ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
ZADAVATEL:
Obchodní jméno

Obec Habrovany

Sídlo

Habrovany 345, 683 01 Habrovany

IČ/DIČ

00291757

Právní forma

801 - Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní osoba:
jméno

Radoslav Dvořáček

telefon

+420 724 186 374

email

starosta@habrovany.cz

1. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY:
Obec Habrovany vyhlašuje zakázku malého rozsahu 2. kategorie na dodávky překopávače kompostu,
prosévací lopaty, štěpkovače, 2 ks vanových kontejnerů a kontejnerového nosiče v rámci projektu
„Vybavení kompostárny pro obec Habrovany“. Předmětem zakázky je dodávka překopávače
kompostu, prosévací lopaty, štěpkovače, 2 ks vanových kontejnerů a kontejnerového nosiče. Nejedná se o
zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění (dále jen „zákon“).
Prostředky jsou hrazeny s pomocí fondů EU prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí.
Technická specifikace zakázky - Závazné parametry, které musí být dodrženy nebo nesmí být
překročeny – jsou stanoveny v kapitole č. 3 Zadávací dokumentace.
Zadavatel neumožňuje dílčí plnění. Zakázku je možné realizovat pomocí subdodávek.
Nabídka bude předložena v jednom originále v písemné formě, jen v českém jazyce.
Předpokládaná cena zakázky:
Položka
překopávač kompostu, prosévací
lopata, štěpkovač, 2 ks vanové
kontejnery a kontejnerový nosič

Cena v Kč bez
DPH
1 256 190,-

Jedná se o maximální možnou cenu, kterou není možné překročit.
2. OBCHODNÍ PODMÍNKY VČETNĚ PLATEBNÍCH PODMÍNEK
Termín dodání: do 20.11.2015
Místo plnění: Obec Habrovany, Habrovany 345, 683 01 Habrovany
Záruční doba: Minimální délka záruky plnění je 24 měsíců nebo delší.
Platební podmínky:
Kupní cena bude uhrazena ve dvou platbách. První platba ve výši 90% + DPH v zákonné výši bude
uhrazena na základě zálohové faktury vystavené prodávajícím do deseti (10) dnů po podpisu smlouvy.
Druhá část kupní ceny ve výši 10 % + DPH v zákonné výši bude uhrazena na základě faktury vystavené
prodávajícím do pěti (5) dnů od předání zboží a po podepsání předávacího protokolu ve vztahu
k příslušnému zboží.
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Veškeré faktury musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu.
3. TECHNICKÉ PODMÍNKY:
Technická specifikace zakázky - Závazné parametry, které musí být dodrženy nebo nesmí být překročeny
Jedná se o dodávku nové nepoužité technologie
překopávač kompostu
závěs kategorie 1
připojení zadní vývodový hřídel max 540 ot./min.
šířka zakládky min. 200 cm, max. 250 cm
výška zakládky min. 120 cm
míchací rotor s lopatkami min. 24 ks
vyměnitelné břity na rotoru min. 24 ks
pracovní poloha vedle traktoru
pojistka – třecí spojka
hmotnost min. 450 kg a max. 500 kg
kloubový hřídel
přepravní poloha směrem dozadu za traktor na zadních ramenech
sklápění (vybočení) do přepravní/pracovní polohy
boční opěrné kolo
opěrné kolo mechanicky nastavitelné
prosévací lopata
kompatibilní se stávajícím čelním nakladačem Trac-Lift TL 120 SLI
prosévací šířka síta min. 900 mm
pohon hydro-motorem
počet hydro-motorů min. 1 ks
pracovní výkon min. 15 – 25 m3/h
oka prosévacího síta max 20 x 20 mm
pracovní průtok oleje min. 20 – 60 litrů/min.
pracovní tlak min. 200 barů
vyrobeno z vysoko-pevnostní oceli
váha min. 150 kg
jednoduchá výměna sít bez použití dalšího nářadí
rychloupínání pracovních sítí
štěpkovač
maximální průměr štěpkovaného materiálu do 160 mm
na vlastním podvozku s přepravní rychlostí do 80 km/hod.
max. celková hmotnost 750 kg
naftový motor vodou chlazený o výkonu min. 30 HP
elektrický start
počet nožů: max. 2
průměr řezacího kotouče min. 600 mm
2 dodávací válce – oba hydraulicky poháněné
manuální regulace rychlosti vkládání materiálu
délka max. 3 500 mm, šířka max. 1 600 mm, výška max. 2 600 mm
minimální rozměry vkládacího profilu násypky 1 000 mm x 800 mm
minimální rozměry vstupního vkládacího otvoru 230 mm x 150 mm
jištění proti přetížení – antiblokovací systém No-Stress
bezpečnostní spínač pro otevření řezacího ústrojí, násypky a komínu
bezpečnostní madlo u vkládací násypky
kontrolka dobíjení a kontrolka mazání
možnost natočení vkládací násypky o 360°
komín sklopný pro převoz či parkování
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komín otočný o min 270°, nastavitelná koncovka komínu pro usměrnění toku štěpky
bezpečnostní Stop-spínač na násypce
počítadlo motohodin s celkovým a denním záznamem
objem palivové nádrže min. 20 l
1 x kontejner vanový:
objem min. 3 m3
zadní otevíratelná dvoukřídlá vrata + pendl
podlaha tloušťka materiálu min. 3 mm
háčky pro připevnění plachty
boky tloušťka materiálu min. 3 mm
výška síťové nástavby min. 1 000 mm, oko max 40 x 40 x 3 mm, materiál pozink
1 x kontejner vanový
zadní otevíratelná vrata
háčky pro připevnění plachty
objem min. 13 m3
podlaha tloušťka materiálu min. 3 mm
boky tloušťka materiálu min. 3 mm
kontejnerový nosič
počet náprav: min. 1
nosnost: min. 2 700 kg
celková hmotnost: max. 3 500 kg
celková délka: max. 3 900 mm
nájezdová brzda s couvací automatikou
výškově stavitelné oje – možné demontovat
zábrana proti podjetí – možná demontovat
výška háku: max 1 000 mm
délka kontejneru: min. 2 800 mm, max. 3 400 mm
krabice na nářadí
4. PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
Nabídka bude předložena v jednom originále v písemné formě v českém jazyce. Originál nesmí obsahovat
přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
Listy nabídky budou pevně a nerozebíratelně spojeny, tak aby bylo možné listovat ve svazku.
Obálka s nabídkou bude označena výrazným nápisem "NEOTVÍRAT - ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ", dále bude
obsahovat název a sídlo uchazeče, který nabídku předkládá.
Obsah nabídky – Svazek bude členěn do 3 základních obsahových bloků:
Blok A) Dokladová část


