Chebská 1939, 356 01 Sokolov, IČ: 25248758, DIČ: CZ25248758

Zadávací dokumentace, výzva k podání nabídek
Zadávací dokumentace vymezuje předmět veřejné zakázky a obsahuje údaje, požadavky, technické podmínky a jiné dokumenty
zadavatele, nezbytně nutné pro zpracování nabídek účastníky veřejné zakázky.

Veřejná zakázka malého rozsahu
na dodávky
Veřejná zakázka je zadávána v souladu s interní směrnicí pro obchodní společnosti založenými městem Sokolov - Pravidla pro
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obchodními společnostmi, jako veřejná zakázka malého rozsahu mimo působnost
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Zadavatel je povinen dodržovat zásady transparentnosti a přiměřenosti,
rovného zacházení a zákazu diskriminace dle zásad uvedených v § 6 výše uvedeného zákona.

Název veřejné zakázky:

Nákup sekačky na trávu vč. příslušenství

I.
Identifikační údaje zadavatele
Obchodní jméno:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Adresa profilu zadavatele:
Kontaktní osoba zadavatele:
Kontaktní osoba zadavatele ve věcech
technických pro tuto veřejnou zakázku:

SOTES Sokolov, spol. s r. o.
Chebská 1939, 356 01 Sokolov
25248758
CZ25248758
Komerční banka, Sokolov
27-6761640237/0100
https://ezak.sokolov.cz/profile_display_64.html
Josef Düringer, Tel.: 721846203
Josef Düringer, Tel.: 721846203
doprava.sotes@seznam.cz

II.
Specifikace předmětu veřejné zakázky
2.1 Předmětem veřejné zakázky je nákup a dodání sekačky na trávu vč. příslušenství dle níže

uvedených specifikací.
2.2 Technické požadavky

Pč

Popis parametru

Požadavek

1

Výkon motoru

Min. 20 HP

2

Umístění motoru

Na zadní nápravě

3

Palivo

Nafta

4

Převodovka

Hydrostatická

5

Řízení

servořízení

6

Rychlost pojezdu

7

Záběr seče

8

Počet nožů na sekacím zařízení

Min 15 km/h
min. 1200 mm, max. šířka
nepřesáhne šířku samotného stroje
Min 2 ks

9

Výška sečení s možností nastavení výšky

Nejnižší výška min. 45 mm

10 Umístění sekacího zařízení
11 Odtah posekané trávy
12 Zdvih a výsyp koše
13 Výčka zdvihu koše

Mezi nápravami
Přímý odtahový kanál do sběracího
koše
hydraulický
Min 1900 mm

14 Svahová dostupnost

min 40°

15 Uzávěrka diferenciálu

Hydraulická

16 Váhá stroje

Max 900 kg

17 Mulčovací zařízení se záběrem

Min 1400 mm

18 Počet nožů na mulčovacím zařízení

Min 3 ks

19 Umístění mulčovacího zařízení

Mezi nápravami
Uzavřená, prosklená, s dveřmi, se
stěračem
1ks přední, 1ks zadní

20 Kabina
21 Rezervní kola

Uchazeč ve své nabídce uvede jednotlivé parametry, dle skutečných parametrů nabízeného předmětu
veřejné zakázky. Bez uvedení těchto parametrů bude nabídka automaticky vyřazena. Nabídka bude dále
vyřazena, bude-li z technických parametrů zřejmé, že nesplňují požadavky zadavatele.

2.3 Ostatní požadavky
Dodavatel při předání předmětu veřejné zakázky zajistí odborné školení pověřených pracovníků
Dodavatel společně s předmětem veřejné zakázky předá i návod k obsluze a údržbě
Dodavatel zajistí servis max. do 48 hod od nahlášení závady, či reklamace

2.4 Záruční podmínky
Délka záruční doby bude v trvání min. 24 měsíců od předání předmětu veřejné zakázky.

III.
Prokázání kvalifikace
Uchazeč, který podá nabídku do výběrového řízení na tuto zakázku malého rozsahu je povinen prokázat splnění kvalifikace v
rozsahu a způsobem vymezeným v této části Výzvy. Splnění stanovených kvalifikačních předpokladů je podmínkou pro hodnocení
nabídky uchazeče. Veškeré požadované doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá dodavatel v prosté kopii, nebo podepsaným čestným prohlášením.

3.1 Splnění kvalifikace:
a) splnění základní způsobilosti stanovené § 74 ZVZ
Zadavatel požaduje prokázání základní způsobilosti podle § 74 Zákona, odst. 1 písm. a) – e). Pro splnění základní způsobilosti může účastník použít čestné prohlášení, které je přílohou této ZD
b) splnění profesní způsobilosti stanovené § 77, odst. 1 a 2 ZVZ
Profesní způsobilost splňuje účastník zápisem v obchodním rejstříku či jiné obdobné evidenci nebo
oprávněním k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné
zakázky, tj. doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění
c) prokázání technické kvalifikace dle § 79 ZVZ
Zadavatel požaduje prokázání splnění technické kvalifikace. Účastník splňuje technickou kvalifikaci v případě,
pokud realizoval za poslední tři roky minimálně 3 zakázky obdobného charakteru. Tato kvalifikace bude
prokázána seznamem, popř. doloženým čestným prohlášením.

