
á\\ obec Dubenec u Dvora Králové nad Labem
Dubenec ěp. 210' Dubenec u Dvora Králové nad Labem, 54455
Kraj Královéhradecký
lČo oozll8OI DIČ:CZ OO277B\I
T eI: 49 9 69 421 3 ; Fax : 49 9 69 421 3 ; e-mail : dubenec@dub enec.cz

V Obci Dubenec dne 2l .8.2014
Č.i.: zs+tzot+

Vyřizuje: Jaroslav Huňat ;Tel: +420724180859;
e-mail : starosta@dub enec.cz

77'

YY ZVA K PODAI{I I{ABIDKY
na p1nění veřejné zakázky malého rozsahu zadávané dle $ 18 odst' 5 zákonač. I3712006
Sb., o veřejných zakázkách,vezněni pozdějšíchpředpisů (dále jen ,,zákon) v souladu se

zák|aďními zásadarni zákona deklarovanými v $ 6 odst. I zákota tj. zásadou transparentnosti'
rovného zachénení a zÍkazu diskriminace, postupem dle Směrnice č.ll2014 pro zadávÍní

veřejných zakázekmalého rozsahu vydané obcí Dubenec' s názvem

,rP ottzení h asičského vozidla'o

1. Identifikační údaje zadavatele

Zadavatel:
Název: obec Dubenec
Sídlo: Dubenec č.p.2I0, 544 55 Dubenec u Dvora Králové
Právní forma: obec
IČ: O02778OI

Kontaktní osoba: Mgr. Veronika Kuželová
(méno, tel., email) tel. 606 97I I49, email: tendrcz@gmaíl.com
adresa: Tendr CZ s. r. o., Masarykova ó8' 257 22 Čerčany

(osoba pověřená realizací výběrového Ťízení)



2. Zák|adní informace

Projekt
Poskýovatel dotace:
Název projektu:
Číslo projektu:

Veřejná zakázka
Název zakázky:
Drvhzakázky:

o projektu, veřejné zakázce a její předpokládaná hodnota

Královehradecký kraj, investiční dotace
P oŤízení hasič ského v ozidla
RGi2013l006-JPO

P oŤizeni hasi č ského v o zidla
na dodávky

Druh výběrového Ťizení: veřejná zakázkamalého rozsahu
Předpokládaná hodnota: I 528 925,62Kčbez DPH tj. 1 850 000'- Kč vč. DPH

Podmínky výběrového řízeníjsou obsaŽeny v této výzvě k podání nabídky a jejích
přílohách. Yýzva k podání nabídek vč. příloh je rozeslána osloveným dodavatelům a současně
je uveřejněna na profilu zadavate|e tj.: https://www.vhodne-uverejneni.czlprofiIl002'7780l
(dále jen ''profil zadavate1e'').

3. Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nového hasičského zásahového
vozidla, které by mělo slouŽit zejména při likvidaci Živelných pohrom a přeprar.rr osob.

Předmět plnění veřejné zakázky je detailně vy1nezen V technické specifikaci
zásahového vozidla, kteráje přílohou č. 1 této výzvy.

3. Doba a místo plnění zakázky

Předpokládaná doba zahájení realizace předmětu veřejné zakázky je bez odkladu po
uzavŤení smlouvy s vybraným dodavatelem a ukončení nejpozději do 60 dnů od uzavření
smlouw.

Místem plnění je síd1o zadavate|e tj. obec Dubenec, Dubenec č.p. 210' 544 55

Dubenec u Dvora Králové.

4. obchodní podmínky

Smluvní (obchodní) podmínky zadavatele jsou uvedeny ve vzorovém návrhu kupní
smlouly (dále jen ,vzorová Smlouva"), který je přílohou č. 2 této výzvy.

IJchazeč Ve Zpracování nabídky použije vzorovou smlouvu, přičemŽ je povinen a

oprávněn doplnit pouze chybějící údaje vzorové smlouvy tj. identifikační údaje dodavatele
v čl. I smlouvy' cenové údaje v č1. IV odst. 1 sm1ouvy a podpisovou doloŽku na konci
smlouvy (tj. označení datapodpisu a podepisující osoby).

