Výzva k podání nabídky
(Oznámení výběrového řízení)
(dle Příručky pro zadávání veřejných zakázek Programu rozvoje venkova na období 2014–2020)
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1 Identifikační údaje zadavatele
1.1 Zadavatel
Zadavatel
Obchodní firma / název

Obec Budeč

Sídlo

Budeč 80, 378 92 Budeč

IČ

002 46 379

2 Informace o druhu a předmětu zakázky
2.1 Informace o druhu zakázky
Informace o druhu zakázky
Název zakázky

Pořízení malotraktoru s prvky lesnické nástavby - Budeč

Druh zakázky dle předmětu

zakázka na dodávku

Druh zakázky dle výše její předpokládané hodnoty

zakázka malé hodnoty

Druh řízení

dle Příručky pro zadávání veřejných zakázek Programu
rozvoje venkova na období 2014 – 2020

2.2 Informace o předmětu zakázky
Předmětem zakázky je pořízení malotraktoru s prvky lesnické nástavby (bubnový naviják). Podrobnější
specifikace předmětu zakázky je uvedena v Technické specifikaci dodávky (Příloha č. 01), která je přílohou
zadávacích podmínek.
Kód předmětu zakázky dle klasifikace CPV:


16700000-2 Traktory

Doba plnění zakázky:
Termín dodání předmětu zakázky je do 30. dubna 2017
Místo plnění zakázky
Územní jednotka

Název uzemní jednotky

Kód územní jednotky

NUTS 1

Česká republika

CZ

NUTS 2

Jihozápad

CZ03

NUTS 3

Jihočeský kraj

CZ031

NUTS 4 (LAU 1)

Okres Jindřichův Hradec

CZ0313

NUTS 5 (LAU 2)

Obec Budeč

CZ0313 546020
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Zakázka bude spolufinancována ze zdrojů EU, z Programu rozvoje venkova 2014–2020. Nejedná se
o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
2.3 Informace o tom, v jakém jazyce může být nabídka podána
Nabídka musí být podána v českém jazyce.

3 Zadávací dokumentace a podmínky přístupu či poskytnutí zadávací dokumentace
ZD je přílohou výzvy.

4 Lhůta a místo pro podání nabídek
4.1 Lhůta pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem následujícím po dni odeslání výzvy k podání nabídky.
Lhůta pro podání nabídek končí dne 13. 2. 2017, v 10:00 hodin.
4.2 Místo pro podání nabídek
Místem pro podání nabídek je adresa GARANTA CZ a.s., Kněžská 365/22, 370 01 České Budějovice. Osobní
podání nabídky je možné v pracovních dnech od pondělí do čtvrtka od 8.00 do 16.00 hodin a v pátek od 8.00 do
13.30 hodin.

5 Požadavky na prokázání splnění kvalifikace
Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže splnění:
a) základních kvalifikačních předpokladů
b) profesních kvalifikačních předpokladů
Více viz níže v jednotlivých podkapitolách.
Prokazování kvalifikace prostřednictvím poddodavatele
Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění kvalifikačních předpokladů v plném rozsahu, je oprávněn splnění
kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím poddodavatele. Dodavatel je v takovém případě
povinen zadavateli předložit smlouvu uzavřenou se poddodavatelem, z níž vyplývá závazek poddodavatele na
plnění zakázky.
Dodavatel není oprávněn prostřednictvím poddodavatele prokázat splnění základních kvalifikačních
předpokladů. Dodavatel dále není oprávněn prostřednictvím poddodavatele prokázat profesní kvalifikační
4

předpoklad, kterým je požadováno předložení výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z
jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.
Podání společné několika dodavateli
Má-li být předmět zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají či hodlají podat
společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů
a profesního kvalifikačního předpokladu, kterým je požadováno předložení výpisu z obchodního rejstříku, pokud
je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, v plném rozsahu. Splnění ostatních
kvalifikačních předpokladů musí prokázat všichni dodavatelé společně. V případě prokazování splnění kvalifikace
v chybějícím rozsahu prostřednictvím poddodavatele se odstavec uvedený nad tímto odstavcem použije
obdobně.
V případě, že má být předmět zakázky plněn společně několika dodavateli, jsou zadavatelé povinni předložit
současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že
všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti
se zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění zakázky i po dobu trvání jiných závazků
vyplývajících ze zakázky. Požadavek na závazek podle věty první, aby dodavatelé byli zavázáni společně
a nerozdílně, platí, pokud zvláštní právní předpis nebo zadavatel nestanoví jinak.
Pravost a stáří dokladů
Dodavatel předkládá kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Zadavatel je oprávněn požadovat před
uzavřením smlouvy předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace.
V tomto případě je uchazeč povinen tyto doklady předložit.