3.2 Prokázání splnění kvalifikace:
3.2.1 Prokázání kvalifikace formou čestného prohlášení
Zadavatel vyžaduje prokázání splnění kvalifikace za pomoci čestného prohlášení, z jehož obsahu bude
zřejmé, že dodavatel kvalifikaci požadovanou zadavatelem splňuje. Účastník může použít čestné prohlášení,
které je přílohou zadávacích podmínek.
Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií
dokladů o kvalifikaci.
3.2.2 Prokázání kvalifikace jiným způsobem
Splnění kvalifikačních předpokladů může účastník prokázat také předložením výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů v souladu a za podmínek stanovených v § 228 Zákona nebo předložením certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů v souladu a za podmínek stanovených v § 234 Zákona.

IV.
Obsah a způsob zpracování nabídky

4.1 Nabídka bude předložena v jednom originále, v písemné formě, v českém jazyce a bude obsahovat
všechny náležitosti uvedené v této Výzvě.
4.2 Všechny listy nabídky budou číslovány nepřerušovanou vzestupnou řadou čísel a budou spojeny způsobem, který zabraňuje nežádoucí manipulaci s nimi.
4.3 Nabídka musí být v obálce. Obálka musí být zajištěná proti náhlému otevření, označená „Výběrové
řízení – Nákup sekačky na trávu vč. příslušenství – neotvírat“ a opatřená razítkem a adresou uchazeče.
4.4 Dodavatel může podat pouze jednu nabídku
4.5 Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.
4.6 Účastnící výběrového řízení se zavazují používat pouze zveřejněné účty u správce daně. Tento účet musí
být i součástí návrhu kupní smlouvy, či smlouvy o dílo.
4.7 Obsah nabídky:
1) Obsah nabídky,
2) Krycí list nabídky vyplněný a podepsaný oprávněnou osobou (Příloha č. 1)
3) Doklady prokazující splnění kvalifikace v požadovaném rozsahu a způsobu předložení uvedených v zadávací dokumentaci vč. seznamu realizovaných zakázek (možno použít Přílohu č. 2)
4) Technické parametry nabízeného stroje
5) Návrh smlouvy (Příloha č. 3)
6) Další dokumenty neuvedené v tomto výčtu požadované zákonem či zadavatelem v této dokumentaci
(např. plné moci aj).

V.
Lhůta a způsob pro podání nabídek
5.1 Uchazeč předloží nabídku do sídla zadavate doporučeně poštou nebo osobně v řádně uzavřené obálce
opatřené nápisem „Výběrové řízení – Nákup sekačky na trávu vč. příslušenství – neotvírat“
Při osobním podání se nabídky podávají na adrese: SOTES Sokolov spol. s.r.o., Chebská 1939,
356 01 Sokolov. V pracovní dny v době od 7:30 do 15:00 hod do kanceláře č. 26 – ekonom.
5.2 Akceptovatelný termín doručení nabídek uchazeči je do ukončení lhůty zadávacího řízení,
a to do 29.3. 2013, 11:30 hod.
5.3 Otevírání obálek proběhne po uplynutí lhůty pro podání nabídek

VI.
Kritéria pro hodnocení nabídek
6.1 Nabídky bude hodnotit komise jmenovaná zadavatelem.
6.2 Zadavatel stanovuje základní hodnotící kritérium - ekonomická výhodnost nabídky.
Zadavatel v rámci ekonomické výhodnosti bude hodnotit pouze nejnižší nabídkovou cenu v Kč bez DPH

VII.
Cena, platební podmínky

7.1 Maximální hodnota veřejné zakázky je stanovena na částku 1.200.000,- Kč bez DPH.
7.2 Cena nabízená uchazečem bude konečná a musí zahrnovat veškeré další náklady spojené s dodání a
předáním .
7.3 Kupní cena bude uvedena v české měně.
7.4 Splatnost faktury je 14 dní. Platba proběhne bankovním převodem v české měně. Zadavateli nebude
poskytována záloha

VIII.
Termín plnění a místo plnění
8.1 Termín plnění veřejné zakázky bude nejpozději do 4 - týdnů od podepsání smlouvy.
8.2 Místem plnění veřejné zakázky bude sídlo zadavatele.

IX.
Práva zadavatele
9.1 Zadavatel si vyhrazuje právo na odmítnutí všech doručených nabídek, zrušení veřejné zakázky bez udání
důvodů a neuzavření smlouvy s žádným účastníkem
9.2 Zadavatel neposkytuje úhradu nákladů vynaložené uchazeči při účasti na veřejné zakázce.

9.3 Zadavatel může z hodnocení vyloučit dodavatele pro nesplnění podmínek uvedených v této ZD
9.4 Zadavatel nebude vracet uchazečům podané nabídky.
9.5 Zadavatel může uchazeče požádat o vysvětlení v případě nejasnosti v podané nabídce

Přílohy:
Příloha č. 1: Krycí list nabídky
Příloha č. 2: Čestné prohlášení
Příloha č. 3: Kupní smlouva

V Sokolově dne 13.3.2019
S pozdravem Josef Düringer

