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Popice – Traktor pro komunální sféru

1. Úvodní ustanovení

Tato zakázka je zadávána mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen
„zákon“). Zadavatel postupuje plně v souladu s §6 zákona s důrazem na naplnění zásad transparentnosti,
rovného zacházení a zákazu diskriminace.
Uchazeč je povinen předložit veškeré dokumenty požadované v této textové části zadávací dokumentace.
Uchazeč je dále povinen plně respektovat zadávací podmínky a není oprávněn v nich provádět žádné změny.
Nabídky, které nebudou splňovat požadavky stanovené v zadávací dokumentaci, budou ze zadávacího řízení
vyloučeny.
Zadavatel upozorňuje uchazeče na skutečnost, že zadávací dokumentace je souhrnem požadavků zadavatele a
nikoliv konečným souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně závazných norem. Uchazeč je povinen
se při zpracování své nabídky vždy řídit nejen požadavky obsaženými v zadávací dokumentaci, ale též
ustanoveními příslušných obecně závazných norem.
Předložením nabídky uchazeč přijímá veškeré podmínky a požadavky uvedené v této výzvě k předložení nabídek
a zadávací dokumentaci.

2. Identifikace zadavatele

2.1 Zadavatel:
Sídlo:
Právní forma:
IČ:
DIČ:
Statutární zástupce:
Telefon:
E-mail:

Obec Popice
Hlavní 62, 691 27 Popice
obec, územně samosprávný celek
00283517
Marek Sekanina
+420 725 111 293
starosta@obecpopice.eu

3. Vymezení předmětu zakázky:
Název zakázky:
„Popice – Traktor pro komunální sféru“

3.1 Klasifikace předmětu zakázky:
Předmětem zakázky je nákup traktoru a příslušenství pro komunální sféru.
3.2 Rozsah a obsah předmětu zakázky:
Předmětem zakázky je nákup traktoru a příslušenství pro komunální sféru
Požadavky:
Traktor včetně příslušenství bude určen pro komunální sféru.
Druh prací: vyvážení vlečky s odpadem, přeprava drobného materiálu, mulčování nebo sekání travních ploch,
odklízení sněhu a písku a zametání.
Maximálně celková šířka stroje: 1300 mm
Celková hmotnost včetně kabiny bez příslušenství: 1300 kg
Motor: vodou chlazený, 4 válec
Výkon motoru: od 30 do 35 HP
Pohon všech 4 kol
Karoserie: s kabinou, klimatizace
Kabina: homologovaná, odpružené sedadlo, topení a ventilace, otevíratelné přední a zadní sklo
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Maják
Převodovka: mechanická synchronizovaná
Přední náprava: uzávěrka zadního diferenciálu, odpojitelný pohon přední nápravy
Čelní vývodová hřídel – minimálně 540 otáček
Čelní hydraulická ramena
Zadní vývodová hřídel – otáčky 540 min., 540 Eco,
Zadní ramena: kategorie I.
Přední ramena + třetí bod: na uchycení kartáčů
Zadní dva okruhy hydrauliky – pro vyklápění vlečky posuv atd.
Mezi nápravový hydraulický 2okruhový rozvaděč – pro pohon kartáčů na odmetání sněhu, zametání nebo přední
vývodový hřídel pro pohon výše zmíněného
Příslušenství:
Zametací kartáč – možnost přední i zadní agregace
Pohon od vývodové hřídele
Průměr zametacích kartáčů – 540 mm
Pracovní záběr – minimálně 120 cm
Průjezdní šířka včetně přimetacího kartáče – 170 cm
Objem skrápěcí nádoby – minimálně 200 litrů
Vlečka za traktor –
Počet náprav : jednonápravový vlek
Brzdy: nájezdová brzda + brzda ruční
Rozměry: délka vlečky 3300mm
šířka vlečky 1500mm
výška bočnice 450 mm
sklápění: do tří stran (vpravo, vlevo, dozadu)
nosnost: 1,5 t
Součástí předmětu zakázky je:
• Zpracování cenové nabídky na pořízení nového traktoru pro komunální účely včetně DPH
• Zpracování cenové nabídky na odkup traktoru Antonio Carraro Tigre country 4300 včetně DPH
• Zpracování cenové nabídky na příslušenství k traktoru: zametací kartáč, vlečka pro vyvážení odpadu včetně
DPH
• Servis traktoru, podmínkou bude při nahlášení poruchy traktoru, aby dodavatel byl schopen do 48 hodin po
nahlášení traktor opravit. Poskytnutí náhradního stroje v případě, že nelze provést opravu do 24 hodin od
nahlášení poruchy
• Doba splatnosti pořízení traktoru a příslušenství bude 3 roky. Každý rok bude uhrazena 1/3 částky z celkové
ceny (forma čestného prohlášení, že dodavatel souhlasí s touto podmínkou). Bude zakomponováno v kupní
smlouvě
• Nový traktor musí být schopen zagregovat se stávajícím mulčovačem a radlicí
• Zaškolení obsluhy traktoru
• Uvedení ceny za servisní hodinu
3.3 Druh zakázky:
veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky.
3.4 Místo plnění:
ČR, NUTS II Jihovýchod, Jihomoravský kraj, okres Břeclav, obec Popice
3.5 Termín dodání traktoru a příslušenství
Předpokládaný termín dodání traktoru a příslušenství je nejpozději do 20.4.2013.
Termín dodání je maximálně 20.4.2013 (uchazeči mohou nabídnout termín předání kratší, termín 20.4. 2013 je
však závazný ).
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4. Zadávací dokumentace

