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Yýzva k podárrí nabídek
obsah uj ícíscruč:lsc}ě

ZÁDAVACI pOK{]MENTACI
Název veřej né za\<iazlriy

:

Nákup 1ks vyvážecí vlek s hydrau|iclým
E.aEneneÍn

kineli

1

trclenti{ikační úda ie zadavatele

ostravské rněstskó lesy a ze|eň', S. r. o.
ostrava -ZábŤeh. A. BroŽe 2l3I24. PSČ 700 30
258 16 977
cz 258 16 977

Název zadar.atele:
Adresa zadavatclc:
[Čzadavatele:
DIČ zadar'atele:

Í7

v

áneli 2
nlczcní nřer|mčtu r'cřcini. za

Předmětern veřejné zakázky je uzavřcní srrrlouvy l-}a dodávku tr
s hydrau|ickýrn řamenem pro ostravslié městs|<é lesy a zeleň, s. l.. o.

ks vyviižecívletrr

Předmět Ver"ejné zal<áz\<y je poelrobrrě clefinován v technických podrnínkáoh, které tvoří
přílohu č. 1 k této zadár,ací dokurnentaci. Dodavatel je povinen vyplnit a podepsat přiloŽené
technické specifikace.
Sor-rčástí tóto zadávací dokr-rmetltace je rovněŽ zásnzný vzor kupní smlouvy o dodávce
předrrrětr-r veř.ejrré zakázky (dále jeri vzor Kupní srnlouvy). Dodavatel je povinerr pouŽít
předlolru vZoTLl l(upní sn.ilouvy, která tvoř.i přílolru č. 2 zadávací dokurnentace. Ucirazcč c1o
Vzoru l(upní stllour,y doplrrí pouze clrybqicí zadavatelem poŽzrdované ťrdaje' a to zejnrérra:
a) záklaclrrí inÍbnr.race o ucliazeči'
b) jrrrérra a kontakty pověřenýclr zástupcťr uclrazeče.
c) celkovou kupní cenut
Pokud jsor'l v zaďávaci dokr-unentaci obsaŽer"ry poŽadavky nebo oclkazy na jedrrotlivá obchodrrí
jména, zvláštníoznačenípodnikr-r, zvláštníoztlačenívýr.obkťr, výkorrťr anebo obchodních
rnatcriáiů, ktcrá platí pro určitý podrrik trebo organizační jeclnotku zapÍíznačné,popř. paterrty
a uŽitné vzory. isou uveclcny pouze pťo upřesrrění a přiblíŽení tecirrlickýclr pararnetrů
a zadar,atel urrroŽňuje pouŽrti i l..valitativrrě a tec],rnicky obdobného řešení.
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lánek 3
k zadávacÍm podmínkám
informace
Dodatečné
Dodavatel je oprávněn po zadavateli poŽadovat písemně clodatečné inťormace k zadávacím
podrnínkárn za poclmínek stanovených v ust. $ 49 zákona.

Clánek 4
obchodni a dodací podmínkv' včetně latelrních odmínek

Po ukorrčenízadávaciho Ťízenía

uzavŤeni smlouvy s vítězným uclrazečem se očekává
dodávka zboŽí v tennínu do 30.7.2022.

DalšíinÍbrmace stanoví obchoclní podmínky zadavatele včetně platebníclr podmínek, které
tvoří přílohu č' 2 zadávací dokumentace, tzn. závazný vzor l(upní smlouvy.
lánek 5
za
nichž ie možno překročit výši nabíclkové cen
a
PodrnínlrY'
hodnota
Přednoktádaná
Předpokládaná lrodnota veř.ejrré zakázky čir.rícelkern 1 800 000'-Kč bez DPH

Nabídková cena je rnaxinrálně přípustnou cenoll a nesmí být V Žádném případě překročena.
ánek 6
Požadavkv na varian

r

Zaďav atd' nepřipouští variantní řešení.

Clánek 7
Požadavkv na znůsob zqracování nabídkovécenv

7.1. Uchazeč stanor,í a doplní nabídkovou cenu jako celkovou pro lks zadavatelem
poŽadovanélro vyváŽecího vleku s hydraulickým ramenem.

7,2, Nabídková cena

buc1e uvedena také na krycím listu nabídky. Nabídková cena bude
zpracována v souladu s oznámeirím o zalrájeni zadávacího řízení' zadávaci dokumentací
nebo jinou dokumentací obsalrrrjícívymezení předmětr"r veřejné zakázky,

7

cená bude stanovena jako cena ..nejvýše přípusttrá.. a musí v ní být zahrrruty
veškerénáklady spojené s rea7izaci pr'edmětu veřejrré zakázky.

.3. Nabídková

7.4. Nabídková cena bude
I

stanovena na základě teclrrrické specifikace, která tvoří Přílohu č.

této zadávací dokumentace.

