Zadávací dokumentace Pořízení svozového vozidla pro Technické služby města Nymburka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

„Pořízení svozového vozidla pro Technické služby města
Nymburka“
dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“)
pro zadání nabídky k veřejné zakázce zadané v otevřeném řízení

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení dle § 27 ve spojení s § 98 Zákona
Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE:
Podrobné podmínky zadávací dokumentace

Stránka 1 z 16

Zadávací dokumentace Pořízení svozového vozidla pro Technické služby města Nymburka
Obsah
1
2
3
4
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
6
7
8
9
9.1
10
11
12
13
14
15

Základní údaje ....................................................................................................................................... 3
Základní identifikační údaje zadavatele ....................................................................................................... 3
Předmět zakázky a předpokládaná hodnota ................................................................................................. 4
Doba a místo plnění veřejné zakázky veřejné zakázky ................................................................................... 7
Požadavky na kvalifikaci veřejné zakázky .................................................................................................... 7
Základní kvalifikační předpoklady ......................................................................................................... 7
Profesní kvalifikační předpoklady ......................................................................................................... 9
Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku ........................................... 9
Technické kvalifikační předpoklady ...................................................................................................... 9
Výpis ze seznamu kvalifikovaných uchazečů .......................................................................................... 9
Výpis ze seznamu zahraničních dodavatelů ........................................................................................... 9
Forma splnění kvalifikace ................................................................................................................. 10
Obsah nabídky veřejné zakázky .............................................................................................................. 11
Hodnocení nabídek veřejné zakázky ........................................................................................................ 12
Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny ...................................................................................... 13
Platební, obchodní a jiné podmínky .......................................................................................................... 13
Platební podmínky .......................................................................................................................... 13
Obchodní podmínky.............................................................................................................................. 14
Požadavky na variantní nabídky veřejné zakázky ........................................................................................ 14
Lhůta a místo pro podání nabídek ............................................................................................................ 14
Lhůta, po kterou jsou uchazeči nabídkami vázáni ........................................................................................ 14
Místo a doba otevírání obálek ................................................................................................................. 15
Práva zadavatele ................................................................................................................................. 15

Stránka 2 z 16

Zadávací dokumentace Pořízení svozového vozidla pro Technické služby města Nymburka

1

Základní údaje

Tato Zadávací dokumentace je pro zakázku „Pořízení svozového vozidla pro Technické služby města
Nymburka“.
Jedná se o nadlimitní zakázku na dodávku zadávanou v otevřeném řízení dle § 27 Zákona.
Zakázka není rozdělena na části ve smyslu ustanovení § 98 Zákona.
Zadávací dokumentace obsahuje upřesňující informace k údajům, které byly uveřejněny v Oznámení o zakázce, a je
pro uchazeče závazná. Obsahuje zadávací podmínky, které bude zadavatel posuzovat a jejichž nesplnění vede k
vyřazení nabídek z hodnocení.

2

Základní identifikační údaje zadavatele
Zadavatel

Název

Zastoupený

Sídlo
V Zahrádkách 1536/8, 28802 Nymburk
IČO
00067041
Jednající
Jaroslav Radoň
Bluefort, s.r.o., Bubenská 421/3, Praha 7, 170 00

Kontaktní údaje pro dodatečné
informace a zadávací dokumentaci

Technické služby města Nymburka

Kontaktní údaje
Telefon
E-mail

David Hartmann
+420 774 604 559
hartmann@dlc.cz
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Předmět zakázky a předpokládaná hodnota
Předmětem plnění je dodávka 1 ks svozového vozidla na TKO

KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV):
34144510-6
PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA ZAKÁZKY:
Předpokládaná celková hodnota veřejné zakázky je:
Položka

Cena bez DPH

DPH

Cena s DPH

Celkem

5 400 000

1 134 000

6 534 000

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je uvažována jako nejvyšší možná.