krycí list nabídky – Název a přesná adresa uchazeče s označením pověřeného zástupce pro
případné další jednání včetně uvedení telefonického spojení - tj. vyplnění přiloženého "Formuláře
pro podání nabídky" – příloha č. 1 této zadávací dokumentace, kde musí být rovněž uvedena
nabídnutá cena.



čestné prohlášení uchazeče o splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1
písm. a) – k) zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (příloha
č. 2 této zadávací dokumentace)



doklady a dokumenty, jimiž uchazeč prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů (viz
níže)



doklady a dokumenty, jimiž uchazeč prokazuje splnění profesních kvalifikačních předpokladů (viz
níže)

Blok B) Technické řešení a cenová nabídka
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Součástí nabídky bude technická specifikace zakázky

Způsob zpracování nabídkové ceny:
Uchazeč o výběrové řízení předloží v nabídce rozpis všech položek, u každé položky uvede cenu bez DPH
v Kč, dále bude uvedena cena celkem bez DPH v Kč, zvlášť DPH v Kč a cena celkem včetně DPH v Kč.
Cena nabídky zahrne celé dílo, které je předmětem výběrového řízení.
Nabídková cena uvedená uchazečem se považuje za cenu maximální, tj. nesmí být překročena. Uchazeč je
povinen do ceny promítnout veškeré předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění,
předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů, veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci prací
očekávat.
Blok C) Návrh smlouvy na plnění zakázky


Součástí nabídky musí být vyplněný, podepsaný a orazítkovaný návrh smlouvy o dílo, kde bude
vyplněna tabulka Příloha č. 2 Parametry zboží (viz příloha č. 3 této zadávací dokumentace).