Podmínk
8.1.

8.2.

davkv na zoracování nabídk

Dodavatel ve své nabídce uvede své identifikačníúdaje, a to v rozsahu - název
obchodní firnry, síc1lo / rnísto podnikání / bydliště, jméno osoby oprávněné jednat
jmórrem dodavatele, IČ,DIČ' telefon, e-mail.
Dodavatel ve své nabídce předloŽí závazný návr1r Kupní smlouvy vyplněný a podepsaný
osobou oprávněnou jednat jrnénem či za uchazeče a viz příloha č. 3 - I(rycí list (vzor).
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8.3.

Podpisem závazného návrhu l(Lrpní smlouvy, který je přílolrou č. 2 k této zadávací
dokumentaci, se tento vzol.stává závazným návrhein na Llzavt'ení l{upní snrlouvy. Pokud
návr.lr l(upní smlouvy podepíšezinocnět-tá osoba, rrrusí být součástínabídky uclrazeče
téŽ příslušná plrrá moc' Návrh l(uprrí smlouvy musí být ve znění VZorLl Kupní stnlour,y
obsaŽerrérn v pi"íloze č. 2 a v sor.úadu s ce1ou zaďál,ací dokumetltací. Útda.|c uveclenó
v návrhu l(upní smlouvy se nesmí tišit o(I údaiůuvedených v jinó části nabídlry
uchazeče. V přípaclě rozporů jtl patri vžcly nozhoclujícípíserrrný rrávrh ndupní
srnlouvl''.

8.4.

Součástírrabíclky buclclu rol,něŽ dalšídokurnenty poŽadované zákotreln a zadavateletn,
včetně do]<ladťL a inťormací prokazujícíclr splr-rěrrí kvali fi l<ace.

8.5.

Nabídka bude př.edloŽena
ozItaČetré'.oRlG

8.(r.

AL

N

česi<émjazyce
AB I Dl(Y-..

v

jedrrorn originále r. písenrtréfontrě,

Nabídka ucirazeče nestrrí obsahovat přepisy nebo opl.avy' kteró by rrro1r1y uvést
zadavatcle v ornyl. Nabídka uchazeče rr.rrrsí být zajištěna zpťtscrbenr zrrcrnoŽliujícírrr
marripulaci

8.7.

íN

l'

s

jednotlivýrni 1isty.

Pro scstavení a vyplnělrí krycíiro listu
<lokumentace č. 3
prph1áš'9!1

-

r-rclrazeč závaz'ně pouŽije pr'ílol-lr'r za<trávaci
Iirycí 1ist irabíciky (vzor.). Sotrčástíkr"ycílro listr-r rrabídl<y bude také

lpi:aze99-Z9!g!i

silbc1pd'arcLe]p.tuuré1r'o. ucluzqcq-o--tu-q v-qr:pjuqu-za}.áz-1iu

9.1.

Dodavatel rnťtžepodat pouze jedrrur rrabídkr"r v rámci veřejné za\<ázky

9.2.

V souladu

'

s ust. .,S 44 clc.lst' 3 zákor-ra zadavatel poŽadrrje, aby uci.razeči podávali rrabídky
v písernr-ré podobě ng-ad;gstl za{ig"yÍltele.:"9.qt{ar:'s}9. ryšstgiié*lggya zr:lQi'|, $. !.. Q', 4'

E:gZ-9*2á.L1{'l0a -3q

aeÍrayg***Z-..4hřq''h*}j*l!

*a'4gpgarc.-9llajg9
g-naa::e-n*y'pr-'j.n*a-#uHlaky'-xlggltsk4g:u'!udaij-9dgg-ít.tej9ld'-fuy!{.9Je'}.
9.3.

Pokrrd dodavatel podá více rrabídek sarrrostatně nebo společně .s clalšímidodavateli"
nebo podá rrabídku a současně je subclodar'atelem jiného clodavatele v torrrtóŽ zadávacím
tízení,zaciavatel r,,šecirny nabíd1.ry podanó takovýrr.i dodavateletn salnclstatně či společrrě
s jinými dodavateli vylor-rčí'

9.1. Společrrou nabídkor-r se rclzumí nabídka, kterou poclalo zapodrníneli stanovetrých r,'r\ 51
oclst. 6 zá]<ona více clodar,atLjti společně. V takor,ém pi.ípadčse cloda.,ratclé podár,ající
společnou r.ralrídkr-r povaŽují za jeclno1ro uchazeče.

9.5. Nabídky se poďávají

d'o 22"

s.2a22 clo 10:00 hodin.

