Obec Jablůnka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

REKONSTRUKCE CAS 32 T 148

Zadavatel:
OBEC JABLŮNKA
IČ: 00303852

1. IDENTIFIKACE ZADAVATELE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Název zadavatele:

Obec Jablůnka

IČ zadavatele:

00303852

Sídlo zadavatele:

Jablůnka 365, 756 23 Jablůnka

Osoba oprávněná jednat za zadavatele:

Čeněk Hajný – starosta obce Jablůnka

Kontaktní osoba

Čeněk Hajný – starosta obce Jablůnka

Telefon:

571452210

E-mail:

oujablunka@volny.cz

2. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předmětem zakázky je provedení služeb: Rekonstrukce CAS 32 T 148 dle technických
podmínek uvedených v této zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Podrobný popis včetně
technických specifikací je uveden v Zadávací dokumentac1: Technická specifikace.
Klasifikace předmětu veřejné zakázky
Jedná se o provedení služeb kategorie č. 1 Přílohy č. 1 k Zákonu - Údržbářské a
opravárenské služby.
Předmět veřejné zakázky je klasifikován dle CPV
50114000-7: Opravy a údržba nákladních automobilů

3. OBCHODNÍ PODMÍNKY
Všechny obchodní podmínky stanovené zadavatelem pro plnění Zakázky jsou uvedeny
v příloze k zadávací dokumentaci:
Uchazeči předloží tento návrh smlouvy doplněný o své identifikace v nabídce. Zadavatelem
předepsaný návrh smlouvy obsažený v příloze č. 1 k Zadávací dokumentaci je závazný.
Vzorové znění smlouvy nesmí uchazeč měnit, doplňovat ani jinak upravovat. Uchazeč doplní
pouze požadované údaje, které jsou ve smlouvě pro tento účel označeny. V případě, že
uchazeč vypracuje návrh smlouvy v rozporu s tímto ustanovením, bude jeho nabídka
vyřazena jako nepřijatelná a uchazeč bude z další účasti v zadávacím řízení vyloučen.

4. TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Technická specifikace a závazné technické a všeobecné podmínky pro zhotovení díla jsou
uvedeny v přílohách k tomuto dokumentu.

5. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
5.1. Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí za celý předmět plnění
5.2. Předpokládaná hodnota zakázky (v Kč bez DPH) 940 000 Kč
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5.3. Nabídková cena bude zpracována a v nabídce uvedena jako cena pevná a
nepřekročitelná.
5.4. Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady související s řádnou realizací veřejné
zakázky a veškeré náklady související s řádnou realizací předmětu plnění, tj.,
veškerých hotových výdajů (cestovné, telefonní poplatky, poštovné, inspekční cesty,
atd.). Součástí nabídkové ceny je rovněž předvedení funkčnosti a uvedení předmětu
zakázky do provozu dle právních předpisů a norem České republiky
5.5. Nabídková cena za provedení dodávky bude uvedena v české měně včetně DPH v
členění na cenu bez DPH, sazbu DPH v % a cenu včetně DPH.
5.6. Překročení nebo změna nabídkové ceny je možná pouze za předpokladu, že v
průběhu realizace dodávky dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. V
takovém případě bude nabídková cena upravena podle změny sazeb daně z přidané
hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění, a to ve výši odpovídající změně
sazby daně z přidané hodnoty.

