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Ostravské městské lesy a zeleň, s. r. o.

700

30 ostrava-Zábřeh' A. BroŽe 2l3124

Yýzva k podání nabídek
obsahující současně

ZADAVACI DOKUMENTACI
Název veřejné zakázky:

Nákup kmenové pásové pily

nek I
Identifikačníúdaie zadavatele

Název zadavate|ez
Adresa zadavatele:
Ič zadavatele:
DIč zadavatele:

ostravské městské lesy a ze|eň, S. Í. o.
ostrava _ZábŤeh,A. BroŽe 2l3L24, PSC 700 30
258 16 977
cz2s8 16 977

v

ánek2

mětu veřeiné zakáz

Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na dodávku kmenové pásové
ostravské městské lesy a zeleň, s. r. o.

pily

pro

Předmět Veřejné zakénky je podrobně definován v technických podmínkách, které tvoří
přílohu č. 1 k této zadávací dokumentaci. Dodavatelje povinen r,yplnit a podepsat přiložené
technické specifikace.
Součástí této zadávací dokumentace je rovněž závazný vzor kupní smlour,y o dodávce
předmětu veřejné zakázky (dále jen vzor Kupní smlour,y). Dodavatel je povinen použít
předlohu vzoru Kupní smlouly, která tvoří přílohu č.2 zadávací dokumentace. Uchazeč do
yzoruKupní smlouly doplní pouze chybějícízadavatelempoŽadované údaje' ato zejména:

a)

b)

c)

zák|adní informace o uchazeči,
jména a kontakty pověřených zástupců uchazeče,
celkovou kupní cenu

Pokudjsou v zadávací dokumentaci obsaŽeny požadavky nebo odkazy najednotlivá obchodní
jména, zvláštni označenípodniku' zv|áštní označeni ýrobků' qikonů anebo obchodních
materiálů, která platí pro určiý podnik nebo organizačníjednotku za pŤíznačné,popř. patenty
a užítnévzory' jsou uvedeny pouze pro upřesnění a přiblíženítechnických parametrů
a zadavatel umoŽňuje pouŽití i kvalitativně a technicky obdobného řešení.
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nek 3
Dodatečnéinformace k zadávacím

ínkám

Dodavatel je oprávněn po zadavateli poŽadovat písemně dodatečnéinformace kzadávacím
podmínkám za podmínek stanovených v ust. $ 49 zákona.

nek 4
podmínky,
obchodní a dodací
včetně platebních podmínek

Po ukončenízaďávacího Ťizeni a

uzavŤení smlouvy s vítězným uchazečem se očekává
dodávka zbožív termínu do jednoho měsíce.

Dalšíinformace stanoví obchodní podmínky zadavate|e včetně platebních podmínek, které
tvoří přílohu č. 2 zadávaci dokumentace, tzn. závazný vzor Kupní smlour,y.
nek 5
kládaná hodnota a Podmínkv,zanichž ie možno překročit vÝši nabídkové
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činícelkem 700 000'-Kč bez DPH

Nabídková cena je maximálně přípustnou cenou a nesmí býtv žádném případě překročena.

nek 6
Požadavkv na varian
Zadav

ate]'

nepřipouští variantní řešení.

nek 7

Požadavkv na znůsob

ání nabídkovéce

7.I. Uchazeč stanoví a doplní nabídkovou
pilu.

cenu pro zadavatelem poŽadovanou kmenovou

7.2. Nabídková cena bude uvedena také na krycím listu nabídky. Nabídková cena bude
zpracována v souladu s oznámením o zahájeni zadávaciho Ťizení, zadávaci dokumentací

nebo jinou dokumentací obsahujícívymezení předmětu veřejné zakázky.
7

.3. Nabídková cena bude

7

,4, Nabídková cena bude stanovena na základě technické specifikace, která tvoří Přílohu č.

stanovena jako cena ,,nejvýše přípustná.. a musí v ní být zahrnuty
veškerénáklady spojené s rea|izací předmětu veřejné zakázky.
7 této zadávací dokumentace.

Podmín

a

ánek 8
ky na zpracování nabíd

8.1. Dodavatel ve své nabídce uvede své identifikačníúdaje, a to vrozsahu _ název
obchodní firmy' sídlo / místo podnikání / bydliště, jméno osoby oprávněné jednat
jménem dodavatele' IČ, DIČ, telefon, e-mail.

8.2. Dodavatel ve

své nabídce předloŽí závazný návrh Kupní smloury rryplněný a podepsaný
osobou oprávněnou jednat jménem či zauchazeěe aviz příloha č. 3 _ Krycí list (vzor).
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8.3.