Nabídka nrusí obsaho vat násl

edr-rjící :

. iql-entitiE'ag!-íllda'ie qcbappč-e;
- Yyplqěpý |irypÍ'li-Í.:}abldbj;
- kp:qMnlo-p-yy
- 8glilsdy-aj!1-qi:I''aqq' p
dle tóto

-

zac1,ávací clokunrrentace

l*í splryegl-liygllfiklfu-9.h-n-|9dppbladů
(Ize vyvžit čestnéprolrlášerrí, l<teré je

PříIohou č. 4 této zadávagi clokumerrtace);

ssx*e:n--ql.4tgl*rqx]:*o:ÁBaje.:rgb'q.j-!p-nu--sr+luť-4"rníc.h*q:ffin'l.,
r,

posleclrrích

3

ktet'í

letcclr oc1 konce lhťrty pro podárrí nabídek byli

v pracovněprárním, filrrkčrrítnči obclobnérn porr.rěr.u Ll zaclavatele,
ol::1yn'ě']orr jeclnat jménern nebo z-a_ rt-chy=??"-__11?

-r{:ryTý"-g-"-!o"
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yyužit čestnéprolrlášení, které je Pří|ohou č. 4 této zadávaci
dokumentace);

-

Seanam vlastJríků.3.lrcií,jqichž soulrmná jmenovitá hoclnota přesahuje
10oÁ základnílro kapitálu, má-li uclrazeč forrnu akciové společnosti,
vylrotovený ve llrťrtě pro podání nabídek, podepsaný osobou oprávněnou
jednat jrnérrem nebo za uchazeče (lze využit čestnéprohlášení, které je
Přílohou č. 4 této z'adávaci dokumentace);

-

Prgl}lášPní uch?7.e.še ojomjže neuzavřel a nQlrzav&jzakáz.anou dohodu
pod1e zvláštníhoprávnílro pr'edpisu v souvislosti s veřejnou zakázkou,
podepsané osobou oprávněnou jednat jrnérrem nebo za uclrazeče (|ze
čestnéprohlášení, které je Přílohou č. 4 této zadávaci dokumentace).

-

quŽit

- příloha č. 1
Čestus*p.rghtáš-e"!Í,Že zboŽi je r.rrčeno a přizpůsobeno pro uŽiváni na
uzemí Českérepubliky

V případě, že uchazeč v nabídce doloŽí clokumenty vztahqici se k nabídce dle této zadávaci
dokumentace podepsanó jinou neŽ osobou uvedenou v aktuálnírn a platném výpisu z
obcl.rodnílro rejstříku, doloŽí do své nabídky také oprávnění této osoby k podpisu (např.
olnou moc).

lánek 10
P

o ža d

avl$-_llp._rg\4p 34!

q

lnění kvalifikace

a to buďto

výpisern Ze Seznamu kvalifikovaných
doclavateiů dle $ 127 zákona pro splnění kvalifikace clle $ 53 a54 nebo sodkazetn na $ 134
zákona certifikáterrr v rozsahu, jeŽ zněj vyplývá, vydanýrn v rámci systému certifikovaných
dodavatelů, případně doložit splnění kvalifikace dle $ 53 a 54 nížeuvedenýrn způsobem:

Splnění niŽe uvedené kvalifikace,

K.l.Záklaclrrí kvalifikačnípředpoklady dle ust. $ 53

a

prokáŽe dodavatel způsobem
stanovenýtn zákonem pro podlirnitní veřejnou zakázku na dodávky (lze vyuŽit čestné
prohlášení' které je Přílohou.č. 4 této zadéxaci dokurnentace);

l

zákon

0.2. Pro|esrrí kvalifikačrrípředpoklady:
Splnění profesníclr kvalifikačníchpředpokladů prokáŽe dodavatel, kteý předloží:
a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je r' nětn zapsán, či výpis z jiné obdobné
eviclence, pokud je v ní zapsán (ust. $ 54 písrrr. a) zžkona),
b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v tozsahu
oclpovídajícírnpi.edmětu veřejné zakázky, zejména cloklad prokazujícípřís1ušné
Živnostenské oprávnění či licenci (ust. $ 54 písrn. b) zákona).
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je r.ovněŽ povinen přeclloŽit čestnéprolrlášerrí o sl,ó elrrrnomic[<ó a finanční
způsobilosti phrit veřejnou zakázku d1e ust. $50 odst. 1, písm. c) zákona (\z'e vyuŽit
čestrréprolrlášeni, které je Přílohou č. 4 této zadávací doktnrrentace).

10.3. Doclavatel

l0.4. Techriické kvalitikačni předpoklady poŽaduje zadar,atel př"eclloŽenírn:

10'4.l' Popisy a

Í.otrigra{ie zboŽí určenéhok cloclání: Uclrazeč coloŽí fotografie a
popis zboŽi určenélrok clodání, včetrrě příslr"ršerrství - (ust. $ 56 odst. 1 písrn. e)
zákona).

