Praha 7 dne: 12. 11. 2020

VÝZVA ZVEŘEJNĚNÁ NA PROFILU
ZADAVATELE

Věc: Výzva k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení (ZPŘ) na realizaci veřejné zakázky na
dodávky „Vozidlo pro svoz komunálního odpadu-Ašské služby s.r.o.“
V souladu s ustanovením § 53 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, v platném znění (dále
jen „zákon“) Vás vyzýváme k podání nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku a podáváme následující informace:
1. Dle § 28 odst. 1 písm. g) a Přílohy č. 6, bod A.1 zákona
Identifikační údaje zadavatele
Název zadavatele:
Sídlo zadavatele:
IČO:
Právní forma zadavatele:
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:
Telefon:
E-mail:
Administrátor zadávacího řízení:
Kontaktní osoba:
Adresa:
Telefon:
E-mail:

Ašské služby s.r.o.
Krajkařská 11/1275, 352 01 Aš
25222571
112
Karel Škola
+420 603 287 767
skola@asskesluzby.cz
BlueFort s.r.o.
Lenka Vondráčková
Bubenská 421/3, 17000 Praha 7
+420 775704491
vondrackova@dlc.cz

2. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou dodávky.
Záměrem zadavatele je uzavření smlouvy, na základě které vybraný dodavatel na svou odpovědnost a náklady
dodá zadavateli po jejím uzavření předmět plnění této zakázky, kterým je dodávka svozového vozidla,
sestávajícího z podvozku a nástavby. Svou konstrukcí a možností použití se jedná o moderní a efektivní technologii.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 4.000.000 Kč bez DPH.

Předpokládaný termín zahájení plnění předmětu této veřejné zakázky je 1/2021, ve lhůtě uvedené vybraným
účastníkem v nabídce po podpisu kupní smlouvy.
Podrobnější specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci.
3. Dle § 53 odst. 1 a Přílohy č. 6, bod A.2 zákona
Údaje o přístupu k zadávací dokumentaci
Zadávací dokumentace včetně zadávacích podmínek a hodnoticích kritérií je v elektronické podobě zveřejněna na
profilu zadavatele uveřejněném URL internetové adrese:
https://zakazky.dlc.cz/vz00000375
Zadávací dokumentace je tímto dodavatelům poskytována v souladu s § 53 odst. 3 zákona, dále upraveno v § 96
zákona (zejm. odst. 3).
4. Dle § 53 odst. 1 a Přílohy č. 6, body A.3 a A.4 zákona
Lhůta a místo pro podání nabídek
Nabídky lze podat nejpozději do 2. 12. 2020 11:00.
Zadavatel si vyhrazuje, že podání nabídky je přípustné pouze elektronickou formou; nabídky musí splňovat
náležitosti podle § 149 zákona.
Nabídky se v elektronické podobě podávají na elektronickou adresu:
https://zakazky.dlc.cz/vz00000375
Nabídky mohou být podány pouze v českém jazyce.
5. Dle § 53 odst. 1 a Přílohy č.6, bod A.5 zákona
Relevantní doklady postačí doložit v prosté kopii. Požadované dokumenty je také možné nahradit čestným prohlášením,
které obsahuje vše níže požadované a je podepsané oprávněnou osobou, která může jednat za účastníka.
a.

splnění základní způsobilosti podle § 74;

b.

splnění profesní způsobilosti podle § 77;

c.

splnění technické kvalifikace podle § 79;

6. Zadávací lhůta
Lhůta, po kterou jsou účastníci vázáni svými nabídkami, činí 90 kalendářních dnů a začíná běžet okamžikem skončení
lhůty pro podání nabídek.

7. Klasifikace předmětu veřejné zakázky
34144500-3 – Vozidla pro svoz odpadků a odpadních vod
8. Dle § 53 odst. 1, Přílohy č. 6, bodu A.6 ve spojení s § 115 zákona
Pravidla hodnocení nabídek dle § 114 odst. 1 a 2.
Nejvýhodnější poměr nabídkové ceny a kvality:
Dílčí kritérium
Cena
Termín dodání

hodnota

jednotky
Kč bez DPH
měsíc

úměra
↓
↓

váha v %
90
10

Nabídky budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídek se hodnotí na základě
nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality včetně poměru nákladů životního cyklu a kvality.
Jsou stanovena dvě hodnoticí kritéria: nabídková cena, termín dodání.
Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 1 až 100. Každé jednotlivé nabídce je dle
kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci kritéria. Pro číselně vyjádřitelná
kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria (například cena nabídky, doba provádění, apod.)
získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky
k hodnocené nabídce. Jednotlivým kritériím jsou zadavatelem stanoveny váhy v procentech podle jejich důležitosti pro
konkrétní zadávací řízení tak, že jejich součet je celkem 100.
Hodnocení podle bodovací metody provede hodnotící komise tak, že jednotlivá bodová ohodnocení nabídek dle kritérií
vynásobí příslušnou vahou daného kritéria. Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek hodnoticí
komise stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější je stanovena nabídka, která dosáhla
nejvyšší bodové hodnoty řízení tak, že jejich součet je celkem 100.
Hodnoticí kritéria jsou stanovena takto a ohodnocena následující vahou:
Nabídková cena …………………………………90 %
Bude hodnocena v Kč bez DPH.
Termín dodání ..................................10 %
Bude uveden v měsících od podpisu smlouvy. Zadavatel požaduje, aby lhůta dodání činila max. 5 měsíců. Nedodržení
maximální lhůty dodání, tj. 5 měsíců, bude důvodem pro vyřazení nabídky.
Výpočet bodového ohodnocení
Bodové ohodnocení v rámci dílčího kritéria Nabídková cena, Termín dodání
hodnota nejvýhodnější nabídky
Počet bodů = 100 * __________________________________
hodnota nabídky
Body výhodnosti dle dílčího kritéria
Počet bodů získaných v rámci kritéria * váha kritéria v %
Celková výhodnost
Součet bodů výhodnosti dosažených ve všech dílčích hodnoticích kritériích. Jako nejvýhodnější bude vyhodnocen
uchazeč s nejvyšším součtem všech bodů výhodnosti dle dílčích hodnotících kritérií.

9. Další údaje o hodnotících kritériích, ostatní informace a pokyny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
10. Zadavatel oznámí zrušení zadávacího řízení postupem podle § 53 odst. 8 zákona.
11. Zadavatel si podle § 53 odst. 5 zákona vyhrazuje, že oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení nebo
oznámení o výběru dodavatele uveřejní na profilu zadavatele. Oznámení se považují za doručená všem
účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění.

podepsal Mgr.
Mgr. Lenka Digitálně
Lenka Vondráčková
2020.11.12
Vondráčková Datum:
12:00:53 +01'00'
____________________________________
Ašské služby s.r.o.
zastoupené společností BlueFort s.r.o.,
administrátorem řízení