5. Technické podmínky, specifikace a uživatelské standardy

Technické podmínky, specifikace a technické a uŽivatelské standardy jsou stanoveny v
technické specifikaci, která je přílohou této výzvy. Je nutno respektovat ustanovení



příslušných EN CSN nebo jejich částí, které byly oprávněnýn
závazné.

Pokud je v technické dokumentaci uvedeno specifické
služeb, jedná se o popisné určení výrobku nebo služby s tímo

kvalitativně a technicky obdobná řešení.

orgánem prohlášeny za

označení výrobků nebo
že zadavatel umožňuje

6.Požadavky na prokázání splnění lgalifikace

Zaďavatel požaduje kprokázání splnění základnicÁ kvalifikačních předpokladů
předložit čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů v rozsahu dle
přílohy č. 3 této výzvy podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či zauchazeče.

KprokázÍní splnění profesních kvalifikačních předpokladů zadavatel požaduje
předloŽit vypis z obchodního nebo ze živnostenského rejstříku s předmětem činnosti resp.

oprávněním k podnikání v rozsahu pro předmět plnění této veřejné zakázky v prosté kopii.

Kprokázání splnění technických kvalifikačních předpokladi zadavate| požaduje

předloŽit seznam obdobných dodávek provedených uchazečem Za posledních 3 roky, a to
min. 2 dodávky hasičského. zásahového vozidla obdobného typu ve finančním objemu min.
900 000,- Kč vč. DPH každá. Seznam stavebních prací dodavatel předloží formou čestného
prohlášení podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem ět za lchazeče, přičemž v
Seznamu uvede min. popis dodávek, dobu a místo rea|izace, investora a kontaktní osobu
investora fiméno, příjmení, telefon), uníž\ze danou referenci ověřit.

7.Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena musí bý zpracována jako cena nejvýše přípustná za splnění
specifikovaného předmětu veřejné zakázky v tabizeném termínu a kvalitě a musí zahrnovat
veškeré náklady na řádné splnění předmětu plnění veřejné zakázl<y, tj. musí zohledňovat
veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale či dočasně kzahž1ení,
provedení, dokončení a zprovozÍ7ění předmětu veřejné zakázky. Nabídková cena je p|atná aŽ

do termínu dokončení plnění zakázky sjednaného podle smlouvy. Uchazeč, odpovídá za
úplnost ocenění zakázky dle technické specifikace uvedené v této výzvě.

Nabídková cena bude zpracovéna na záklaďě technické specifikace uvedené v příloze
č. 1 této výzvy. Celková nabídková cena bude stanovena v návrhu kupní smlouly v Kč ve
struktuře cernbez DPH' výše DPH a cena včetně DPH.

8. Požadavky na zpracování nabídky

Nabídka uchazeče na plnění předmětné veřejné zakázky musí obsahovat alespoň:

- vyplněný krycí list nabídky (viz. příloha č. 4 této výzvy),
- doklady požadované zadavatelem k prokázání splnění kvalifikace dle čl' 4 výzvy

(čestné próhlášení o splnění zák]'adnich kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního
nebo Živnostenského rejstříku, Seznam obdobných dodávek),

- návrh smlouvy o dílo podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče a
zpracovaný v souladu s poŽadavky zadavatele (viz č1. 4 této výzvy a příloha ě. 2 této

výzvy),
- technickou specifikaci nabízeného zásahového vozidla - technická specifikace

nabízeného zásahového vozidla bude přílohou č. 1 návrhu smlouvy v nabídce uchazeěe a

bude obsahovat jednak doplněnou technickou specifikaci (tabulku) dle přílohy č. 1této



výzw a jednak konkrétní specifikaci nabízeného zásahového vozidla vč. uvedení
výrobce vozidla, typu vozu, jeho výbavy a dalšího popisu vč. uvedené konkrétních
obchodních názvi, z něhož bude zřejmé splnění požadavků zadavatele požadavků
zaďavatele na předmět plnění veřejné zakénky dle přílohy č. 1 této výzvy

- seznam subdodavatelů, kterým má uchazeč v úmyslu zadat část plnění veřejné zakázky
vč. uvedení jejich identifikačních údajů a podílu na plnění veřejné zakázky, popŤ.

prohlášení,že nemáv úmyslu zadat část plnění veřejné zakázky subdodavateli - vzor
seznamu subdodavatelů je přílohou č. 5 této wýzvy.