PODROBNÉ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY
Specifikace předmětu plnění
Předmětem plnění je dodání 1 ks svozového vozidla na TKO podle níže uvedené technické specifikace a dalších
podmínek obsažených v zadávací dokumentaci včetně příloh.
Zadavatel zdůrazňuje, že požaduje záruční lhůtu o délce min. 24 měsíců dle části 9 této zadávací dokumentace a
její Přílohy č. 1, Kupní smlouva.
Technická specifikace
PARAMETRY
svozové vozidlo na TKO
vozidlo pro svoz odpadu musí odpovídat provedením ČSN EN 1501-1
celková hmotnost min. 18 t
rozvor max. 3.800 mm
motor:
diesel
výkon min. 225 kW
vyhřívaní palivového filtru
převodovka:
automatická s hydrodynamickým měničem
řízení:
s posilovačem
volant nastavitelný min. 1 osa
brzdy:
kotoučové
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ABS
ASR
pohon 4 x 2
nápravy:
počet: 2
přední: řiditelná
se stabilizátorem
maximální zatížení min. 8 000 kg
zadní:
se stabilizátorem
maximální zatížení min. 11 500 kg
omezovač rychlosti na stupačkách na 30 km/h
vedlejší pohon pro hydraulické čerpadlo, nezávislé na spojce
kabina:
interiér:
počet míst k sezení min. 3
okna elektricky ovládaná
centrální zamykání s dálkovým ovládáním
rádio s CD
sedadlo řidiče:
- odpružené
- stavitelné
sedadlo spolujezdce:
odpružené
stavitelné
středová sedačka
palubní počítač v českém jazyce
tempomat
exteriér:
vnější zrcátka vyhřívaná a elektronicky nastavitelná
elektricky stahování bočních oken
střešní okno
zrcátko na obrubník vpravo
imobilizér
oranžové majáky na střeše min. 2 ks
barva RAL 6029
denní svícení
rám:
zábrana proti podjetí boční
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povinná výbava ČR
počet 1
nástavba (lisovací)
celkový objem min. 14 m3
štít vedený vodícími lištami v bocích ve výšce ode dna nástavby min. 120 mm
nerezové dno sběrné nástavby s nerezovými bočnicemi do výšky min. 120 mm
vypouštěcí kohout:
v předu za kabinou
vpravo vzadu v nejnižším bodě výsypné vany
objem sběrné vany min 1,6 m3
svislá žebra na bocích nástavby
ovládání nástavby:
multifunkční panel
zpětná kamera s monitorem
provedení výztuh nástavby:
- pouze svislá žebra na bocích nástavby
- rozměrově stejná žebra na horní desce
- veškeré válce ovládající lisovací desky uvnitř nástavby
- vrata na zadní části nástavby sloužící k vhazování rozměrného odpadu
- světla v zadním pracovním prostoru min. 2 ks
- tloušťka plechu dna lisovací vany min. 10 mm
systém elektronického řízení nástavby Canbus
ruční centrální mazání
vážící zařízení:
pro vážení celé nástavby včetně aktuálně svezeného odpadu
certifikované – obchodní měřidlo – výstup vážícího zařízení je možné využít jako doklad pro fakturaci
náklonoměr zamezující chybě při vážení vozidla v extrémním terénu
tiskárna pro tisk vážních lístků v kabině vozidla s možností za provozu provádět průběžná vážení včetně tisku dokladů nebo
denního souhrnu
vážící zařízení splňuje normu EN ČSN 45501 ve 3. třídě přesnosti
nástavba musí splňovat EN 1501 A1
barva RAL 6029
počet 1
Vyklápěč
universální dělený na nádoby 110 -1100 l.
nakládací prostor zakrytý protiprachovými plachtami
ovládání vyklápěče:
pákou na obou stranách zařízení
barva RAL 6029
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počet 1
Všechny části tzn. vozidlo, nástavba musí spolu fungovat a být způsobilé pro provoz pozemních komunikacích!

Požadavky na výše uvedené technické provedení a parametry vozidla a nástaveb jsou pro uchazeče závazné.
Pokud bude uchazečem navrženo odlišné provedení s nevyhovujícími parametry nebo s neúplnou výbavou,
vyhrazuje si zadavatel právo tuto nabídku z dalšího posuzování vyloučit. Uchazeč může nabídnout výrobky s vyššími
technickými parametry, než jsou stanovená minima, nesmí ale překročit požadavky zadavatele na maximální
hodnoty plnění.
4

Doba a místo plnění veřejné zakázky veřejné zakázky
podle podmínek uvedených v Příloze č.1, této

Doba plnění

dokumentace, tj. Kupní smlouva.
Místo plnění

V Zahrádkách 1536/8, 28802 Nymburk

5
Požadavky na kvalifikaci veřejné zakázky
Kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč, který:
a)

splní základní kvalifikační předpoklady viz 5.1,

b)

splní profesní kvalifikační předpoklady viz 5.2,

c)

předloží česné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku a

d)

splní technické kvalifikační předpoklady viz 5.4.

