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
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:

Asfaltové směsi pro rok 2019

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
Milan Iždinský, Tel.: 607 634 845
E-mail: komunikace.sotes@seznam.cz

II.
Specifikace předmětu veřejné zakázky
2.1 Předmětem veřejné zakázky je dodávka asfaltových směsí pro rok 2019 v požadovaném množství.

2.2 Specifikace:

Tipy směsí (označení)

Předpokládané množství v t

ACO 8 50/70

200

ACP 16+ 50/70

400

ACO 11 50/70

900

CELKEM

1500

Uchazeč ve své nabídce uvede jednotlivé ceny asfaltových směsí vč. ceny celkové. Celková cena za 1500 t
bude jedním z hodnotících kritérií..

2.3 Veškerá dodávaná asfaltová směs bude mít parametry uvedené v ČSN EN 13108-1.

2.4 Dopravu asfaltových směsí bude zajišťovat odběratel/ zadavatel.

2.5 Zadavatel si vyhrazuje právo odebrat menší, či větší množství asfaltových směsí za kalendářní rok 2019,
než je uvedeno v předpokládaném množství.

2.6 Dodávka asfaltových směsí je stanovena na kalendářní rok 2019, od podepsání kupní smlouvy, formou
dílčího plnění. Místem odběru je příslušná obalovna. Termíny a množství jednotlivých dílčích odběrů budou
stanoveny na základě vzájemné dohody (telefonicky, či osobně), dle potřeby kupujícího a kapacitních
možnostech prodávajícího.

III.
Požadované doklady pro zpracování nabídky
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.

3.1 Prokázání splnění kvalifikace v rozsahu:
a) splnění základní způsobilosti stanovené § 74 ZVZ
b) splnění profesní způsobilosti stanovené § 77, odst. 1 a 2 ZVZ
3.2 Krycí list nabídky (příloha č. 1). Krycí list bude úvodní/ titulní stranou této nabídky.

3.3 Čestné prohlášení uchazeče (příloha č. 2)
3.4 Návrh kupní smlouvy
3.5 Účastnící výběrového řízení se zavazují používat pouze zveřejněné účty u správce daně. Tento účet musí
být i součástí návrhu kupní smlouvy.

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 – Asfaltové směsi pro rok 2019 – neotvírat“ a opatřená razítkem a adresou uchazeče.

4.4 Dodavatel může podat pouze jednu nabídku

4.5 Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

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 – Asfaltové směsi pro rok 2019 – 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 1.4. 2019, 11:30 hod.

5.3 Otevírání nabídek 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:

a) Celková nabídková cena bez DPH .................................... váha 85%
b) Přepravní vzdálenost v km ................................................ váha 15%
Cena bude zahrnovat ceny jednotlivých směsí. Posuzována bude cena celková, tzn. součet všech
asfaltových směsí o celkovém objemu 1500 tun.
Přepravní vzdáleností se myslí délka jedné trasy v km od sídla zadavatele (Chebská 1939, Sokolov) do místa
plnění (obalovna) dodavatele.

6.3 Způsob výpočtu bodových hodnot jednotlivých kritérií:
Kritérium a) - Celková nabídková cena bez DPH – váha 85%
U celkové nabídkové ceny je nejvhodnější nabídka s nejnižší cenou bez DPH.
Hodnocená nabídka získá bodovou hodnotu, která vznikne poměrem: (hodnota nejvhodnější
nabídky k nabídce hodnocené) x 100
Kritérium b) - Přepravní vzdálenost v km – váha 15%
U přepravní vzálenosti je nejvhodnější nabídka s nejkratší přepravní vzdáleností od sídla zadavatele do místa
odběru. Hodnocená nabídka získá bodovou hodnotu, která vznikne poměrem: (hodnota nejvhodnější
nabídky k nabídce hodnocené) x 100
Sestavení celkového pořadí
Bodová hodnota nabídky vypočtena dle výše uvedeného způsobu bude násobena vahou kritéria. Výsledné
hodnoty každého dílčího kritéria budou sečteny. Součet hodnot dílčích kritérií bude výsledná bodová
hodnota nabídky. Nejvýhodnější nabídka je ta, která bude mít nejvyšší celkový počet bodů.
Vzorec pro výpočet celkového počtu bodů:
A)
Nabídka s nejnižší cenou
Cena posuzované nabídky

x 100 = X bodů

Váha 85% → X bodů x 85% = počet bodů A
B)
Nejkratší přepravní vzdálenost
Přepravní vzdálenost posuzované nabídky

x 100 = X bodů

Váha 15% → X bodů x 15% = počet bodů B
CELKEM: Počet bodů A + počet bodů B = celkový počet bodů

VII.
Cena, platební podmínky
7.1 Maximální hodnota veřejné zakázky je stanovena na částku 1.995.000,- Kč bez DPH

7.2 Kupní cena bude uvedena v české měně.

7.3 Jednotlivé faktury budou dodavatelem vystaveny dle aktuálního odebraného množství. Splatnost faktur
je 14 dní. Platba proběhne bankovním převodem v české měně. Zadavateli nebude poskytována záloha

VIII.
Termín plnění
8.1 Termín plnění veřejné zakázky bude probíhat od uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem do
31.12.2019, popř. do vyčerpání množství uvedeného v čl. II této ZD.

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

V Sokolově dne 15.3.2019
S pozdravem Josef Düringer