Zadavate7 poŽacluje prol<ázáilí veškerévýše uvedené kvaliÍrkace cl1e č1. 10 zadávaci
dokumentace příslušrrýlrri dokiady (prosté kopie) a čestrrýrn prolrlášcníln, z jehož obsalru bude
zřejr-r.ré, Že doclavatel kr,alifikačnípř.edpoklacly poŽadované zadavatelerr'i splrir-rje. Uclrazeč, se
kterýrn rná být uzavřena smlouva podle $ 82 zákona o veře.ji,rých za|<ázl<áclr, je povirren před
jejírn uzavt'ctrítn přeclloŽit zadavateli or.iginál1, nebo ťrředně ověřerré kopic dokladťr
prokazujících splnění kvalifikace. Nespiněrrí této povitrnosti se povaŽuje Za neposkytnr-rtí
součinnosti k uzavřerrí smlouvy ve sn'iyslu ustatlovení $ 82 odst. 4 zakona o veře.jrrýclr
z'akázkách.

l

i _-

l1.1-

l
I

Člirneli 11

-

I

''__*---_-Lpůqq.!_!q1[n9!9q!-e4llr{t-elipqitle llodnofících ÍiritériÍ

l
l

.___.-__l

Základním kritériem plo zadár-ií veřejné zakáz|<y je rrejniŽšír.iabídková cerra (ust. $ 78
oclst. 1 písrn. b) záltorra).

Cl:ínek tr2
Zadavate7 v souladu s ust" $ 148, l49 a 15l zál<clna stanoví zpťrsob vzájcrr.irré korrrr-tlrikace
r'ůčiclodavatel ťrirr v or.ťLb ě1r ur zacl ávacílro iizeni násl edovně
:

Písemný nár'rlr H{upní snllouvy rnusí v plnérn rozs:thu otipovídat obsaženérnuvzoru
zaclavatcle a musí být v sotúadu s pcldrnínkan"ii veř.ejné zakázky a zadávací dokunrentací'
Písemný návrh smlour'y br-rde podepsán osobou oprávněnou za ucha,zeče podcpisovat, a to
podle zápisu v obchocinírn le.jstr.íkr-i. Pokud nár,rh stnlouvy za uchazeče poclepíše znocněnit
osoba' musí být součástínabíclky ucltazeče rovněŽ plná rnoc.

Je-1i dodavatei zahr.arrič'rrí osobtlLt, tnusí rnít zastouperrí ll3 ťtzerrríČ.cskérepubliky,
prostřednictvílrr kterého br"rc1e jeclrrat se zaclavatelcm v pi.ípadě reklarnací a scrvistt.

Zadavate| poŽaclujc, aby zboŽí byio ui.čerro a přizpťlsoberio plo r-iŽívárrína ťtzettríCeské
republiky. I( výše uvedenén.Lu poŽadavku zadavatele uchazeč doložíčestnéprolrlášení, Že
zboži je určeno a přizpťrsobeno pro uŽír,ání na ťtzetrrí C.eslié republiky.

l
l
I

l

Článclr 13
osťatrrí u.icdnání

I

l

Zaclavatel si l'sou|adu s nrst. $ 76 odst. íi a ust. $ 81 o<ist. :í zfrlrorra l'1'hrazuje priivo
uveřejnit Rozlroclnutí o r,y|oučcní uchazcče z účastiv zacl:1r,acínr řízcníir 0znánrení o
výběru ne.ivlrodnější nabítBky na profilu zadirvatele. l{.ozhodrrutí o l'3'loučeníuchazcče
z účastiv zadiivacínr říilenía ozlrámení o r,ýlrěru ne.ivhoclnč.išírrtrbítlliy Se bucle
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povaŽovat zir doručenévšem dotčcným uchazečůrnolramžitr<enr uveřejnění na proÍilu
zadavatclc.

.Zl4qyl1c!ql]y_bI3!1lJ'qp-'3J9_Lqy\quy.y'!Ěrq::i4r.e$4rtl[t.C|ánck 14
Fožadavekrra ppq!y14q!Íjp1q!r

L----Z adav atel

n

l
I

-__i

epo Žadr.r j e p o skytri r-rtí j i stoty

f---

Cláne|r 15
r.'ae|áv ací dokuln entace

I

I

1:
Přílolra č. 2:
Příloha č. 3:
Příloha č' 4:
Pří]o]ra č.

--'l

_ -lrt!.oby
Teclrnická specifikace zakázky
Závazný r,zor l(upní stnlouvy
I{rycí list nabídky

Cestrré prolrlášení - kvaliÍrkačnípředpoklady

V ostravě ZábÍehu

c1ne

20.04. 2022

Ing. Vladirnír Blalruta
.iedrratcl spolcčrlost i

strana 6