4.1 Podmínky poskytnutí zadávací dokumentace pro výběr dodavatele traktoru pro komunální sféru
Zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) pro výběr dodavatele traktoru je k vyzvednutí u zadavatele (bod 2.1) a to
po předchozí písemné žádosti uchazeče na email starosta@obecpopice.eu. Obsahuje následující části:
§ Výzva k předložení nabídky a zadávací dokumentace
§ Krycí list nabídky
4.3 Dotazy k zadávací dokumentaci:
Uchazeči mohou na osobu pověřenou činnostmi zadavatele vznášet dotazy k zadávací dokumentaci a to
elektronicky na adresu starosta@obecpopice.eu, za předání elektronické adresy, na kterou budou zasílány
případné doplňující informace a odpovědi na dotazy, její řádnost a úplnost zodpovídá uchazeč.

5. Požadavky na splnění kvalifikace

Uchazeč je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svoji kvalifikaci. Splněním
kvalifikace se rozumí:
5.1 Splnění základních kvalifikačních předpokladů:
Splněním základních kvalifikačních předpokladů se rozumí:
Žadatel je povinen prokázat splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů dodavatele daných
v § 53 a §54 zákona č. 137/2006 Sb (dále ZVZ).
Žadatel splní základní kvalifikační předpoklady předložením čestného prohlášení v souladu s ustanovením §53
ZVZ., odst. 1, písm. a) – i).
Žadatel splní profesní kvalifikační předpoklady výpisem z obchodního rejstříku či jiným dokladem uvedeným v §
54 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Tento doklad nesmí být ke dni
podání nabídky starší než 90 kalendářních dní.
5.2 Splnění profesních kvalifikačních předpokladů:
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč, který předloží:
§ běžnou kopii dokladu o oprávnění k podnikání
- např. výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence, pokud je v ní zapsán nebo jiného dokladu podle
zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zadávané zakázky (výpisu ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů, certifikátu vydaného správcem systému registru certifikovaných dodavatelů,
výpisu ze zahraničního seznamu dodavatelů či certifikát zahraničního dodavatele, licence apod.).
5.3 Splnění technických kvalifikačních předpokladů:
§ Uchazeč předloží prohlášení o prodeji minimálně 10 traktorů pro komunální sféru (seznam + reference
odběratelů v posledních 2 letech) a celkové náklady.
Zadavatel nepřipouští plnění kvalifikace prostřednictvím subdodavatele.
Uchazeč předloží zadavateli veškeré doklady, kterými prokazuje splnění kvalifikace ve lhůtě stanovené
zadavatelem pro podání nabídky.
Zadavatel si vyhrazuje právo vyžádat si originály dokumentů, jimiž uchazeč prokázal svoji kvalifikaci.
Pokud má být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem je podána
společná nabídka, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů a
profesních kvalifikačních předpokladů v plném rozsahu.