5.1 Základní kvalifikační předpoklady
Základní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč:
a)

který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny,
trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí
úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o
přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za
spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato
právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem
uchazeče či členem statutárního orgánu uchazeče právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato
právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li
nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí
předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky;
tento základní kvalifikační předpoklad musí uchazeč splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k
zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
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b)

který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání
uchazeče podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového
trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její
statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem uchazeče či členem
statutárního orgánu uchazeče právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak
její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o
účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto
písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační
předpoklad musí uchazeč splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa
podnikání či bydliště,

c)

který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle
zvláštního právního předpisu,

d)

vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno
rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů
insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena
nucená správa podle zvláštních právních předpisů,

e)

který není v likvidaci,

f)

který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa
podnikání či bydliště uchazeče,

g)

který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice,
tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče,

h)

který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče, a

i)

který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,

j)

kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle
zvláštního právního předpisu,

Uchazeč prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením:


Splnění základního kvalifikačního předpokladu dle bodu 5.1 odst. a), b) této zadávací dokumentace prokazuje
uchazeč výpisem z evidence Rejstříku trestů.



Splnění základního kvalifikačního předpokladu dle odst. 5.1 bodu f) této zadávací dokumentace prokazuje
uchazeč potvrzením příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani formou čestného prohlášení.



Splnění základního kvalifikačního předpokladu dle odst. 5.1 bodu h) této zadávací dokumentace prokazuje
uchazeč potvrzením příslušného orgánu či instituce.



Splnění základního kvalifikačního předpokladu dle odst. 5.1 bodu c) až e) a g), i) až j) této zadávací
dokumentace prokazuje uchazeč čestným prohlášením.
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5.2 Profesní kvalifikační předpoklady
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů uchazeč prokáže předložením:
a)

výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní
zapsán,

b)

dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu
veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci,

5.3 Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku
Dodavatel pro prokázání své kvalifikace předloží rovněž čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti
splnit veřejnou zakázku podle § 50 odst. 1, písm. c) Zákona.
5.4

Technické kvalifikační předpoklady

Technické kvalifikační předpoklady zadavatel nepožaduje.
5.5 Výpis ze seznamu kvalifikovaných uchazečů
Uchazeči zapsaní v seznamu kvalifikovaných uchazečů (§ 125 a násl. Zákona) mohou prokázat splnění kvalifikace
dle § 53 odst. 1 Zákona a profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 Zákona, výpisem ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů ne starším než 3 měsíce.
5.6 Výpis ze seznamu zahraničních dodavatelů
Zadavatel přijme výpis ze zahraničního seznamu kvalifikovaných dodavatelů (dále jen "zahraniční seznam"),
popřípadě příslušný zahraniční certifikát, které jsou vydávány ve státě, který je součástí Evropského hospodářského
prostoru, nebo v jiném státu, stanoví-li tak mezinárodní smlouva uzavřená Evropskou unií nebo Českou republikou,
pokud má zahraniční dodavatel sídlo či místo podnikání, popřípadě bydliště, ve státě, ve kterém byl výpis ze
zahraničního seznamu či zahraniční certifikát vydán.
Pokud z výpisu ze zahraničního seznamu či zahraničního certifikátu vyplývá, že zahraniční dodavatel prokázal
splnění:
a)

základních kvalifikačních předpokladů, které jsou v příslušném státě obdobou kvalifikačních předpokladů
podle § 53 odst. 1 Zákona,

b)

profesních kvalifikačních předpokladů, které jsou v příslušném státě obdobou kvalifikačních předpokladů
podle § 54 Zákona,

c)

technických kvalifikačních předpokladů, které jsou v příslušném státě obdobou kvalifikačních předpokladů
podle § 56 odst. 2 písm. a), c) až h) Zákona,

nahrazuje výpis ze zahraničního seznamu či zahraniční certifikát, není-li starší než 3 měsíce a je-li platný
k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace, splnění kvalifikace podle výše uvedených ustanovení tohoto
článku, popřípadě splnění její příslušné části.
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Zahraniční dodavatel je však vždy povinen předložit samostatně doklady prokazujících splnění kvalifikace podle § 53
odst. 1 písm. f) až h) Zákona.