Podpisem závazného návrhu Kupní smloulry, kteý je přílohou č. 2 ktéto zadávací
dokumentaci, se tento vzor stávázávazným návrhem nauzavÍení Kupní smlour,y. Pokud
návrh Kupní smlouly podepíšezmocněná osoba, musí být souěástí nabídky uchazeče
téžpříslušná plná moc. Návrh Kupní smlouvy musí být ve znění yzoru Kupní smlouvy
obsaŽeném v příloze ě, 2 a v souladu s celou zadávací dokumentací. Úaaje uvedené
v návrhu Kupní smlouly se nesmí lišit od údajůuvedených v jiné části nabídky
uchazeče. V případě rozporů je pak vždy rozhodující písemný návrh Kupní
smlouly.

8.4.

Součástínabídky budou rovněŽ dalšídokumený poŽadované zákonem a zadavate\em,
včetně dokladů a informací prokazujících splnění kvalifikace.

8.5.
8.6.

Nabídka bude předložena v českémja,ryce v jednom originále
oznaěené ..ORIGINAL NABIDKY...

písemnéformě,

Nabídka uchazeče nesmí obsahovat přepisy nebo opra\T' které by mohly uvést
zadavatele v omyl. Nabídka uchazeče musí být zajištěna způsobem znemožřnjícím
manipulaci

8.7.

v

s

jednotliqými listy.

Pro sestavení a vyplnění krycího listu uchazeč závazně pouŽije přílohu zadávaci

dokumentace č' 3 _ Krycí list nabídky (vzor). Součástíkrycího listu nabídky bude také
prohlášení uchazeče. Že není subdodavatelem jiného uchazeče o tuto veřejnou zakázku.

nek 9
Podání nabíd

9.1. Dodavatel můžepodat
9.2. V souladu s ust.

pouze jednu nabídku v rámci veřejné zakázky.

požaduje, aby uchazeči podávali nabídky
v písemnépodobě na adresu zadavatele - ostravské městské lesy a zeleň. s. r. o.. A.
Brože 2/3124. 700 30 ostrava - Zábřeh v uzavřené a řádně .nadepsané obálce
s názvem veřeiné zakázky. identifikačními údaii odesílatele (dodavatele).
$ 44 odst. 3 zákonazaďavate|

9.3. Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně's dalšímidodavateli'

nebo podánabídku a současněje subdodavatelemjiného dodavatele vtomtéžzadávacím
Ťízení,zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem samostatně či společně
s

jinými dodavateli vyloučí.

9.4. Společnou nabídkou se rozumí nabídka, kterou podalo za podmínek stanovených v $ 51
odst. 6 zákona více dodavatelů společně. V takovém případě se dodavatelé podávající
společnou nabídku považýíza jednoho uchazeče.

9,5. Nabídky se podávají do 12.9.2019' l.0:00 hodin.
Nabídka musí obsahovat následuiící:

.
-

Identifikačníúdaie uchazeče;

-

Seznam statutárních orgánů nebo členůstatutárních orgánů, kteří
v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli
v pracovněprávním, funkčnímči obdobném poměru u zadavate|e,
podepsaný osobou oprávněnou jednat jménern nebo za uchazeěe (lze

VvplněnÝ krvcí list nabídkv;

VzorovÝ a podepsanÝ návrh smlouw.
Dokladv a informace prokazuiící splnění kvalifikačníchpředpokladů
dle této zadávací dokumentace (|ze využítčestnéprohlášení, které je
Přílohou č. 4 této zadávací dokumentace);
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využítčestnéprohlášení, které je Přílohou č. 4 této zadávaci

dokumentace);

-

Seznam vlastníkůakcií, j{ichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje
I0oÁ zák|adního kapitálu' má-li uchazeč formu akciové společnosti,
ryhotovený ve lhůtě pro podání nabídek, podepsaný osobou oprávněnou
jednat jménem nebo za uchazeče (|ze využítčestnéprohlášení' které je
Přílohou č. 4 této zadávací dokumentace);

-

Prohlášeníuchazeče o tom. že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu
podle zvláštního právního předpisu v souvislosti s veřejnou zakázkou,

podepsané osobou oprávněnou jednat jménem nebo zauchazeěe (|ze lryužít
čestnéprohlášení, které je Přílohou č. 4 této zadávací dokumentace).

-

Vvplněnou a podepsanou tabulku technické specifikace - příloha č' 1
Čestnéprohlášení, že zbožíje určeno a přizpůsobeno pro uživáni na
územíČeskérepubliky

V

případě, že uchazeě v nabídce doložídokumenty vňahujícíse k nabídce dle této zadávací
dokumentace podepsané jinou než osobou uvedenou v aktuálním a platném ýpisu z
obchodního rejstříku, doloŽí do své nabídky také oprávnění této osoby k podpisu (např.
plnou moc).

lánek

PoŽada

na

l0

kázání

í kvalifikace

a to buďto výpisem ze seznamu kvalifikovaných
pro
splnění kvalifikace dle $ 53 a 54 nebo s odkazem na $ 134
dodavatelů dle $ 127 zákona
zákona certifikátem v rozsahu, jež zněj vyplývá, vydaným v rámci systému certifikovaných
dodavatelů' případně doloŽit splnění kvalifikace dle $ 53 a 54 niže uvedeným způsobem:
Splnění níŽe uvedené kvalifikace,