6. POŽADAVKY A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
6.1. Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek, tj.
30.7.2014., končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky,
tj. nejpozději 4.8.2014.
6.2. Nabídka bude podána v českém jazyce, bude splňovat veškeré náležitosti předepsané
Zákonem, bude respektovat a obsahovat všechny podmínky Zadávací dokumentace.
Nabídka bude předložena v jednom originále a jedné kopii. Celá nabídka bude
zabezpečena proti manipulaci.
Jednotlivé listy nabídky budou číslovány nepřetržitou číselnou řadou. Jako poslední list
nabídky bude doloženo prohlášení uchazeče, podepsané statutárním orgánem
uchazeče či jinou oprávněnou osobou, o počtu listů nabídky.
6.3. V první části nabídky bude krycí list nabídky s identifikací uchazeče včetně uvedení
všech relevantních kontaktů zodpovědných zástupců uchazeče.
6.4. Ve druhé části nabídky budou předloženy dokumenty požadované v § 68 odst. (3)
Zákona.
6.5. Ve třetí části nabídky budou dokumenty prokazující splnění kvalifikačních předpokladů.
Požadavek na kvalifikaci je podrobně uveden v čl. 7 této zadávací dokumentace.
6.6. Ve čtvrté části nabídky bude předložen návrh na uzavření smlouvy o dílo včetně všech
stanovených příloh. Každý list smlouvy bude vzestupně očíslován, bude parafován
statutárním orgánem uchazeče, poslední list bude podepsán osobou jednat jménem či
za uchazeče. Všechny listy smlouvy budou pevně spojeny, volné listy nebudou
považovány za její součást. Zadavatel nepřipouští měnit ve smlouvě podmínky
stanovené v této zadávací dokumentaci. Budou doplněny pouze údaje předepsané pro
doplnění. Smlouva bude také obsahovat nabídnutou cenu za dodávku v členění
předepsaném v odst. 5. této zadávací dokumentace.
6.7. Smlouva bude v nabídce předložena v tištěné i elektronické verzi ve formátu MS Word.
V obou verzích musí být text smlouvy shodný
6.8. V páté části nabídky předloží uchazeč dle § 44 odst. 6 zákona části veřejné zakázky,
které má v úmyslu zadat subdodavatelům. Tyto subdodávky bude specifikovat věcně i
finančně včetně uvedení % podílu plnění jednotlivými subdodavateli v seznamu
subdodavatelů.
V případě, že uchazeč nemá v úmyslu zadat určitou část veřejné zakázky jiné osobě
(subdodavateli), doloží ve své nabídce písemné prohlášení, ve kterém tuto skutečnost
uvede. Toto prohlášení musí být podepsané statutárním orgánem uchazeče či jinou
oprávněnou osobou.
6.9. Nabídka bude doručena doporučenou poštou nebo osobně na adresu zadavatele v
termínu stanoveném pro podání nabídek, tj. do 30.7.2014 do 1400 hodin. Nabídka
bude podána v zalepené obálce s označením „Neotevírat – nabídka na veřejnou
zakázku „Oprava CAS 32 T 148“. Na obálce bude uvedena jako adresa doručitele
adresa zadavatele, a jako adresa odesílatele adresa uchazeče.
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6.10.

6.11.
6.12.

6.13.

6.14.
6.15.

6.16.
6.17.

6.18.

V případě osobního doručení nabídky je uchazeč povinen domluvit si čas předání
nabídky telefonicky na kontaktech uvedených v čl. 1 této dokumentace minimálně
jeden den předem.
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit a prověřit údaje uvedené jednotlivými uchazeči
v nabídkách. Zadavatel vyloučí uchazeče ze soutěže v případě, že uchazeč uvede ve
své nabídce nepravdivé údaje.
Podklady pro zpracování nabídky.
Podkladem pro zpracování nabídky je Zadávací dokumentace včetně všech příloh.
Uchazeč je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávací
dokumentaci na základě písemné žádosti. Písemná žádost o poskytnutí dodatečných
informací k zadávací dokumentaci musí být adresována výhradně pověřené osobě, a
to v českém jazyce. Zadavatel odešle dodatečné informace o zadávací dokumentaci
písemně (e-mailem, faxem) nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti
uchazeče. Znění žádosti o dodatečné informace a vlastní dodatečné informace odešle
zadavatel v souladu s §49 odst. 2) zákona všem dodavatelům, kterým byla zadávací
dokumentace poskytnuta nebo kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace.
Uchazeči nemají v souladu s § 153 Zákona právo na úhradu nákladů spojených
s účastí v zadávacím řízení. Zadavatel nenese žádnou odpovědnost ani nebude hradit
žádné výdaje nebo ztráty, které uchazeči vzniknou jakoukoli činností související
s podáním nabídky.
Po podání nabídky- jejím doručení zadavateli se nabídka stává výlučným vlastnictvím
zadavatele zakázky.
Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, zpřesnění či doplnění podmínek zadávacího
řízení v případech, kdy zjistí sám anebo prostřednictvím dotazu dodavatele, že jím
poskytnuté zadávací podmínky nejsou jednoznačné, že připouští vícerý výklad, popř.
že potřebují upřesnit. V takovém případě bude zadavatel postupovat v souladu s § 49
zákona.
Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.
V případě vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení bude oznámení o vyloučení
uveřejněno v souladu s ustanovením § 60 odst. (2) Zákona uveřejněním na profilu
zadavatele. Rozhodnutí o vyloučení uchazeče se považuje za doručené okamžikem
uveřejnění na profilu zadavatele. Uchazeči nebudou o vyloučení informováni jinou
formou.
Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení za podmínek upravených zákonem.

