Pro Veřejnou zakáZku malého rozsahu na dodáVku podle § 12 odst,3 zákona
ě.13712006 sb., o Veřejných zakázkách, Ve znění pozdějších předpisů (dále jen
zákon),

pod názvem:

,,Samojízdná travní sekačka"

zadaýalel:

sPoRTES

SVitaVy s.r.o,

Riegrova 2098/5, 568 02 svitavy
|Č: 62062620

1

UVoDNl lNFoRMAoE

'1.1 Preambule
Touto písemnou ýý7,1o| ýyzývá zadavatel kpodání nabídky a prokázání splnění kvalifrkace pro
Veřejnou zakázku na dodáVku která je podle Ustanovení § 12 odst, 3 zákona VeřejnoL-] zakázkou
malého rozsahu, Uvedená zakázka je Vsouladu s ustanovením § 18 odst. 5 zákona zadávaná
postupem mimo rcžim zákona za podmlnek dodženl transpalentnosti, rovného zacházenI a zákazu
diskriminace, Uvedená Veřejná zakázka je zadávána za pódr|,[nek stanovených V této VýzVě k podání
nabídky a k prokázán! splnění kva]ifkace (dálejen VýzVa),

1.2
Název Veřeiné zakázkV:

,,samojízdná travní sekačka"
údá

sPoRTES svitavy s.r.o.

Název

sídlo

č/Dlč

osoba opráVněná jednat za

Rie9rova 2098/5
62062620 l Cz62a62620
lng, Jaroslav Kytýr, iednatél

zadavatele
Tel,/ E-mail

kontaktníosoba

620 419 271. )afoslaý kytyr@svitavy,cz
lng. Jalos aV Kytýr

2

2,1

Druh Veřeiné zakázkv

Veřejná zakázka na dodáVky,

2,2

lnění

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka §amojizdné tlavní sekačky, dle niže uvedené
technické specifikace v bodě 2.3, pro sPoRTEs svitavy s.r.o,, podlé dálé uvedených podmínek
a s tím souviseiící služby a vybavení.
Předmět pnění veřejné zakázky (dále iaké ,,samojízdná travní sekaěka") bude dodán, včetně
souvisejících sužeb a Vybavení. na základě Uzavřené kupní smlouvy (dále téžjako ,,smlouva''),
ProdáVajícIje pcvinen dodat samojízdnou tlavni sekačku řádně a na zák adě této podepsané smlouvy
V sou]adu s podmínkami uvedenýmiV této VýzVě ajejích příloh,
Řádnou dodáVkou samojízdné travnísekačkyse rozu m í dod áVka .Všech požadovaných prvkú na místo
!rčeníadále provedeníVšech čin ností souvisejíc ích s dodáVkou, zejména

a)
b)
c)

zajištění Všech nezbytných zkoušek, atestú a íevizípod]e ČsN a případných jiných právnlch,
technických nebo hygienických předpisů platných, kteniml bLrde prokázáno dosažení
předep§ané kva]ity a předepsaných palametrt]]
plovedení přejimky stroje a sepsáni plotokolu o předání a převzetístroje;

předání techn]cké dokumentace, záručnlch lstL], náVodu k ob§luze, prohlášení o shodě,
technického Drťrkazu zvláštniho motolového vozidla nebo technjckého osvědčení, ooravňuiící

k Drovozování travní sekačkv na Dozemních komunikaclch V souladu se zákonem č,56/2001
sb, Ve znění pozděiších Dředpisů, případně da šínezbytná osvědčení, katalog náhradních díiů

d)

zaškoleníobsluhy (zaměstnancú zadavatele) na roýá.nl 677128, svitavy
hodin, součástíje certifikát o zaškolení s osnovou školení;

e)
2,3

V

rozsahu min,6

předání soupisu garančních prohlídek po dobu záluční doby, kde místo garančníprohlídky je
na Tovární 677128, svitavy

Technická specifikace nabízené(dodáVané) samoiízdné travní sekačkv:

Popis parametru

spécifikacépařametru
(požadavek zadavatele)

[/otor

Vznětový, Vodou chlazený

Výkon motoru

N,lin.