I),I.ZékIadní kvaliťrkačnípředpoklady dle ust. $ 53 zákona ptokétžedodavatel způsobem
stanoveným zákonem pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky (|ze využítčestné
prohlášení, které je Přílohou č.4 této zadávaci dokumentace);
1

0.2. Profesní kvalifikačnípředpoklady:
Splnění profesních kvalifikačníchpředpokladů prokáŽe dodavatel, kteý předloŽí:
a) ..ypis z obchodního rejstříku' pokud je v něm zeipsán, či výpis z jiné obdobné
evidence, pokud je v ní zapsán (ust. $ 54 písm. a) zékona),
b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícímpředmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazujícípříslušné
živnostenské oprávnění či licenci (ust. $ 54 písm. b) zákona).
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10.3. Dodavatel je rovněŽ povinen předloŽit čestnéprohlášení o své ekonomické a finanční
způsobilosti plnit veřejnou zakázku dle ust. $50 odst. 1, písm. c) zákona (Ize využít
čestnéprohlášení, které je Přílohou č. 4 této zadávací dokumentace).
1

0.

4. Technické kval iťrkačnípředpoklady po žaduj e zadav ate| předlo Žením :

10.4.1. Popisy a fotografie zboži určenéhok dodání: Uchazeč doložífotografie a
popis zbožíurčenéhok dodání, včetně příslušenství- (ust. $ 56 odst.

1

písm. e)

zákona\.

7adavate| poŽaduje prokázáttí veškeréÚše uvedené kvalifikace dle čl. 10 zadávací
dokumentace příslušnými doklady (prosté kopie) a čestným prohlášením, z jehož obsahu bude
zŤejmé, že dodavatel kvalifikačnípředpoklady požadovanézadavate|em splňuje. Uchazeč, se
kterym má být uzavŤena smlouva podle $ 82 zákona o veřejných zakázkách, je povinen před
jejím uzavřením předloŽit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů
prokazujících splnění kvalifikace. Nesplnění této povinnosti se považuje Za neposkytnutí
součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení $ 82 odst. 4 zákona o veřejných
zakázkách.
lánek 11
ůsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritériÍ

11.1

Záklaďním kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižšínabídková cena (ust. $ 78
odst. 1 písm' b) zákona).

Jiné

lánek 12
ro n|nění veřeiné za

Zadavate| v souladu s ust. $ I48, I49 a 151 zákona stanoví způsob vzájemné komunikace
vůčidodavatelům v průběhu zadávacího Ťizení následovně:

Písemný návrh Kupní smlouly musí v plném rozsahu odpovídat obsaženemu vzoru
zadavatele a musí být v souladu s podmínkami veřejné zakázky a zadávací dokumentací.
Písemný návrh smlour,y bude podepsán osobou oprávněnou za uchazeče podepisovat' a to
podle zápisu vobchodním rejstříku. Pokud návrh smlour,y zauchazeče podepíše zmocněná
osoba, musí být součástínabídky uchazeče rovněŽ plná moc.

Je.li dodavatel zahraníění osobou, musí mít zastoupení na uzemí Českérepubliky,
prostřednictvím kterého bude jednat se zadavatelem v případě reklamací a servisu.
Zadavate| požaduje, aby zboži bylo určeno a přizpůsobeno pro uŽívání na územíČeské
republiky. K qfše uvedenému požadavku zadavate|e uchazeč doložíčestnéprohlášení, Že
zbožíjeurčeno a přizpůsobeno pro uživánína uzemí Českérepubliky.

ánek 13

ostatní uiednání
Zadavate| si vsouladu sust. $ 76 odst. 6 a ust. $ 81 odst. 4 zákona vyhrazuje právo
uveřejnit Rozhodnutí o lyloučeníuchazeče z účastiv zadánacím řízení a oznámení o
výběru nejvhodnější nabídky na profilu zadavate|e. Rozhodnutí o lyloučeníuchazeče
z účastiv zadávacím Íízenía Oznámení o ýběru nejvhodnější nabídky se bude
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považovat za doručenévšem dotčeným uchazečůmokamžikem uveřejnění na profilu
zadavatele.
Zadavatel si hrazu
rávo kdvkoli běrové Íízenízrušit.
ánek 14
Požadavek na noskvtnutí iist
Zadav atel nepožaduj e po skytnutí j i stoty.

nek 15

Přílohv zadáv ací dokumentace

Příloha č. 1: Technická specifikace zakázky
Příloha č. 2: Závazný vzor Kupní smloulry
Příloha č. 3: Krycí list nabídky

Příloha č. 4: Čestnéprohlášení - kvalifikačnípředpoklady

V ostravě -Zábtehu

dne

3.9.20l9
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