7. POŽADAVEK NA SPLNĚNÍ KVALIFIKACE
Pro splnění kvalifikace na výše uvedenou zakázku požaduje zadavatel doložení následující
kvalifikačních dokumentů:
7.1. Splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. (1). Zákona.
7.2. Splnění profesních kvalifikačních předpokladů požaduje zadavatel doložením dokladů
dle §54 písm. a) a b) Zákona.
7.3. Ekonomickou způsobilost prokáže dodavatel prohlášením dle § 50 odst. (1) písm. c)
Zákona
7.4. Technické kvalifikační předpoklady:
V souladu s §56 odst.2 písm.a) Zákona předložení seznamu významných služeb
poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením rozsahu a doby plnění.
Minimální úroveň pro splnění kriteria je doložení osvědčení dle § 56, odst. (1) písm. a)
čl. 1), 2), nebo 3) Zákona o 3 službách obdobného charakteru.
Splnění kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč předložením čestného prohlášení, z
jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem
splňuje. Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva podle § 82 Zákona, je povinen před
jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů
prokazujících splnění kvalifikace.
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8. OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI
Obálky s nabídkami do zadávacího řízení budou otevřeny v termínu 30.7.2014 v 1410 hodin
na adrese zadavatele zakázky. Otevírání obálek s nabídkami má právo zúčastnit se
maximálně 1 zástupce uchazeče, a to buď statutární zástupce, nebo jím písemně pověřená
osoba.

9. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK
Základním hodnotícím kriteriem pro zadání veřejné zakázky je v souladu s ustanovením § 78
odst. (1) písm. a) Zákona ekonomická výhodnost nabídky.
Ekonomická kriteria s uvedením váhy jsou:
Nabídková cena za zhotovení . Hodnocena bude celková nabídková cena v Kč
bez DPH uvedená v cenové nabídce ve smlouvě o dílo. Jako nejlepší bude
hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou za zhotovení kompletního díla
dle čl. 2 tohoto dokumentu bez DPH. Nejnižší nabídka získá 100 bodů, ostatní
nabídky získají bodovou hodnotu, která vznikne poměrem hodnoty nejnižší
nabídky k hodnocené nabídce násobené 100. Váha kriteria je 80%.
Délka realizace díla. Jako nejlepší bude hodnocena s nejkratší lhůtou zhotovení
díla vyjádřené v kalendářních dnech. Nejvyšší nabídka získá 100 bodů, ostatní
nabídky získají bodovou hodnotu, která vznikne poměrem hodnoty nejnižší
nabídky k hodnocené nabídce násobené 100. Váha kriteria je 20%.
Pokud bude nabídnuta mimořádně nízká nabídková cena za zhotovení předmětu veřejné
zakázky, bude hodnotící komise postupovat v souladu s ustanovením § 77 Zákona.
Pokud uchazeč ve své nabídce navrhne nepřiměřenou hodnotu u hodnotícího kriteria délka
realizace díla, bude tomuto kriteriu přidělena bodová hodnota 0.
Nabídka bude přidělena uchazeči, který získá po hodnocení provedeném výše uvedeným
způsobem nejvyšší bodové hodnocení
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky bude uveřejněno v souladu s ustanovením § § 81
odst. (4) Zákona do 5 pracovních dnů po rozhodnutí na profilu zadavatele. Oznámení o
výběru nejvhodnější nabídky se považuje za doručené všem dotčeným zájemcům a všem
dotčeným uchazečům okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.
Uchazeči nebudou o výsledcích zadávacího řízení informováni jinou formou.

10. PŘÍLOHY K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI
Technická specifikace
Čestné prohlášení
Návrh smlouvy o dílo
Krycí list nabídky

11. KONTAKTY
Všechny relevantní kontakty jsou uvedeny v čl. 1 tohoto dokumentu.

…………………………………….
Za zadavatele

-5-