spoLJšténI motoru

EIektrický spouštěč

Elektroinstalace

12v

Baterie

lvin 50 Ah

převodovke

Hydroštatická

Pohon kol

Všech 4 kol

posi]óváč řízéníkol

servořízení s posilovačem
ovádané vo antem

Po oměr otáčenl sekačky

N4ax,0,75 m

objem palivové nádíže

[,4in.

pracovní záběr sekacího zařízení

Min.122 cm

ochíana u sekacího zařízenl

ochraná nožůa hřídele

Poznámká

24 HP

,17

iitrú

proti

zlomení

Plyn!le nastavitelná

Výška kosení

z místá

řídiče

odvod pokosené tráVy do sběrného koše

odvod pokosené tráVy do
sběrného košéstředovým
t!ne em mézi zadními koly

l\/!lčoVací zařizeni (sada)

DodáVka mulčovacl sady nebo
Výměnných nožů

pracovn í záběr mulčovaciha zařizeni

Min,120 cm

sběrací koš o ob]emu

Min 700ljtrů

Vysypává

n

i

sběrné ho koše

Hydlaulické do Výšky
min 170 cm

ovládán

i

VysypáVá

n

í koše

z mlsta ridiče

pod nebo v sedle řidiče

Bezpečnostníspínačmotoru

Bezpečnostní spinač naplnění sběrného ANo
koše

Vybavení travní sekačky osvětením

a

ANo

da'ším'prvky nutrými k p,ovozováni sekačky
na pozemních komunikacich

2,4 stanovení požadavkůna variantv nabídek
Zadavate] nepřipouští Variantní řéšenínabídky,

2.5 Záluka za iakost
zadaýaíel požaduJé, aby na dodáVanou samojízdnou travnJ sekačku dodavatel poskytnul záruku za
jakost V délce nejméné24 měsíců,maximálně Však 60 měsíců, Při předání sanrojízdné travní sekačky
předá dodavatel zadavatel] soupis garančnich prohlídek konaných po dobu zárlrční doby, kleré bude
zadavatel pov]nen absolvovat, Náklady na lvedené garančníprohlídky budou zahrnLJty do nabídkové
ceny,

3

PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTAVEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 850.000,- Kč béz DPH.
Předpokládaná hodnota Veřejné zakázky byla stanovena jako předPokládaná Výše peněžitého
záýazku zadaýaíe|e vůčidodavateli VyplýVajícíz plnění Veřejné zakázky. Předpokládaná hodnota
ýeřéjnézakázky zahrnUje předpokládanou hodnotu dodávky samojízdné travní sekačky a hodnotu
souVlsejících služeb,

4

DOBA A MiSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

4,1
Zadavate] stanovený maximální termín plnění veřejné zakázky (dodáVky) je 4 týdny od podpisu kupní
sm]ouvy, Dodavatel ve sVé nabídce uvede termln dodávky (V týdnech) kratšínebo stejný nikol]V Však
de]ši, V připadě, že dodavatel Ve sVé nabídcéuvedé térmíndodáVky delšínež 4 týdny od podpisu
smlouvy, bude to mít za následek Vyřazení z dalšího posouzeni a hodno6enl,

4.2
[,4ístem plněníje adresa ToVárni 677128, 568 02 svitavy,

5.,1 Kvalií]kace - rozsah požadavků
Uchazeč je povinen prokázat splnění pro tuio zakázku stanovených kva ifikačních předpokladů a Ve
sVé nabídce toto sp]nění do]ožit způsobem uvedeným níže,zadavatelV rámcl této zakázky požaduje
splnění:

a)
b)

c)

základních kvaliíjkačníchpředpokladů
profesních kvaljfikačntch předpokladů
technických kvalifikačníchpředpokladů

5.2
Základní kvalifikačnípředpoklady splňuje dodavate

-

_
-

:

vůčijehožmajetku neprobíhá nebo V pos]edních třech létech neproběhlo insolvenční řízení,
Vněmž bylo Vydáno rozhodnutí o úpadku nebo inso]Venční náVrh nebyl zamítnut proto,
že majetek nepostačUje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zlušén
p,oŤo, ze malétek by 7ce a leoosŤaču ici
ktený nenl V likvidaci,

V evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, nemá nedoplatek na pojistném a
na penálé na Veř€]ném zdravotním pojištěnt, nemá nedoplatek na pojistném a na penále na
sociálním zabezpečeníapříspěvku na štátní politiku zaměstnanosti,
Uchazeč prokáže splnění základních kval]fikačníchpředpokladů předložením originálu nebo prosté
kopie čestnéhoprohlášení, ze kterého musí VyplýVat že dodavatel splňuje Výše uvedené zák]adní
kvalif ikačnípřédpoklady,

který nemá

5.1
Dodavatel prokáže profesní kvalifikačnípredpok]ady předložením:

,
,

orig]nálu nebo prosté kopié Výpisu z obchodního rejsiříku, pokud je V něm zapsán, či Výpisu
z j né obdobné eviderce, pokud je V ri zapsan,
originá]u nebo prosté kopie dokladu o opráVnění kpodnikání podle zv áštních práVních
předpisů V rozsahu odpovldajícím předmětu Véřejné zakázky, zejména dokladu prokazujícím
přís ušnéživnostenské opráVnění nebo lrcenci,

Podmínkou splnění technického kvalifikaěního přédpoklad! je, že dodavate] předloží čestné
prohlášení z něhož bude jednoznačně Vypl]^/at, že V poslednlch třech letech (přlpadně za dobu kratší,
tj,od doby zahájení činnosti nebo Vzniku společnosti) provedl minimálně 2 dodáVky obdobného
charakteru, jako je předmět plněni Veřejné zakázky, a které byly každá jednotlivě v hodnotě rovné
nebo Vyššínež 0,6 rnil,Kč bez DPH nebo ekvivalentu této částky V cizí měně
Doklady, prokazujícísp]nění technických kvalifikačních predpokladtr, předloží dodavatel rc!q!&!]q
nebo v prosté kopii, Dok]ady musí být podepsány osobou oprávněnou za dodavatele jednat a
podepisovat,

5.5

Obsah a íorma předkládanÝch dokladů

Doklady prokazujícl splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodnlho re]střtku
nesmějí být k poslednímu dni, ke kierému má být prokázáno splnění kvaliíikacé,staršt 90
kalendářních dnů Posledním dnem, ke kterérnu má být píokázáno sp|nění kvalifikace, je posledníden
lhůty pro podání nábídky. Doklady, jimjž dodavatel prokazu]e sp]nění základních a technických
kvalifikačních předpokladů musejl býi podepsány osoboU opráVněnou za uchažečejednat a
podepisovat, V případě pláVn]cké osoby budou uVedené dokady podepsány V souladu se způsobem
jednání a podepisovánídle Výpisu z obchodního rejstříku,

6.1 záVaznÝ

náVrh smlouw

obchodní podmínky včetně platebních podmínek Vyrnezují budo!cí rámec sm]uvního vztahu,
ZadavaieI stanovuje obchodní podmínky formou záVazného náVrhu kupnl smlouvy na pjnění zakázky,
která tvořl přílohu č,2 této VýzVy, obsah obchodních podmlnek můžeuchazeč přizpracování náVrhu
sm]ouvy doplnit pouze v těch ěástech, kde to VyplýVá z téxtu obchodních podrnínek nebo jiné části

zadáVací dokumentace, k provádění jiných změn není uchazeč opráVněn, Pro přéhlednost j§ou
záVaznérn náVrhL] srnlouvy rnísta, která má uchazeč Vyplnit, podbarvena ž]utě,

V

Překročení nabídkovéceny není možné,
NáVrh smloUVy musi být ze strany zájemce podepsán osobou oprávněnou jednat jmenem zájemce,
V připadě, že je uchazeč zastupován na základě p]né moci mUsí býi taková p]ná rnoc přílohou náVrh!
smlouVy,

6.2 Zadávací lhúta
ZadáVací lhůta, po kterou jsou uchazeči Vázán] svou nabídkou, je 90 dnú, ZadáVací lhůta začlná
běžet okarnžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končídnem doručeníoznámení zadavatele o
Výběru nejVýhodnéjšínabídky,