5.7 Forma splnění kvalifikace
Pokud není v Zákoně či této zadávací dokumentaci stanoveno jinak, předkládá uchazeč doklady prokazující splnění
kvalifikace v prosté kopii. Je-li zadavatelem vyžadováno čestné prohlášení, musí být podepsáno osobou oprávněnou
jednat jménem či za uchazeče.
Uchazeč je oprávněn splnit kvalifikaci podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) Zákona v chybějícím rozsahu prostřednictvím
subdodavatele. V takovém případě dodavatel postupuje dle § 51 odst. 4 písm. a) a b) Zákona.
Nabídku je oprávněno podat více dodavatelů společně (jako jeden uchazeč). V takovém případě se při splnění
kvalifikace postupuje dle § 51 odst. 5 Zákona.
Podává-li návrh více dodavatelů společně (jako jeden uchazeč), jsou povinni přiložit k návrhu originál nebo úředně
ověřenou kopii smlouvy, z níž vyplývá, že všichni tito dodavatelé budou vůči Zadavateli a jakýmkoliv třetím osobám z
jakýchkoliv závazku vzniklých v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky či vzniklých v důsledku prodlení či
jiného porušení smluvních nebo jiných povinností v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky, zavázáni
společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z
veřejné zakázky.
Nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje zahraniční dodavatel (uchazeč) splnění kvalifikace
způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu
požadovaném tímto zákonem a veřejným zadavatelem. Pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa
podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele určitý doklad nevydává, je zahraniční dodavatel povinen prokázat
splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace
prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele stanovena, učiní o této skutečnosti
čestné prohlášení. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s
připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká
republika vázána, nestanoví jinak; to platí i v případě, prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném než českém
jazyce dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území České republiky. Povinnost
připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.
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.
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6

Obsah nabídky veřejné zakázky

Nabídka bude obsahovat zejména tyto požadované náležitosti:


Krycí list nabídky podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče (viz Příloha č. 4 Zadávací
dokumentace), jehož součástí je cenová nabídka, blíže viz část 8 Požadavky na zpracování nabídkové
ceny.



Originál smlouvy o sdružení (je-li nabídka podána více subjekty společně) nebo originál smlouvy se
subdodavatelem (je-li některý z kvalifikačních předpokladů prokázán prostřednictvím subdodavatele),



Doklady k prokázání splnění kvalifikace,



Seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro
podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele,



Má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota
přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek,



Prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního
předpisu 8 v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou,



Podrobnou nabídku uchazeče s uvedením popisů navrhovaného zboží, technických údajů



Návrh kupní smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče. Návrh smlouvy musí
obsahovat náležitosti stanovené v Obchodních podmínkách a musí být v souladu se zadávacími
podmínkami, uchazeč je povinen použít závazný vzor smlouvy, který tvoří přílohu č.1 této zadávací
dokumentace;



Seznam subdodavatelů, jejichž prostřednictvím má být plněn předmět veřejné zakázky dle závazného
vzoru, jež je přílohou č. 4 této zadávací dokumentace spolu se smlouvami s těmito subdodavateli



Doklady prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladů



Prohlášení o počtu listů

Nabídka musí být předložena v českém jazyce.
Nabídku včetně dokladů k prokázání splnění kvalifikace je uchazeč povinen podat v listinné podobě a doporučuje se
přiložit naskenované originály dokumentů (formát .pdf) na 1 CD v souladu se zadávacími podmínkami, a to včetně
požadovaného řazení nabídky i dokladů k prokázání splnění kvalifikace. Listinná nabídka včetně dokladů k prokázání
splnění kvalifikace musí být, včetně veškerých požadovaných dokladů a příloh, svázána do jednoho samostatného
svazku. Svazek musí být na první straně označen názvem veřejné zakázky a obchodní firmou a sídlem uchazeče.
Svazek včetně veškerých případných příloh by měl být dostatečným způsobem zajištěn proti manipulaci s
jednotlivými listy. K dostatečnému zabezpečení svazku proti manipulaci s jednotlivými listy doporučuje zadavatel
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opatření každého svazku takovými bezpečnostními prvky, které zabezpečí své spolehlivé sebepoškození v případě
výše uvedené manipulace. Použité bezpečnostní prvky by měly být dále dostatečně jedinečné tak, aby byla
vyloučena možnost jejich neoprávněného nahrazení. Zadavatel doporučuje jako jeden z možných bezpečnostních
prvků použití provázku a přelepek opatřených podpisem statutárního orgánu uchazeče a jeho razítkem.