Uchazeč je povinen přiložit doklad o
1) základních kvalifikačních předpokladech
Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1 a) – k) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
ve znění pozdějších předpisů.
Splnění základních kvalifikačních požadavků u této zakázky prokáže dodavatel předložením čestného
prohlášení v originále nebo úředně ověřenou kopií, které je přílohou č. 2 této zadávací
dokumentace.
2) profesních kvalifikačních předpokladech
Splnění profesních kvalifikačních požadavků prokáže dodavatel, který předloží:
a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní
zapsán
b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu
veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.
Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá dodavatel v prosté kopii vyhotovené
z originálu ne staršího 90 dní ke dni podání nabídky.
3) technické kvalifikační předpoklady
Nejsou požadovány.
Stáří dokladů
Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí
být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.
Subdodávky
Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož
prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.
Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo je
subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci,
zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí.
Ve výběrovém řízení není akceptována variantní nabídka.
Nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.
5. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK PODLE HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ
Kritéria pro zadání zakázky:
Nabídky budou hodnoceny na základě nejnižší nabídkové ceny bez DPH.
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Maximální možná cena je stanovena na 1 256 190 Kč bez DPH. Uchazeči, kteří ve své nabídce uvedou
vyšší cenu, budou vyřazeni z dalšího hodnocení.
Nejvýhodnější nabídkou v celkovém hodnocení je ta, která nabídne nejnižší cenu v Kč bez DPH.
POSUZOVÁNÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK
Nabídky bude hodnotit hodnotící komise složená ze 3 členů.
U každé nabídky bude přezkoumáno, zda jsou obsaženy všechny náležitosti požadované zadavatelem.
Soutěžní nabídky, které nebudou ve shodě se základními podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci
a jejích přílohách (administrativní shoda), budou vyloučeny.
Hodnotící komise posuzuje:
- zda nabídka splňuje zadávací podmínky,
- zda neobsahuje mimořádně nízkou cenu vzhledem k technickým parametrům,
- zda jsou uvedené parametry a cena objektivně zdůvodnitelné,
- zda nabídka neobsahuje nejasnosti, které je třeba zdůvodnit.
Hodnotící komise posoudí nabídky uchazečů z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků
zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách a z hlediska toho, zda uchazeč nepodal nepřijatelnou
nabídku podle § 22 odst. 1 písm. d). Nabídky, které tyto požadavky nesplňují, musí být vyřazeny. Jestliže
nedošlo k vyřazení všech variant nabídky, nepovažuje se nabídka za vyřazenou.
Při posouzení nabídek uchazečů z hlediska splnění zadávacích podmínek posoudí hodnotící komise též výši
nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. Jestliže nabídka obsahuje mimořádně nízkou
nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu veřejné zakázky, musí si hodnotící komise vyžádat od uchazeče
písemné zdůvodnění těch částí nabídky, které jsou pro výši nabídkové ceny podstatné; zdůvodnění musí
být uchazečem doručeno ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti uchazeči, pokud hodnotící
komise nestanoví lhůtu delší.
Zadavatel si ponechává ve vlastnictví všechny nabídky, které v rámci tohoto výběrového řízení obdržel.
Účastníci výběrového řízení tedy nemají právo na to, aby jim jejich nabídka byla vrácena. Pokud byla však
soutěž zrušena ještě před otevíráním obálek, je zadavatel povinen neotevřené nabídky vrátit uchazečům
Dříve než uplyne doba platnosti nabídky, oznámí zadavatel písemně všem uchazečům výběrového řízení
výsledky výběrového řízení.
OSTATNÍ PODMÍNKY
Uchazeči jsou svoji nabídkou vázáni až do podpisu smlouvy o dílo. V této lhůtě provede zadavatel kontrolu
a posouzení nabídek, výběr nejvhodnějších nabídek a sdělí písemně všem uchazečům, zda jejich nabídka
byla, či nebyla přijata.
Dodávka bude realizována při splnění všeobecných dodacích podmínek ve smyslu § 536 a následujících
Obchodního zákoníku.
Uchazeč je povinen předem se seznámit se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít jakýkoliv
vliv na cenu nabídky.
Náklady spojené se zpracováním nabídek zadavatel uchazečům nehradí.
Ze soutěže budou vyloučeny nabídky:
- nesplňující požadavky podle zadávací dokumentace;
- uchazečů, kteří v průběhu soutěže porušili předpisy o ochraně hospodářské soutěže;
- zjistí-li zadavatel kdykoliv v průběhu soutěže, že uchazeč uvedl v předložených nabídkách nepravdivé
údaje.
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Vyloučené nabídky se nevyhodnocují a neposuzují.
Nabídky, které byly vyloučeny, se uchazečům nevracejí. Zůstanou u zadavatele jako doklad o průběhu a
hodnocení soutěže.
Splněním podmínek soutěže nevzniká uchazeči nárok pro přijetí nabídky, ani pro uzavření smlouvy o dílo.
Odvolat nebo zrušit soutěž je zadavatel oprávněn kdykoliv v průběhu, před zahájením nebo
po ukončení soutěže, nejpozději před podpisem smlouvy o dílo.
Zadavatel:
Habrovany, dne 13. 7. 2015

