OBEC JENÍKOV
Podmínky a podklady výzvy k podání nabídky na akci:
soutěž (zakázka) č. 1/2019
„Nákup obecního malotraktoru“
I. Identifikační údaje zadavatele
Obec Jeníkov
Zastoupená Stanislavou Kubajkovou, starostkou
Sídlo: Oldřichov 52, PSČ 417 24 Oldřichov, okr. Teplice,
IČ 00266361
DIČ CZ00266361
Kontaktní osoby:
Stanislava Kubajková, starostka, tel. 417 835 522
e-mail: jenikov@volny.cz
Bankovní spojení Komerční banka a.s., pobočka Teplice. č.účtu 5027-501/0100

II. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky
Druh veřejné zakázky:

Veřejná zakázka malého rozsahu

Předmět veřejné zakázky:

Dodávky a služby

Předmětem zakázky je předložení kompletní cenové nabídky na dodávku obecního
malotraktoru včetně nástaveb dle technické specifikace.
III.Podmínky přístupu a poskytnutí zadávací dokumentace
Zadavatel uveřejní výzvu k podání nabídky včetně všech příloh na webových stránkách
zadavatele, a to ode dne zahájení zadávacího řízení do konce lhůty pro podání nabídek.

Adresa webových stránek:
http://www.obecjenikov.eud.cz/urad/verejne-zakazky/verejne-zakazky-na-webu-obce/

IV. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám
Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávacím
podmínkám. Dodatečné informace poskytne zadavatel všem osloveným dodavatelům a jemu
známým zájemcům o zakázku a zároveň je uveřejní na webových stránkách zadavatele a na

profilu zadavatele, a to do 4 pracovních dnů od doručení žádosti dodavatele zadavateli.
Zadavatel může poskytnout dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí
žádosti.
Písemná žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám musí být doručena na níže
uvedenou adresu nebo e-mail:
Obec Jeníkov
Oldřichov 52, PSČ 417 24 Oldřichov
jenikov@volny.cz
V. Lhůta a místo pro podání nabídek
Nabídky musí být doručeny zadavateli nejpozději dne 16.10.2019 do 16.00 hodin.
Nabídky musí být doručeny zadavateli v listinné podobě v zalepené obálce opatřené adresou
uchazeče, a to na adresu:
Obec Jeníkov
Oldřichov 52
PSČ 417 24 Oldřichov
Nabídky lze doručovat poštou nebo osobně v úředních hodinách:
Pondělí a středa 8:00 – 12:00 hodin a 13:00 – 17:00
VI. Obchodní podmínky, platební podmínky, záruky na dílo
Obchodní podmínky, včetně platebních, tj. závazné požadavky zadavatele budou obsaženy v
návrhu Kupní smlouvy, který předloží uchazeč.
Záruky na dílo:

Zadavatel si vymiňuje poskytnutí záruky na malotraktor včetně
příslušenství po dobu 60 měsíců.

VII.

Technická specifikace

AGT 835 T/S
- Přední řiditelná náprava
- Výkon motoru min. 30 kW
- Objem motoru min. 1640 ccm3
- Vyhřívána, plně uzavřená kabina
- Mechanická převodovka
- Zadní tříbodový závěs kat-I
- Čelní tříbodový závěs
- Nosnost závěsu min. 790 kg
- Zadní závěs pro připojení vleku
- Otáčky předního vývodového hřídele 540/1000 ot./min.
- Hydraulické řízení
- Výkon hydraulického čerpadla min. 25 l/min

-

Pohon 4x4
Výška max. 2100 mm
Šířka max. 1250 mm
Výstražný majáček
Pneumatiky min. 7,50x16
Ostřikovače předního a zadního skla
Skříňka na odkládání nářadí
Zadní pracovní světlo

Aplikace soli: UDW 100 M1
- Pracovní šíře v rozmezí 1 – 6 m
- Možnost dávky 20 kg soli/min.
- Výška max. 1120 mm
- Kompatibilní s nabízením traktorem
- Pohon rozmetadla elektricky
- Zásobník na min. 115 kg soli
- Možnost vypuštění nevypotřebovaného obsahu stlačením tlačítka
- Senzorika stavu naplnění zásobníku
- Rozmetání soli i malých kamínků
- Možnost zapnutí nebo vypnutí rozmetadla z kabiny
- Samostatný řídící modul
- Kataforézně lakovaný rám
Radlice na sníh: or-M 1300
- Závěs čelní
- Hydraulické natáčení
- Břit guma
- Kompatibilní s nabízeným traktorem
- Pracovní šířka v náklonu levém a pravém max. 1250 mm, min. 1150 mm
- Hmotnost radlice max. 240 kg
- Připojení na jeden okruh hydrauliky
Zametač: KM-M UH 1250
- Čelní zametač
- Šířka záběru 1250 mm
- Hydraulický pohon
- Hmotnost max. 155 kg
- Kartáč PPN
- Opěrná kola kvalita min. solid
- Mechanické natáčení kartáče
Souhrn technických popisů, které vymezují požadované technické charakteristiky a
požadavky na dodávky a služby, jejichž prostřednictvím je předmět veřejné zakázky popsán
jednoznačně a objektivně způsobem vyjadřujícím účel použití zamýšlený veřejným
zadavatelem (dále jen „technická specifikace“).
Všechny položky malotraktoru včetně jeho nástaveb a příslušenství použita pro montáž budou
nové a splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena návodem a
příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.).

