Yýzva k podání nabídky a prolc{zání splnění kvalifikace veřejné zakár,lry * zakáuka malého
rozsahu
Veřejná zakázl<a:
Náaev:
Druh:

,§omunální traktoť'
Dodávka

zadavatelz

Nrizev:
Sídlo:
IČ:

Obec Dobříň

Křívozu 55,413

01Dobříň

52646I

Šarkou Mrázkovou, starostkou

Yáňené dámy a pánové,

obracíme se na Viás v souladu s § 6 aíkona ě. I37DOa6 Sb., o veřejných zakázkách, v plahém znéni,
s výzvou k podrání nabídky na výše uvedenou veřejnou zakávku.
Předmětem projektu je dodávka komuni{lního traktoru pro sek,ínítnávníků na veřejných plochách
v obci Dobříň. Pro zajištěníúdržbyveřejné zeleně předpokládrá projekt pořízenitohoto stroje:

komunální trakíor:
. NovÝ komunální traktor

tovární výroby dodaný qýrobcem nebo
akreditovaným dodavatelem daného vfrobce. V rrámci výběru budeme požadovat stroj, kteqý
bude splňovat certifikaci podle platrrých právních předpisů. Zadavatel požaduje traktor bez
kabiny, důvodem je nízký profil veřejných prostranství, kde bude prováděna ,íňtžbaveřejné

r
o
.
r
o
o

s ochrannlfin rámem bude

zeleně.

Traktor bude vybaven dieseloqfm spalovacím motorem sminimálním ýkonem 18,1 kw.
Podvozek bude mít pohon zadní nápravy s uzávěrkou diferenciálu. Stroj bude vybaven
hydrostatickou převodovkou.
Traktor bude vybaven plně svařovaným oceloqým rámem s moárostí umístěníčelníhozéxaži.
Součástí dodávky budou 4 ks závaži.

Žaciústrojíbude o max.

šři 122

cma bude pohráněné hřídelem.

objem dodávaného koše bude min. 650 litrů. koš bude vybaven výškorným hydraulickým
qfsypem do výšky min. 2 m.
Dodávaný stroj bude vybaven homologačnísadou 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 použitístroje.
Předpokládráme, že bude haktor využívránpřevážrě pro práci na sekání a sběr trávy
z veřejných prostranství obce.

Zaúavatel požaduje splnit technické podmínlry v plném rozsahu, tzn rže nesplnění min. 1
kriteria, bude důvodem kvyřazení uchazeče. §ptnění požadavkůpožaduje zadavatel doložit
příslŇnými dokumenty (např. techniclcý popiso techniclci dokumentace, osvědČenío
způsobilosti atd).
Vymezení předmětu veřejné zakázky dle klasifikace služeb stanovené zvláštnímprávním předpisem
(CPV kód) 16600000-1 Speciální stroje pro zahradnictví a lesnictví.

P rokázání splnění kvaliíikačníchpředpokladů:

e

zadavatel požaduje prokáaámi splnění základních a profesníoh kvaliťrkačnich předpokladů
předložením nrásleduj ícich listin:
a) qýpisu z obchodního rejsťlku, je-li v něm uchazď zapsán, či předložením qýpisu zjiné
obdobné evidence fie-li v ní uchazeč zapsr{n)

b) výpisu ze živnostenského rejstříku pokrývající předmět zakázky. Výpis z obchodního
rejsřiku a výpis ze živnostenského rejsťíku nesmí být k poslednímu dni, ke kterému nuá
být prokrááno splnění kvalifikace, starší90 kalendrářních dnů. Doklady k prokázání splnění
profesních kvalifikačních předpokladů dodavatelé předkládají v originále, úředně ověřené
kopii.
c) čestnéhoprohlášení písm. a) ažk); vzor tohoto čestnéhoprohlášení je v Příloze ě.2 této

o

zadávací dokumentace.

zadavatel požaduje prokár;;éni splnění technic§ých kvalifikačníchpředpokladů dodavatele
v rozsahu:

r

seznam (min.

3

zakáz.ek) srovnatelných výmamných zakáuek (dodávka traktoru nebo
50% této
sekaček) poslqitnutých dodavatelem v posledníoh ťech letech v minimální
zakáz]ry tj. min. ve qýši 250 000 Kč bez DPH v s uvedením jejich rozsahu a doby poslryfrrutí
ve formě seznamu uvedených zakár;ek.

ýši

Dodavatel musí být výrobce nebo autorimvaný z{stupce výrobce v ČR, o ěemž ve své nabídce
předtofi příslušnédoklady, popř. předloá písemnépověření autorizovaného ástupce nebo
výrobce pro předložení nabídlcy pro tuto veřejnou zakízku..
Dodavatelé zapsani v semamu kvalifikovaných dodavatelů (§ 125 a nrásl. Z},/Z) mohou ptakázat
splnění základních kvalifikačníchpředpokladů qipisem ze seznamu kvaliťrkovaných dodavatelů; tento
qýpis nesmí být staršínež 3 měsíce.

Kontaktní osoba společnost Ekonomické aprávti poradenství, s.r.o., IČ 27279715, se sídlem ťída
T,G. Masaryka 1454,4I3 01 Roudnice nad Labem, (kontaktrú osoba Ing. Jiří Noviák, tel417 63I I43,
mobil: 724 486161 e-mail inovak@epp.cz).

Zadávací dokumentace včetně podrobných požadavkůna prokázini splnění kvalifikace a údajícho
hodnotících kritériích je přílohou této výny, dalšíinformace lze získat u poradce veřejné zakáulry,
spoleěnosti Ekonomické a právni poradenství, s.r.o., IC 27279715, se sídlem fiída T.G, Masaryka
1454,4I3 01 Roudnice nad Labem (kontakírí osoba Ing. Jří Noviák, tel4I7 631 I43, mobil: 724 486
1 6 1, e-mail jnovak@epp.cz.
Pokud jste osloveni touto výnlou písemně, je ndávaci dokumentace (včetně veškerych příloh, pokud
není uvedeno jinak) přílohou této písemnéýzry.

Lhůta pro doručení písemných dotazů kzadávacídokumentaci končídne 8.ó.2015.
Nabídku je možno ve lhůtě pro podr{ní nabídek do 15.6.2015 do 19,00 hodin doručit (osobně, kur,ýrní
službou nebo poštou) na adresu Obecní uřad Dobříň, K Přívozu 55, 473 01 Dobříň a je dostupné
v uřednich hodinách, v jiné dny po předchozí telefonické domluvě.
Otevírání obálek se uskutečnídne 15.6.2015 ve 19,05 hodin. Otevírání obálek se mohou áčastnit
max. 2 zástupci každého uchazeče, jehož nabídka byla doručena ve lhůtě pro podání nabídek. Zástupci
se prokrážíplnou mocí vystavenou oprávněn;fm zástupcem uchazeče; v případě, že je zástupce
statutrárním orgánem uchazeče, pak prukazem totožnosti.

Místo pro podání nabídek a termín je obecní uřad Dobříň, K Přívozu 55, 413 01 Dobříň do
15.6.2015 do 19,00 hodin.

Hodnotícíkritéria: Základniíikritériem pto zadéaiveřejné zakirky je nejnižšínabídková cena.

V Dobříni dne29.5.2015
S pozdravem

Příl ohy: Zadáv aci dokumentace
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Cbec

DCIbříň

K Přívozu 55