7

POŽADAVKY NAZPŮSOBZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉCENY

7,1

Nabídková cena

Zájemce je povjnén §tanov]t nabídkovou cénu abso|utní částkou v českých korunách Včleněníbez
DPH, sazba DPH V %, částka DPH a nabídková cena Včetně DPH ktelá bude L]Vedena V návrhu
kupni smlouvy na plněnízakázky (příloha č.2iéioýýzýy) a na krycín] lisiu nabídky (přiloha č 1iéto

ýýzyyl.

Zéjerncépředloží nabídkovou cenu V nížeuvedeném složení,kde nabídková cena za samojízdnou
travní sekačku bude předmětem hodnoceni:
Název

cena bez DPH

DPH

DPH

cena Vč, DPH

(Kě)

(%)

(Kč)

(Kč)

Nabízená samojízdná třavní sekačka

Nabídková cena musí být stanovena jako nejvýše přípustná a není možnéji překročit,

Nabldková cena ínusíobsahovat Veškerénáklady dodavatele nutné k realjzaci předmětL] veře]né
zakázky vymezen_Áho v této VýzVě Vč, nákladů na garančníprohlidky d]e bodu 2,5 této zadáVací
dokumentacé,

Nabídková cená múžebýt znrěněna pouze z důVodu zrněny zákona č, 235120o4 sb., o dani z přidané
hodnoty, Ve znění pozdějších předp sú, V takovérn případě bude cena Včetně DPH částečně či ůplně

snížena nebo zvýšena přesně podje účinnostipřtslušné změny zákona č.235l2ao4 sb,, o dani z
p}dáne hodnoly, ve znéni pozdejš ch pieopisů

8.1

Kritéria hodnocení

Základním hodnoiícím kritériefi je nejnižšínabídková cena v Kč bez DPH,
Uchazeč doplní celkovou nabídkovou cenu V požadovaném členěníV náVrh! k!pní sm]ouvy na plnění
zakázky |pří|oha č.2 íétoV.ýzVy) a do krycího listu nabídky (příloha č, 1 této VýžVy),

8,2 Způsob hodnocení nabídek
Hodnocení nabídek bude provedeno tak, že zadavate seřadí nabídky podle jejich nabídkovéceny, a

to od nejlevně]ší po nejdražšínabídku, Nej\.1rhodnější bude nabídka s nejnižšínabídkovou cenou béz

DPH,

9

poKyNy pRo zpRAcoVÁHí l čtenĚruíNnaíory

9.1

Pokvnv pro zpracování nabídkv

zqefice múžepodat

poLlze jednu nabidku, Zájemce, kiený podal nabídku, nesmí být současně
subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatél V tomtéžzadáVacím řízení prokazuje kvalifikaci
Pokud dodavaie podá Více nabídek sarnostatně nebo společně sdalšímidodavateli, nebo je
subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavaie] v tomtéžzadáVacím říženíprokazuje kval]fikaci,

zadavatel Všéchny nabídky podané takovým dodavatelem Vyřadí, Zájemce, jehož nabídka byla
Vyřazena, zadavatel bezodkladně vyloučíz účasti.

9.2

Nabídka:
bude před|ožena

bude podána

V

V

jednorn originále Včeskémjazyce;

řádně uzavřené obálce ožnačenénápisem

ŘízENí,,,

-

,,NE9fEy!B4I=uG!39y!i

nesrní obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl;
bude obsahovat návlh smlouvy podepsaný osobou opÉVněnou ]ednat]rnénem uchazeče;

bude obsahovat čestná prohlášení podepsaná osobou opíáVněnou jednat jménem
uchazeče a přís ušné doklady, jirňiž zájemce prokazujé splnění kva ifikace;

9.3

Zadavatel doporučuie záiemcům, abv:

-

sVé nabídky zabezpečili proti manipulaci

Všechny listy nabídky byy navzájem pevně spojeny či sešiiy tak, aby byly dostatečně
zabezpečény před jejich Vyjmutím z nabídky;
Všechny stránky nabídky byly očíslovényvzestupnou kontinuá ní řadou.