7

Hodnocení nabídek veřejné zakázky

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je, ve smyslu ustanovení § 78 odst. 1 písm. a) ZVZ,
ekonomická výhodnost nabídky.
Hodnocení bude provedeno následujícím způsobem:
Jsou stanovena dvě dílčí hodnotící kritéria: nabídková cena a dodací lhůta dodávky zboží.
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,
doba provádění, apod.) získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty
nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce. Jednotlivým dílčím kritériím jsou zadavatelem stanoveny váhy v
procentech podle jejich důležitosti pro konkrétní zadávací řízení tak, že jejich součet je celkem 100.
7. 1
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 bodové hodnoty.
7.2

Dílčí hodnotící kritéria jsou stanovena takto a ohodnocena následující vahou:

7.2. 1

Nabídková cena …………………………………………………...75%
Bude uvedena v Kč bez DPH.

7.2. 2

Dodací lhůta ……………………...25%
Bude uvedena v celých kalendářních týdnech od podpisu kupní smlouvy. Nejméně lze uvést jako dodací
lhůtu 1 týden, nejvíce 20 týdnů. Zadavatel upřednostňuje co nejrychlejší dodání požadovaného předmětu
zakázky tak, aby mohl dodávané zboží, co nejdříve začít využívat.
Uchazeč uvede obě dílčí hodnotící kritéria ve své nabídce na Krycím listu nabídky, který je jako závazná
příloha č. 4 k této zadávací dokumentaci připojen. Bez jejich uvedení není možné nabídku hodnotit a tato
může být ze zadávacího řízení vyřazena.

7.3

Výpočet bodového ohodnocení

7.3.1

Bodové ohodnocení v rámci dílčího kritéria
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hodnota nejvýhodnější nabídky
Počet bodů = 100 * __________________________________
hodnota nabídky
7.4.1

Body výhodnosti dle dílčího kritéria
Počet bodů (dle odst. 7.3.1) získaných v rámci kritéria * váha kritéria v %

7.5.1

Celková výhodnost
Součet bodů výhodnosti dosažených ve všech dílčích hodnotících kritériích.
Jako nejvýhodnější bude vyhodnocen uchazeč s nejvyšším součtem všech bodů výhodnosti dle dílčích
hodnotících kritérií.

8
a)

Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny
Uchazeč je povinen stanovit celkovou nabídkovou cenu absolutní částkou uvedenou v českých korunách
v členění (a) cena bez DPH, (b) DPH a (c) cena s DPH. Cena zboží bez DPH je předmětem výsledného
hodnocení nabídky dle bodu 7. Nabídková cena za plnění veřejné zakázky musí obsahovat veškeré
následující položky a musí se jednat o cenu konečnou. Jedná se o cenu základní v Kč, clo, dopravu do místa
určení, instalaci, uvedení do provozu, likvidaci odpadu a obalů a zaškolení obsluhy. Cena je závazná a
nejvýše přípustná.

b)

Nabídková cena uchazeče musí být stanovena jako cena nejvýše přípustná a obsahující veškeré náklady
uchazeče nutné pro plnění předmětu veřejné zakázky ke dni zahájení plnění této zakázky, a to po celou dobu
plnění veřejné zakázky. Nabídková cena nesmí být mimořádně nízká; nabídky obsahující mimořádně nízkou
cenu mohou být z řízení vyloučeny ve smyslu § 77 Zákona.

9
Platební, obchodní a jiné podmínky
Obchodní podmínky jsou zejména upraveny v příloze č. 1, Kupní smlouva.
9.1

Platební podmínky

Daňový doklad je splatný podle platebních podmínek specifikovaných v Příloze č. 1, Kupní smlouva.
Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je
zadavatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět vybranému uchazeči k doplnění, aniž se tak dostane do
prodlení se splatností. Důvody vrácení sdělí objednatel poskytovateli písemně zároveň s vráceným daňovým
dokladem. V závislosti na povaze závady je poskytovatel povinen daňový doklad včetně jeho příloh opravit nebo
vyhotovit nový. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených
dokladů.
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9.2. Záruční podmínky
Požadavky zadavatele na rozsah a podmínky záruky:
Záruční doba o délce 24 měsíců na svozový vůz na TKO od data protokolárního předání zboží kupujícímu. Záruční
podmínky jsou blíže stanoveny v Příloze č. 1 Kupní smlouva.
10 Obchodní podmínky
Veškeré obchodní a platební podmínky stanovené zadavatelem jsou obsaženy v závazném návrhu smlouvy, který
tvoří Přílohu č. 1 této Zadávací dokumentace. Uchazeč může vyplnit pouze místa vyznačená v závazném návrhu
smlouvy. V ostatních ustanoveních nesmí být návrh smlouvy změněn.
11 Požadavky na variantní nabídky veřejné zakázky
Každý uchazeč může v rámci zadávacího řízení předložit pouze jednu nabídku. Zadavatel vyloučí ze zadávacího
řízení uchazeče, který předložil více nabídek v rámci veřejné zakázky.
Podání variantních nabídek není v zadávacím řízení přípustné. Zadavatel vyloučí ze zadávacího řízení uchazeče,
který předložil variantní nabídku.
12

Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí dne 15. 5. 2015 v 11:00 hodin.
Nabídky se doručují buď poštou na adresu:
BlueFort s.r.o., Bubenská 421/3, Praha 7, 170 00
nebo osobně, a to v pracovních dnech, vždy od 9:30 do 12:00 hod. a od 13:30 do 15:30 hod. na kontaktní adrese
administrátora řízení BlueFort s.r.o., Bubenská 421/3, Praha 7, 170 00
Nabídka bude předložena v originále a kopii. Nabídku zadavatel doporučuje předložit také na elektronickém nosiči,
např. CD, DVD. Nosič bude obsahovat naskenované dokumenty, návrh smlouvy bude poskytnut i ve formátu .doc
nebo docx.
Nabídka musí být podána v jedné, uzavřené a neporušené obálce či jiném vhodném obalu. Obálka či jiný obal musí
být označena plným názvem a sídlem uchazeče a dále názvem zadavatele, dále je nutno uvést „Neotvírat –
Veřejná zakázka“ a název veřejné zakázky „Pořízení svozového vozidla pro Technické služby města
Nymburka“.

13 Lhůta, po kterou jsou uchazeči nabídkami vázáni
Lhůta, po kterou jsou uchazeči nabídkami vázáni, činí 90 kalendářních dnů ode dne následujícího po skončení lhůty
pro podání nabídek.
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14 Místo a doba otevírání obálek
Obálky s nabídkami jednotlivých uchazečů budou otevírány na adrese BlueFort s.r.o., Bubenská 421/3, Praha 7,
170 00 dne 15. 5. 2015 ve 11:05 hodin.
Otevírání obálek se uskuteční za účasti uchazečů o veřejnou zakázku, kteří podali nabídku, mají-li zájem se
otevírání obálek zúčastnit. Za uchazeče se zúčastní nejvýše 1 zástupce, který prokáže příslušnost k uchazeči
dokladem totožnosti a vizitkou, případně plnou mocí.
Při otevírání obálek budou kontrolovány náležitosti dle § 71 odst. 7 zákona, tedy zda je nabídka zpracovaná v
požadovaném jazyce a zda je návrh smlouvy podepsán oprávněnou osobou. Komise přítomným uchazečům sdělí
rovněž informaci o nabídkové ceně a informace o údajích z nabídek odpovídající číselně vyjádřitelným dílčím
hodnotícím kritériím.

15 Práva zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje:
a) právo nevracet podané nabídky,
b) právo vyloučit ze soutěže uchazeče, jehož nabídka nebude splňovat podmínky stanovené v zadávací
dokumentaci,
c) právo zrušit zadávací řízení v souladu s § 84 zákona.
d) právo na dotazy v případě nejasností v nabídce uchazeče.
e) zadavatel zmocnil ke svému zastoupení v zadávacím řízení společnost BlueFort s.r.o. v zákonném rozsahu
dle § 151 Zákona.
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám poskytujeme podle § 49 zákona.
Uchazeči podáním nabídky nevznikají žádná práva na uzavření smlouvy se zadavatelem,
Uchazeč nemá nárok na úhradu nákladů, které mu vznikly v souvislosti s účastí v zadávacím řízení.
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Příloha č. 1 - Závazný návrh smlouvy
Příloha č. 2 – Vzor čestného prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů
Příloha č. 3 – Seznam subdodavatelů
Příloha č. 4 – Krycí list nabídky

V Praze dne 23. 3. 2015

Datum: 2015.03.23
16:09:04 +01'00'
_____________________________
Technické služby města Nymburka

Jaroslav Radoň, jednatel
zastoupen administrátorem řízení
BlueFort s.r.o.
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