6. Obchodní podmínky

6.1 Uchazeč je povinen přiložit návrh kupní smlouvy, ve kterém bude uvedena výsledná cena na pořízení traktoru
a příslušenství. Dále v kupní smlouvě bude uvedena cena za odkup traktoru Antonio Carraro Tigre country 4300.
Termín dodání traktoru, servisní podmínky a doba záruky.
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6.2 Ostatní obchodní podmínky se řídí platnými předpisy týkajícími se předmětu zakázky. Zejména pak
ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

7. Obsah nabídky a požadavky na zpracování nabídky

7.1 Nabídka bude zpracována v jednom vyhotovení v listinné podobě – originál.
Bude kompletně zpracována v českém jazyce.
Pokud uchazeč předloží dokumentaci v cizím jazyce, musí doložit úředně ověřený překlad těchto dokumentů.
7.2 Zadavatel nepřipouští variantní řešení – nabídka bude zpracována v souladu s přiloženou dokumentací
7.3 Měna nabídky je Kč..
7.4 Doba platnosti nabídky činí 30 dnů od termínu předložení nabídky, tzn. od 22. 3. 2013.
7.5 Záruka za nabídku není zadavatelem požadována.
7.6 Nabídka musí obsahovat veškeré dokumenty požadované zadávací dokumentací:
- Cenovou nabídku za pořízení traktoru včetně příslušenství
- Cenovou nabídku za odkup traktoru Antonio Carraro Tigre country 4300
- Doklady prokazující splnění kvalifikace – bod 5;
- Návrh kupní smlouvy;
7.7 Nabídka včetně příloh a doprovodných dokumentů musí být předložena v uzavřené, neporušené obálce /
balíčku na místo a ve lhůtě uvedené v bodu 10, na němž budou uvedeny pouze tyto údaje:
- Adresa zadavatele (viz. bod 2),
- Název zakázky: „Popice – traktor pro komunální sféru“,
- Věta: „ Neotvírat - Soutěž“,
- Jméno a adresa uchazeče.

8. Způsob zpracování nabídkové ceny

8.1 Cena nabídky bude pokrývat celý předmět zakázky. Má se za to, že nabídnutá cena zahrnuje všechny
smluvní obchodní a technické závazky smluvního partnera nutné k plnění díla.
8.2 Uchazeč předloží cenovou nabídku v Kč se zaokrouhlením cen na celé koruny.
8.3 Uchazeči uvedou nabídkovou cenu bez DPH. Odděleně uchazeči uvedou odpovídající DPH dle platných
předpisů a celkovou cenu včetně DPH.
8.4 Jakákoliv položka bez ceny nebude proplacena a bude považována, že je zahrnuta v jiné jednotkové ceně
nabídky.
8.5 Jakékoliv celní poplatky, daně, a ostatní náklady na eventuální dovážené komponenty budou zahrnuty do
ceny předmětné položky.
8.6 Nabídková cena je stanovena jako nejvýše přípustná

9. Údaje o hodnotících kritériích a způsobu hodnocení

9.1. Kritériem hodnocení je ekonomická výhodnost nabídky.
9.2. Váhy kritérií:
§ Cena
80% - u kritéria cena bude hodnocena cena, která vznikne tímto způsobem –
z celkové nabídkové ceny nového traktoru včetně příslušenství se odečte cena za
odkup traktoru Antonio Carraro Tigre country 4300
§ Záruka
20%, bude v SOD vyjádřena v kalendářních měsících
Metoda hodnocení nabídek: Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 1
až 100. Každé jednotlivé nabídce je dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost
předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria. Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější
nabídka minimální hodnotu kritéria, například cena nabídky, lhůta výstavby, získá hodnocená nabídka
bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené
nabídce. Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která nejvhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria,
například záruka, získá hodnocená bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměrem hodnoty
hodnocené nabídky k nejvhodnější nabídce.
Považuje-li hodnotící komise hodnotu některého z hodnocených kritérií za zjevně nepřiměřenou, postup
podle předchozího odstavce nepoužije a nabídce v rámci tohoto kritéria přiřadí 1 bodu. Tento postup je
hodnotící komise povinna odůvodnit ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek. Jednotlivým dílčím
kritériím jsou zadavatelem stanoveny váhy v procentech podle jejich důležitosti pro konkrétní zadávací

