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:

Nákup posypové soli pro rok 2017

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
E-mail: doprava.sotes@seznam.cz

II.
Specifikace předmětu veřejné zakázky
2.1 Předmětem veřejné zakázky je nákup a dodání posypové soli pro zimní údržbu komunikací ,

volně ložené, o zrnitost 5 - 0,2 mm v celkovém požadovaném množství 600 tun
2.2 Požadavky a specifikace materiálu:

Sůl nesmí obsahovat více než 5 váhových procent prachových částic pod 0,16 mm.
Nesmí vykazovat více než 2 váhová procenta stálé vlhkosti a musí obsahovat nejméně 97 váhových
procent účinné rozpouštěcí substance (NaCl).
V nabídce musí být dokladovány údaje o chemickém složení a o podílu nerozpustných příměsí,
dále o vlhkosti a skladbě zrnitosti v tomto členění:
-

pod 0,16 mm
od 0,16 mm do 0,80 mm
od 0,80 mm do 3,15 mm
od 3,15 mm do 5,00 mm

Uchazeč, který nesplní požadavky na kvalitu materiálu a nepředloží doklady o kvalitě posypové soli,
bude z výběrového řízení automaticky vyřazen.

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 2 významné dodávky posypového materiálu.
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 posypové soli pro rok 2017 – 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, který je uvedený
v zadávací dokumentaci vč. seznamu realizovaných zakázek
4) Technickou specifikaci soli dle čl. II odst. 2.2
5) Návrh smlouvy
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 posypové soli pro rok 2017 – 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 1.6. 2017, 9:00 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 Celková nabízená cena musí zahrnovat materiál, dodávku materiálu, složení materiálu v sídle
zadavatele a veškeré ostatní vedlejší náklady. Cena uvedená v nabídce bude konečná a nepřekročitelná.

7.2 Kupní cena bude uvedena v české měně.
7.3 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, tzn. dovoz a vyložení posypové soli v sídle zadavatele v celkovém
množstvví 600 tun, bude nejpozději do 30.9.2017 .

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

V Sokolově dne 5.5.2017
S pozdravem Josef Düringer