VIII. Varianty nabídek
Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek.
IX. Zadávací lhůta
Zadavatel stanovil délku zadávací lhůty (lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami
vázáni) na 90 dnů od konce lhůty pro podání nabídek.
X. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny
Nabídková cena bude stanovena jako cena celková a nejvýše přípustná a bude zahrnovat
náklady na plnění celé veřejné zakázky, jak je popsána v zadávacích podmínkách, včetně
všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s plněním veřejné zakázky.
Nabídková cena bude stanovena v Kč a bude uvedena v členění cena bez DPH, výše DPH a
cena včetně DPH.
XI. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky
Nabídka bude obsahovat tyto samostatné části v pořadí, jak je uvedeno:
1. Kopii plné moci v případě, že některé dokumenty nebudou podepsány osobou
oprávněnou jednat jménem uchazeče (tj. v souladu s výpisem z obchodního rejstříku
nebo živnostenského rejstříku).
2. Návrh Kupní smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat za uchazeče nebo jeho
jménem.
3. Podrobná cenová kalkulace malotraktoru včetně jeho nástaveb.
4. Doklad o oprávnění k podnikání k požadovanému plnění zakázky (postačí fotokopie).
Za obsahovou úplnost nabídky odpovídá výhradně uchazeč – výčet dokumentů obsažený
v tomto bodě slouží pouze pro usnadnění orientace uchazeče při kompletaci nabídky. Pokud
v tomto výčtu není uveden dokument, který je uchazeč povinen doložit do nabídky dle jiných
ustanovení výzvy, nemůže se uchazeč zbavit odpovědnosti za obsahovou neúplnost nabídky
poukazem na tento výčet dokumentů.

XII.

Další podmínky a požadavky na zpracování nabídky

Nabídka bude zpracována v listinné podobě, v českém jazyce, v jednom vyhotovení.
Nabídka musí být podána v řádně uzavřené obálce, označené slovem „NEOTEVÍRAT“ a
názvem veřejné zakázky VZMR 1/2019 „Nákup obecního malotraktoru“, na obálce musí
být také uvedeny identifikační údaje uchazeče (název, sídlo, IČO).
Doporučení zadavatele: Nabídka bude odpovídajícím způsobem zabezpečena proti možné
manipulaci s jednotlivými listy včetně příloh a proti jejich vypadnutí, bude např. provázána
provázkem, který bude zavázán a zapečetěn nebo přelepen papírovou páskou opatřenou
razítkem a podpisem osoby oprávněné jednat za uchazeče nebo jeho jménem. Všechny listy
nabídky včetně příloh budou v pravém dolním rohu vzestupně a řádně očíslovány.

XIII. Místo a termín plnění veřejné zakázky
Místem plnění veřejné zakázky je:

Obec Jeníkov

Předpokládaný termín zahájení plnění:
Předpokládaný termín ukončení plnění:

po uzavření kupní smlouvy
max. do 30.11.2019

XIV.

Údaje o hodnotících kritériích

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena a
ekonomická výhodnost nabídky. Zadavatel si vymiňuje, že o vítězi zakázky (soutěže)
rozhodne na svém zasedání Zastupitelstvo obce Jeníkov. Nabídky uchazečů, které splní
všechny požadavky stanovené v zadávacích podmínkách a postoupí k hodnocení nabídek,
budou hodnoceny podle výše celkové ceny bez DPH. Nabídky budou seřazeny podle
nabídkové ceny, a to od nejlevnější po nejdražší nabídku.

XV.

Vyhrazená práva zadavatele

Jako primární prostředek komunikace mezi zadavatelem a dodavateli bude užita elektronická
komunikace prostřednictvím e-mailu. K tomuto účelu poskytnou dodavatelé zadavateli
kontaktní e-mailové adresy. Přijetí e-mailu od zadavatele musí být ze strany dodavatelů
potvrzeno.
Zadavatel si vyhrazuje právo dodavatelům doručit prostřednictvím e-mailu např. zadávací
podmínky, dodatečné informace k zadávacím podmínkám, nebo žádost o doplnění či
vysvětlení nabídky.
Zadavatel si vyhrazuje právo soutěž (zakázku) ze závažných důvodů zrušit nebo odmítnout
všechny předložené nabídky bez udání důvodu, popřípadě zmenšit rozsah nabídky v závislosti
na finančních prostředcích.
Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o Kupní smlouvě a upřesnit její konečné znění.

XVI.

Ostatní

Realizace akce byla projednána a vyhlášení výběrového řízení bylo schváleno na zasedání
Zastupitelstva obce Jeníkov dne 9.9.2019 usnesením č. 8/IX/15.
Zadavatel prohlašuje, že předmět díla není používán k ekonomické činnosti a ve smyslu
informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován
režim přenesené daňové povinnosti podle §92 a) zákona o DPH.
Zpracované nabídky se soutěžním firmám nevracejí a jsou archivovány u zadavatele. Uchazeč
nemá nárok na úhradu nákladů, které mu vznikly v souvislosti s účastí ve výběrovém řízení.

S výsledkem výběrového řízení budou uchazeči, kteří předloží nabídku, seznámeni.
Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady nutné k realizaci předmětu zakázky.
Provedené práce a dodávky budou uhrazeny do výše 100% sjednané ceny po úplném předání
a převzetí malotraktoru včetně nástaveb (po odstranění případných vad a nedodělků).
Splatnost daňových dokladů (faktur) bude 14 dnů.
XVII. Přílohy
Příloha č. 1

Krycí list nabídky

V Jeníkově dne 30.9.2019
Stanislava Kubajková, v.r.
starostka