Zmocnění
Je-li zadavatelem vyžadováno prohlášení, musí být podepsáno statutárním orgánem dodavatele. V případě
podpisu jinou osobou musí být zmocnění této osoby součástí dokladů, kterými dodavatel prokazuje splnění
kvalifikace. Nesplnění těchto podmínek posoudí zadavatel jako nesplnění kvalifikace s následkem vyloučení
dodavatele z výběrového řízení.

Při nesplnění kvalifikace
Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu, bude zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím
řízení.
Prokazování splnění kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
Uchazeč může prokázat splnění kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.
Prokazování splnění kvalifikace certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů
Uchazeč může prokázat splnění kvalifikace certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů.
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V případě předložení dokladů prokazujících kvalifikaci v cizím jazyce, je požadováno předložení prostého nebo
úředně ověřeného překladu do českého jazyka.
5.1 Prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů
Uchazeč musí splnit základní kvalifikační předpoklady - způsobilost, a to čestným prohlášením v následujícím
znění podepsaným osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče. Čestné prohlášení nesmí být starší 3 měsíců
ke dni podání nabídky. Uchazeč použije vzor čestného prohlášení o splnění základní způsobilosti, který je
přílohou zadávací dokumentace. Může použít rovněž prohlášení v souladu s § 74 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek.
Základní způsobilost splňuje dodavatel, který:
a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro
trestný čin trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny nebo trestný čin účasti na
organizované zločinecké skupině; trestný čin obchodování s lidmi; trestný čin proti majetku (a to podvod,
úvěrový podvod, dotační podvod, podílnictví, podílnictví z nedbalosti, legalizace výnosů z trestné činnosti,
legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti); trestný čin hospodářský (a to zneužití informace a postavení v
obchodním styku, sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, pletichy při
zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži, pletichy při veřejné dražbě, poškození finančních zájmů Evropské
unie); trestný čin obecně nebezpečný; trestný čin proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci;
trestný čin proti pořádku ve věcech veřejných (a to trestný čin proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a
úřední osoby, trestný čin úředních osob, úplatkářství, jiná rušení činnosti orgánu veřejné moci), 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 likvidaci1, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku2, vůči němuž nebyla nařízena nucená správa
podle jiného právního předpisu3 nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

1

§ 187 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
§ 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadu a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)
3
například zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a
některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů
2
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5.2 Prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů
Rozsah požadovaných informací a dokladů

Způsob prokázání splnění

Minimální úroveň

prostou kopií dokladu

-

1) Výpis z obchodního rejstříku, pokud je
v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné
evidence, pokud je v ní zapsán
2) Doklad o oprávnění k podnikání podle
zvláštních právních předpisů, zejména
doklad prokazující příslušné živnostenské

prostou kopií dokladu

v rozsahu odpovídajícím
předmětu zakázky

oprávnění či licenci

6 Podmínky a požadavky na zpracování nabídky
Nabídka musí být podána písemně poštou nebo osobně. Poštou podaná nabídka musí být doručena nejpozději
do konce lhůty pro podání nabídky. Za rozhodující pro doručení nabídky je vždy považován okamžik převzetí
zástupcem zadavatele.
Zadavatel neumožňuje elektronické podání nabídky, neboť nedisponuje elektronickými prostředky, které by toto
umožňovaly.
Nabídka musí být podána v řádně uzavřené obálce, na které musí být viditelně uvedeno:


