Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace veřejné zakázky – zakázka malého
rozsahu
Veřejná zakázka:
Název:
Druh:
Zadavatel:
Název:
Sídlo:
IČ:
zastoupený:

„Komunální traktor“
Dodávka
Obec Dobříň
K Přívozu 55, 413 01 Dobříň
526461
Šárkou Mrázkovou, starostkou

Vážené dámy a pánové,
obracíme se na Vás v souladu s § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění,
s výzvou k podání nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku.
Předmětem projektu je dodávka komunálního traktoru pro sekání trávníků na veřejných plochách
v obci Dobříň. Pro zajištění údržby veřejné zeleně předpokládá projekt pořízení tohoto stroje:
Komunální traktor:
 Nový komunální traktor s ochranným rámem bude tovární výroby dodaný výrobcem nebo
akreditovaným dodavatelem daného výrobce. V rámci výběru budeme požadovat stroj, který
bude splňovat certifikaci podle platných právních předpisů. Zadavatel požaduje traktor bez
kabiny, důvodem je nízký profil veřejných prostranství, kde bude prováděna údržba veřejné
zeleně.


Traktor bude vybaven dieselovým spalovacím motorem s minimálním výkonem 18,1 kW.
Podvozek bude mít pohon zadní nápravy s uzávěrkou diferenciálu. Stroj bude vybaven
hydrostatickou převodovkou.



Traktor bude vybaven plně svařovaným ocelovým rámem s možností umístění čelního závaží.
Součástí dodávky budou 4 ks závaží.



Žací ústrojí bude o max. šíři 122 cm a bude poháněné hřídelem.



Objem dodávaného koše bude min. 650 litrů. Koš bude vybaven výškovým hydraulickým
výsypem do výšky min. 2 m.



Dodávaný stroj bude vybaven homologační sadou pro provoz na pozemních komunikacích.
Pojezdová rychlost traktoru bude 0-16km/h. Traktor bude vybaven travními pneumatikami na
všech kolech.



Technické parametry jsou nastavené s ohledem na předpokládané použití stroje.
Předpokládáme, že bude traktor využíván převážně pro práci na sekání a sběr trávy
z veřejných prostranství obce.

Zadavatel požaduje splnit technické podmínky v plném rozsahu, tzn., že nesplnění min. 1
kriteria, bude důvodem k vyřazení uchazeče. Splnění požadavků požaduje zadavatel doložit
příslušnými dokumenty (např. technický popis, technická dokumentace, osvědčení o
způsobilosti atd.).
Vymezení předmětu veřejné zakázky dle klasifikace služeb stanovené zvláštním právním předpisem
(CPV kód) 16600000-1 Speciální stroje pro zahradnictví a lesnictví.

Prokázání splnění kvalifikačních předpokladů:




Zadavatel požaduje prokázání splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů
předložením následujících listin:
a) výpisu z obchodního rejstříku, je-li v něm uchazeč zapsán, či předložením výpisu z jiné
obdobné evidence (je-li v ní uchazeč zapsán)
b) výpisu ze živnostenského rejstříku pokrývající předmět zakázky. Výpis z obchodního
rejstříku a výpis ze živnostenského rejstříku nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má
být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. Doklady k prokázání splnění
profesních kvalifikačních předpokladů dodavatelé předkládají v originále, úředně ověřené
kopii.
c) čestného prohlášení písm. a) až k); vzor tohoto čestného prohlášení je v Příloze č. 2 této
zadávací dokumentace.
Zadavatel požaduje prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele
v rozsahu:
 Seznam (min. 3 zakázek) srovnatelných významných zakázek (dodávka traktorů nebo
sekaček) poskytnutých dodavatelem v posledních třech letech v minimální výši 50% této
zakázky tj. min. ve výši 250 000 Kč bez DPH v s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí
ve formě seznamu uvedených zakázek.

Dodavatel musí být výrobce nebo autorizovaný zástupce výrobce v ČR, o čemž ve své nabídce
předloží příslušné doklady, popř. předloží písemné pověření autorizovaného zástupce nebo
výrobce pro předložení nabídky pro tuto veřejnou zakázku.
Dodavatelé zapsaní v seznamu kvalifikovaných dodavatelů (§ 125 a násl. ZVZ) mohou prokázat
splnění základních kvalifikačních předpokladů výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů; tento
výpis nesmí být starší než 3 měsíce.
Kontaktní osoba společnost Ekonomické a právní poradenství, s.r.o., IČ 27279715, se sídlem třída
T.G. Masaryka 1454, 413 01 Roudnice nad Labem, (kontaktní osoba Ing. Jiří Novák, tel 417 631 143,
mobil: 724 486 161 e-mail jnovak@epp.cz).
Zadávací dokumentace včetně podrobných požadavků na prokázání splnění kvalifikace a údajích o
hodnotících kritériích je přílohou této výzvy, další informace lze získat u poradce veřejné zakázky,
společnosti Ekonomické a právní poradenství, s.r.o., IČ 27279715, se sídlem třída T.G. Masaryka
1454, 413 01 Roudnice nad Labem (kontaktní osoba Ing. Jiří Novák, tel 417 631 143, mobil: 724 486
161, e-mail jnovak@epp.cz.
Pokud jste osloveni touto výzvou písemně, je zadávací dokumentace (včetně veškerých příloh, pokud
není uvedeno jinak) přílohou této písemné výzvy.
Lhůta pro doručení písemných dotazů k zadávací dokumentaci končí dne 8.6.2015.
Nabídku je možno ve lhůtě pro podání nabídek do 15.6.2015 do 19,00 hodin doručit (osobně, kurýrní
službou nebo poštou) na adresu Obecní úřad Dobříň, K Přívozu 55, 413 01 Dobříň a je dostupné
v úředních hodinách, v jiné dny po předchozí telefonické domluvě.
Otevírání obálek se uskuteční dne 15.6.2015 ve 19,05 hodin. Otevírání obálek se mohou zúčastnit
max. 2 zástupci každého uchazeče, jehož nabídka byla doručena ve lhůtě pro podání nabídek. Zástupci
se prokáží plnou mocí vystavenou oprávněným zástupcem uchazeče; v případě, že je zástupce
statutárním orgánem uchazeče, pak průkazem totožnosti.

Místo pro podání nabídek a termín je obecní úřad Dobříň, K Přívozu 55, 413 01 Dobříň do
15.6.2015 do 19,00 hodin.
Hodnotící kritéria: Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena.
V Dobříni dne 29. 5. 2015
S pozdravem
.......................
Šárka Mrázková
Přílohy: Zadávací dokumentace