starosta@obecpopice.eu

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

3/2013

Popice – Traktor pro komunální sféru

řízení tak, že jejich součet je celkem 100. Hodnocení podle bodovací metody provede hodnotící komise tak,
že jednotlivá bodová ohodnocení nabídek dle dílčích kritérií vynásobí příslušnou vahou daného kritéria. Na
základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví, pořadí úspěšnosti
jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější je stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší hodnoty.

10. Místo a lhůta pro podání nabídek, otevírání obálek s nabídkami

10.1 Písemné nabídky musí být podány na adresu zadavatele:
Obec Popice
Hlavní 62
691 27 Popice
10.2 Lhůta pro podání nabídek končí dne 22. 3. 2013 v 13:00 hod.
10.3 Nabídky, které budou zadavateli doručeny po skončení této lhůty, nebudou zadavatelem přijaty, resp. budou
příslušným uchazečům vráceny. Osobně mohou být nabídky doručeny po telefonické dohodě v pracovní dny od
8,00 hod. do 15,00 hod. V případě doručení poštou je za okamžik předání považováno převzetí zásilky
adresátem.
Nabídky podávají uchazeči v neporušené, řádně uzavřené obálce s adresou zadavatele a uchazeče, označené
nápisy NEOTEVÍRAT – SOUTEŽ - „“Popice – traktor pro komunální sféru“ uzavření opatřené razítkem a
podpisem odpovědného zástupce uchazeče.

11. Práva a prohlášení zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky, právo změnit, nebo zrušit výběrové řízení a právo
možnosti neuzavření smlouvy s žádným z uchazečů. V případě změny výběrového řízení budou uchazeči
písemně informováni a bude adekvátně prodloužena lhůta pro podání nabídek.
Uchazeč nemá nárok na náhradu nákladů spojených s vypracováním a podáním nabídky. Veškeré náklady a
výdaje spojené s účastí v zadávacím řízení s vypracováním a předložením nabídky nese uchazeč.
Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si všechny obdržené nabídky, které byly řádně doručeny v rámci lhůty pro
podávání nabídek.
Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o konečném znění smlouvy s výjimkou ustanovení, které byly předmětem
hodnocení nabídky.
Zadavatel si vyhrazuje právo akceptovat jemu nejvhodnější nabídku podle stanovených kritérií hodnocení,
případně nevybrat z předaných nabídek žádnou.
Výběrem nejvhodnější nabídky nevzniká právní vztah.
Zadavatel prohlašuje, že poskytnuté údaje o jednotlivých uchazečích považuje za důvěrné, a bude je využívat jen
pro účely tohoto zadávacího řízení.

V Popicích dne 11. 3. 2013

Marek Sekanina – starosta obce
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KRYCÍ LIST NABÍDKY
Název zakázky:
POPICE – TRAKTOR PRO KOMUNÁLNÍ SFÉRU

Identifikační údaje uchazeče:
Uchazeč:
Sídlo:
Právní forma:
IČ:
DIČ:
Statutární zástupce:
Telefon:
E-mail:
Cena celkem bez DPH

Kč

DPH 21%

Kč

Cena celkem vč. DPH

Kč
Kalendářních měsíců

Záruka

Datum:

…………………………..

podpis a razítko osoby oprávněné jednat za uchazeče
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KRYCÍ LIST NABÍDKY
Název zakázky:
NABÍDKA ZA ODKUP TRAKTORU ANTONIO CARRARO TIGRE COUNTRY 4300

Identifikační údaje uchazeče:
Uchazeč:
Sídlo:
Právní forma:
IČ:
DIČ:
Statutární zástupce:
Telefon:
E-mail:
Cena celkem bez DPH

Kč

DPH 21%

Kč

Cena celkem vč. DPH

Kč

Datum:

…………………………..

podpis a razítko osoby oprávněné jednat za uchazeče
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