název veřejné zakázky „Pořízení malotraktoru s prvky lesnické nástavby - Budeč“



text „Zakázka – Nabídka – Neotevírat“



adresa, na níž je možné zasílat korespondenci

(uchazeč může použít vzor nadepsání obálky)
Kompletní nabídka musí být dodána alespoň 1x v originále.
Zadavatel požaduje, aby všechna vyhotovení nabídky byla podána společně (v jedné obálce (obalu)). Případná
kopie musí být obsahově shodná s originálem nabídky. Nabídka musí být zpracována v českém jazyce a pevně
spojena proti manipulaci. Nabídka nesmí obsahovat přepisy ani jiné nesrovnalosti, které by mohly uvést
zadavatele v omyl.
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Dodavatelé, kteří podávají nabídku společně, se považují za
jednoho uchazeče.
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Nabídka bude obsahovat:
1) Návrh smlouvy v listinné podobě podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče, či za
uchazeče - v tomto případě bude součástí nabídky zmocnění této osoby (uchazeč použije vzorový návrh
kupní smlouvy). Přílohou smlouvy bude technická specifikace dodávky.
2) Zmocnění v případě, že nabídku, kupní smlouvu či jakoukoli jinou část nabídky podepsala jiná osoba než
osoba(y) oprávněná(é) jednat jménem uchazeče dle výpisu z obchodního rejstříku či jiné obdobné
evidence
3) Vyplněný seznam poddodavatelů nebo údaje o poddodavatelích v seznamem požadovaném rozsahu
4) Čestné prohlášení dodavatele o stáří stroje
5) Doklady prokazující splnění kvalifikace – Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti (uchazeč
použije vzorové čestné prohlášení, které je uvedeno v příloze č. 6 Zadávací dokumentace) a Doklady
prokazující splnění profesní způsobilosti
6) Případně další doplnění nabídky.

7 Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny
Celková nabídka bude obsahovat veškeré náklady nezbytné k řádné a včasné realizaci předmětu zakázky.
Cena bude stanovená jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace zakázky. V návrhu kupní smlouvy
uvede zájemce:


celkovou nabídkovou cenu v Kč bez DPH



sazbu DPH (v Kč i v %)



celkovou nabídkovou cenu v Kč včetně DPH

Nabídkovou cenu včetně DPH je možné změnit pouze v souvislosti se zákonnou změnou sazby daně z přidané
hodnoty, dále jen za podmínek stanovených návrhem kupní smlouvy.

8 Údaje o hodnotících kritériích
Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH.
Zadavatel provede hodnocení nabídek podle výše nabídkových cen jednotlivých uchazečů tak, že sestaví pořadí
uchazečů od prvého k poslednímu s ohledem na nabídnuté výše nabídkové ceny v Kč bez DPH. Nejvýhodnější
nabídkou je pak ta, která nabízí nejnižší nabídkovou cenu v Kč bez DPH. Posuzována bude nabídková cena bez
DPH uvedená v kupní smlouvě.

9 Požadavky na varianty nabídek
Předložení variantního řešení je nepřípustné.
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10 Dodatečné informace k zadávacím podmínkám
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám je možné požadovat písemně. Písemná žádost musí být doručena
na adresu nebo e-mail zástupce zadavatele (hovorkova@garanta-cz.eu) nejpozději 6 pracovních dnů před
uplynutím lhůty pro podání nabídek. Dodatečné informace může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti.
Odpověď na dodatečné informace budou odeslány nejpozději do 4 pracovních dnů po doručení žádosti.

11 Závěrečná ustanovení

Zadávací lhůta, po kterou je uchazeč vázán platností své nabídky, je stanovena minimálně na 90 dní od uplynutí
lhůty pro doručení nabídek.
Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, nejpozději do uzavření smlouvy. O případném zrušení
výběrového řízení budou informování všichni uchazeči, kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek.
Uchazeči jsou povinni si případné rozpory či formální nedostatky ve výzvě, které mohou mít vliv na správné
pochopení uchazečem, vyjasnit před podáním nabídky.
Ustanovení, která nejsou uvedena v této výzvě, se řídí Příručkou pro zadávání veřejných zakázek Programu
rozvoje venkova na období 2014 – 2020, příp. relevantními platnými právními předpisy.

V Budči, 1. 2. 2017

..............................................................
zadavatel
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Příloha
Zadávací dokumentace

Seznam zkratek
CPV ………………………………………… slovník pro klasifikaci zboží, služeb a stavebních prací (Common Procurement
Vocabulary)
DPH ........................................... daň z přidané hodnoty

10