Nabídky se podávají včeském jazyce, písemně, v jednom vyhotoveni a zadavatel
doporučuje nabídku svázat. |rlabídka bude podána v uzayřené obálce označené názvem
veřejné zakázky a adresou uchazeče a nápisem ''Neotvírat''.

9. Hodnocení nabídek a uzavření smlouvy

Základnim hodnotícím kritériem pro zadáni veřejné zakázky je nejnižší nabídková
cena bez DPH. Hodnotící komise seřadí hodnocené nabídky podle výše nabídkové ceny
vzestupně od nejniŽší nabídkové ceny po nejvyšší. Nejvhodnější nabídkou je nabídka
s nejniŽší nabídkovou cenou bez DPH.

Zadavate| přidělí zakázku uchazeě| jehož nabídka bude vyhodnocena jako

nejvhodnější tj. nabídka s nejniŽší nabídkovou cenou. S výraným uchazečem bude uzavřena
smlouva.

10. Dodatečné informace

Případné žádostt o dodatečné informacek zadávacím podmínkám výběrového Ťizeni
(dotazy) zasílejte zadavateli písemně - poštou nebo emailem na adresu kontaktní osoby
uvedené v čl. 1 této výzvy (tj. Mgr. KuŽelová' tendrcz@gmai1.com). Zadavatel odešle
dodatečné informace k zaďávacím podmínkám (tj' odpovědi na podané ďotazy vě. zněni
dotazů) tazateli a oslovenyrn dodavatelům do 4 pracovních dnů ode dne doručení Žádosti
(dotazu) a současně uveřejní dodatečné informace na profilu zadavatele.

11. Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůtapro podání nabídekkončí dne 17. 9.2014 ve L3:00 hodin.

Místem pro podání nabídek je adresa sídla zadavatele - nabídky lze zaslat poštou
na adresu sídla zadavatele tj. obec Dubenec, Dubenec č.p. 2I0, 544 55 Dubenec u Dvora
Králové, nebo na této adrese předat osobně po dohodě se starostou obce - p. Jaroslav
Huňat' te]r.124 180 859.

12. Další podmínky výběrového íízeni

Zadavatel upozoňuje' Že se nejedná o zadávaci Íízení dle zákona č. I3712006 Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Veřejná zakázka je veřejnou zakázku
malého rozsahu ve smys1u $ 12 odst. 3 zákona, která dle $ 18 odst. 5 zákona neni zadávána
postupem d1e zákona, ale zadavatel je povinen dodrŽet základni zásady zákona. Výběrové
Írzení je realizováno postupem dle Směrnice č. t/2014 pro zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu rydané obcí Dubenec a v souladu se zásadami deklarovanými v $ 6 odst.
1 zákona.



Nabídka, která nebude splňovat požadavky zadavatele uvedené v této výzvě (l.
zejmérn požadavky na obsah a zpracovérlí nabídky, na podpis návrhu smlouvy, požadavky na
kvaliťrkaci' na předmět plnění veřejné zakázky či obchodní podmínky)' bude hodnotící komisí
vyŤazena z dalšího posouzení a hodnocení nabídek a uchazeč bude zadavatelem lyloučen z
účasti ve výběrového řízení. o případném vyloučeni uchazeěe z účasti ve výběrovém Ťízeni
bude dotč e ný uchazeč b ez zb5,teěného o dkl adu pí s emně informován.

o výsledku zadávaciho Íízetí budou uchazeči informováni prostřednictvím
uveřejnění oznámení o výběru nejvhodnější nabídky na profilu zadavate|e, a to do 5 dnů
od rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky.

Zaďavate| si vyhrazuje právo výběrové Ťízení kdykolí, t bez udéní důvodu' zrušit.
Zadávací lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni, se stanor,rrje do 30. 11.

2014.

13. Přílohy wýrly k podání nabídky

Nedílnou součástí této výzvy jsou v elektronické podobě týo přílohy:
- příloha č. 1 - technická specifikace zásahového vozidla,
- příloha č.2 - kupní sm1ouva (vzor),

- příloha č. 3 - čestné prohlášení o splnění základnich kvaliťrkačních předpokladů (vzor),

- příloha č.4 - krycí list nabídky (vzor),
- pří1oha č. 5 - seznam subdodavatelů (vzor).

starosta


