zadávacím řízení je splnění způsobilosti a kvalifikace účastníka
zadávacího řízení (nebo také jen „dodavatele“) ve lhůtě pro podání nabídek. Způsobilost a kvalifikaci splní
dodavatel, který prokáže:
a)
splnění základní způsobilosti,
b)
splnění profesní způsobilosti,

4.2

Základní způsobilost
Zadavatel požaduje prokázání následující základní způsobilosti účastníka zadávacího řízení. Základní
způsobilost splňuje dodavatel, který:
a)
nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně
odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu
země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží;
b)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek;
c)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále
na veřejné zdravotní pojištění;
d)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;
e)
není v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená
správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla
dodavatele.
Splnění základní způsobilosti prokazuje dodavatel předložením čestného prohlášení. Dodavatel může využít
vzor čestného prohlášení z přílohy této zadávací dokumentace.

4.3

Profesní způsobilost
Zadavatel požaduje prokázání splnění následující profesní způsobilosti dodavatele. Splnění profesní
způsobilosti prokáže dodavatel předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

4.4

Obecné informace k prokazování splnění kvalifikace
Není-li v zadávacích podmínkách stanoveno jinak, předkládá dodavatel doklady prokazující kvalifikaci v prosté
kopii a mohou je nahradit čestným prohlášením. Výpis z obchodního rejstříku, případně doklad k oprávnění k
podnikání musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíce přede dnem
zahájení zadávacího řízení.

5

OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
Obchodní a technické podmínky budou součástí leasingové smlouvy, kterou zajistí účastních zadávacího
řízení.

6
6.1

HODNOCENÍ NABÍDEK
Hodnocení nabídek bude provedeno základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídková cena.
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7

DALŠÍ POŽADAVKY ZADAVATELE

7.1

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení kdykoliv do podpisu smlouvy, a to i bez udání důvodů.
Zruší-li zadavatel zadávací řízení, je povinen o tom účastníka zadávacího řízení bezodkladně informovat. Budeli zadávací řízení zrušeno ještě před otevřením nabídek, budou neotevřené nabídky vráceny účastníkům
zadávacího řízení.

7.2

Účastník zadávacího řízená nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení. Nabídky
se účastníkům zadávacího řízení nevracejí a zůstávají zadavateli jako součást dokumentace o zadání zakázky.

Technické parametry traktoru (musí být stejné nebo vyšší hodnoty!)
Výkon:
Převodovka:
Max. rychlost
Otáčky zadního VH
Čerpadlo
Vnější vývody rychlospojky
Klimatizace
Závaží zadních kol
Závaží přední
Radio
Majáky

55 kW
reverzační 6-ti stupňová, 2 redukční skupiny
40 km/hod
540/1000/min.
60 l/min
6+1
270 kg
200 kg
2 ks

4/4