…………………………………………………..…..
podpis a razítko

Přílohy:
1. Formulář Pro podání nabídky v rámci projektu „Vybavení kompostárny pro obec Habrovany“
2. Čestné prohlášení uchazeče
3. Kupní smlouva

Potvrzení převzetí zadávací dokumentace, pokud je předávána osobně. Místo, datum, podpis, razítko.
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PŘÍLOHA Č. 1
FORMULÁŘ PRO PODÁNÍ NABÍDKY
„VYBAVENÍ KOMPOSTÁRNY PRO OBEC HABROVANY“
1. Identifikační údaje uchazeče
Uchazeč vyplní níže uvedenou tabulku údaji platnými ke dni podání nabídky.
POLOŽKA

ÚDAJE VYPLNĚNÉ UCHAZEČEM

Název společnosti
Sídlo – adresa
Adresa pro doručování korespondence
(pokud se liší od sídla)
Předmět podnikání uchazeče
Identifikační číslo
Daňové identifikační číslo
Kontaktní osoba, funkce
Telefon
e-mail, WWW
2. Nabídka – jednotková cena
Uchazeč uvede níže požadované jednotkové ceny. Kalkulace ceny za skutečný objem plnění uchazeče
bude prováděna na základě jednotkových cen. Měna, ve které bude nabídka uvedena, musí být Kč.
překopávač kompostu,
prosévací lopata, štěpkovač,
2 ks vanové kontejnery a
kontejnerový nosič
bez DPH

Nabídková cena v Kč

DPH
včetně DPH
Veškeré nabídkové ceny jsou do ukončení výběru konečné a nelze je v průběhu vybírání měnit.

V............................, dne ...........................2015
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................................................
razítko a podpis

PŘÍLOHA Č. 2 - ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE
Čestné prohlášení dodavatele o splnění základních kvalifikačních předpokladů
Název veřejné zakázky:
„Vybavení kompostárny pro obec Habrovany“
Identifikační údaje zadavatele
Obchodní firma nebo název
/ Obchodní firma nebo
Obec Habrovany, Habrovany 345, 683 01 Habrovany
jméno a příjmení:
Identifikační údaje uchazeče
Obchodní firma nebo název
/ Obchodní firma nebo
jméno a příjmení:
IČ:
Adresa sídla / místa
podnikání/ trvalého pobytu:
Osoba oprávněná za
uchazeče jednat:
Kontaktní osoba:
Telefon, fax:
E-mail:
Čestné prohlášení
dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“)
________________________________________________________
Prohlašuji tímto čestně:
Společnost …………………………………………….. splňuje základní kvalifikační předpoklady podle § 53 odst. 1
písm. a) – k) zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
Toto čestné prohlášení slouží jako povinná příloha nabídky pro výběrové řízení Obec Habrovany k doložení
splnění základních kvalifikačních předpokladů uchazeče.
Společnost dále tímto čestně prohlašuje, že je seznámena s obsahem dokumentace k výběrovému řízení a
tímto přijímá jeho ustanovení jako celek bez výhrad a omezení.
……………………………………………………………………………………….
(Obchodní firma – osoba oprávněná jednat za
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uchazeče - doplní uchazeč)