9.4 zadavatel doporučuie záiemcům, abv zpracovali nabídku v následuiícím
členění:

krycí ]ist nabídky]

čestná plohlášení a doklady, jimiž dodavaiel píokazuje splnění kvaliíikace;
náVrh smlouvy;

ostatní doklady Vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky,

Dodavatel je opíáVněn po zadavalel:, požadaval písemně dodatečnéinforrnace k zadáVacím
podmínkám, Žádost musí být doručena na adíesu zadavatele nejpozdejj 5 pracovních dnů před
uplynutim lhůty pro podání nabídek,
Dodatečnéinformace, Včetně přesného znění žádostl, odešle zadavatel do

2

pracovních dnŮ

současně Všem dodavatelům, kteří požádali o poskyinutí zadáVací dokumentace nebo kterým bya
zadávaci dokumentace poskytnuta. Zadavatel uveřejní dodalečnéiníormace Včetně přesného znění
žádosti také na Webových stánkách zadavatele WWw,sporles.svitavy.cz, b]ok ,,Provozni záležitost]",
§ekcei ,,Výbělové řízeni", část ,,Veřejné zakázky aktivní" V místě zveřej.]éí.líýýzvy veřej.é zakázky_
Vzhledem ke krátkým lhůtám plo poskytování dodátečných informací k zadáVacím podmínkám bude
pro poskytnuti dodatečných infolmací prioritně využito elektronické pošty,

1Í LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁN| NABiDEK, OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK
1 1

,1 Způsob a místo podání nabídek

Nabídky lze podat osobně, doporučenou poštou, čj kun/rní službou, Nabídky podávané osobně, či
prostřédnictvím kUnýrní s|užby lze podat v kancéláři jednatele společnosti sPoRTES svitavy s,1,o,,
Regrova 2098/5, 568 02 svitavy - pověřené osoby k převzetí nabidky: lng,Jaroslav Kytýr, slečna
Pavla Špiěáková, a to každý den hůty od 8:oo hod do 14:oo hod a poslední den lhůty do 1o:oo hod,
Adresa pro zasí|ání nabídek doručenou ooštou, ie nás eduiící
ln9. Jaroslav Kytýr,

sPoRTEs svitavy s.r.o,, Riegrova

2098,/5,568 02

svitavy

V případě osobního doruěení, doručeníplosiřednicivím pošty či kurýlní službou, §e za akamžik
doíučenípovažuje fyzické převzetí nabídky jednou zvýše uvedených pověřených osob k převzetí
nabídky,

Nabídku, ktelá bude podána po uplynLrtí hůty pro podání nabídek, kornise neotevře, Zadavatel si
takovou nabídku ponechá a uchazeče Vyrozumí o tom, že nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro
podánínabídek.
1

1.2 Lhůta pro podání nabídkv

Nabidku dolučie nejpozději do 4,5.20í5 v 10i00 hod,
1

1,3 Oteviráni obálek

otevírání obálek s nabídkami proběhné 4.5,20í5 v í0:0íhod,V sídle zadavatele, otevíráni obálek
s nabidkami se můžeúčastn]tjeden zástupce uchazeče jehož nabídka byla podána Ve lhůiě pro
podání nabídek, Přiotevíráníobálek s nabídkam] se osoby, které zastupují uchazeče na základě plné
moci, prokážítakovou p]nou mocí udě]enou osobou op.áVněnou za uchazečejednat,

Kompletní zadávaci dokumentace k této Veřejné zakázce je uveřejněna na Webových stánkách
zadavatelé www.spo.tes.svilavy.cz, blok,,Provozní záležitosti", sekcé: ,,Výběrové řízéni", část:
,,Véřéjnézakázky aktivní" v místě zveřeinění uýzýy ýeřqné zakázky.

Příloha č- 1 - Krycí list nabidky
Příloha č, 2
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NáVrh kupni smlouvy na plněnízakázky

svitavy, dne 20,4,2015

lno. JároslaV

ytýr, jednatel

G

spoRTES

