Městys Přídolí
vyhlašuje ve spolupráci se STAVEBNÍ PORADNOU, spol. s r.o., České Budějovice,
v souladu s ustanovením §§ 27 a 31 a § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek a v souladu s Vnitřní směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
Městyse Přídolí č. 1-2014 zadávací řízení na dodávky:

MĚSTYS PŘÍDOLÍ
– POŘÍZENÍ SAMOJÍZDNÉHO PRACOVNÍHO STROJE
Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Zadavatel
Městys Přídolí
zastoupený 1. místostarostou městyse, panem Ing. Vítězslavem Jílkem
381 01 Přídolí 1
IČ: 00246093
kontaktní osoba ve věci zakázky: Zdeněk Macek, 2. místostarosta městyse
- telefon: 380 734 129, mobil: 776 036 252
- e-mail: zdenek.macek@pridoli.cz
Zastoupení zadavatele – společnost pověřená výkonem zadavatelských činností dle příkazní smlouvy
STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r. o.
Společnost pro inženýrské a cenové poradenství

sídlo: Průběžná 48, 370 04 České Budějovice
IČ: 62508822
kontaktní osoba ve věci veřejné zakázky: Ing. Martina Gabrielová, sekce veřejných zakázek
- tel.: 387 330 460
- e-mail: gabrielova@stav-poradna.cz
Předmět plnění
Předmětem plnění je pořízení nového samojízdného pracovního stroje – komunálního vozu
včetně hákového nosiče na svoz odpadu a zimní údržbu komunikací pro potřeby městyse
Přídolí dle technické specifikace uvedené v zadávací dokumentaci včetně dodání do místa
plnění, případného zaškolení obsluhy a zajištění záručního a pozáručního servisu.
Klasifikace předmětu plnění
Název
Motorová vozidla

CPV
34100000-8

Požadovaný termín dodávky
Předpokládaný termín dodávky: do 31. 3. 2018
Místo plnění zakázky
místo dodávky: Přídolí 1
ZUJ 545724 Přídolí, NUTS CZ0312545724, okres Český Krumlov
Prohlídka místa plnění
Prohlídka místa plnění nebude s ohledem na charakter předmětu plnění organizována.
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Zadávací dokumentace
Zadávací dokumentace je uveřejněná na webových stránkách městyse, tzn. na webových
stránkách http://www.pridoli.cz/urad-mestyse.
Podání nabídek, lhůta pro podání nabídek
Nabídky budou podávány v uzavřených obálkách označených názvem veřejné zakázky a
nápisem „NEOTVÍRAT“ poštou, kurýrní službou nebo osobně do 28. 11. 2017 do 800 hodin
do sídla zadavatele, Úřadu Městyse Přídolí, Přídolí 1, 381 01 Přídolí. Osobní podání je
možné pouze v úředních hodinách a provozní době úřadu uvedené na webových stránkách
městyse http://www.pridoli.cz/.
Na nabídku podanou po uplynutí lhůty pro podání nabídek se pohlíží, jako by nebyla podána.
Otevírání obálek za účasti účastníků zadávacího řízení nebude organizováno.
Požadavky na prokázání splnění kvalifikace
Zadavatel požaduje prokázání kvalifikačních předpokladů v následujícím rozsahu:
a) základní způsobilost – předložením prohlášení o splnění základní způsobilosti (§ 74 odst. 1
písm. a) až e) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění)
b) profesních způsobilost – předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné
evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje (výpis nesmí být
starší 3 měsíců ke dni zahájení zadávacího řízení).
c) technická kvalifikace – předložením seznamu min. 3 významných dodávek samojízdného
pracovního stroje poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení
včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele.
Bližší informace o způsobu prokázání kvalifikace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Kritéria pro hodnocení nabídek
Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Zadavatel bude hodnotit
ekonomickou výhodnost na základě níže uvedených kritérií pro hodnocení nabídek:
1. celková nabídková cena (bez DPH)
» 60%
2. hodinová sazba pozáručního servisu (bez DPH)
» 20%
» 20%
3. doba záruky
Podrobnosti o způsobu hodnocení jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Další podmínky pro zpracování nabídky
 nabídka bude zpracována v českém jazyce a bude předána ve dvou vyhotoveních
v listinné podobě (1x originál a 1x kopie)
 další podmínky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Variantní řešení
Variantní řešení zadavatel nepřipouští.
Práva zadavatele – zadavatel si vyhrazuje tato práva:
 v průběhu lhůty pro podání nabídek výzvu změnit, upřesnit nebo doplnit,
 zrušit zadávací řízení i bez udání důvodu,
 nevracet podané nabídky,
 neposkytovat náhradu jakýchkoliv nákladů, které dodavatel vynaloží v souvislosti
s podáním nabídky.
Zadávací řízení bylo zahájeno odesláním výzvy k podání nabídky vybraným dodavatelům
dne 13. 11. 2017.

Jaroslav
Vítovec

Digitálně podepsal Jaroslav Vítovec
DN: cn=Jaroslav Vítovec, sn=Vítovec,

givenName=Jaroslav, initials=JV, c=CZ, l=Dříteň,
47, 373 51, st=Jihočeský, o=STAVEBNÍ
PORADNA, spol. s r.o., ou=Vedení společnosti,
title=Jednatel společnosti, email=Vitovec@stavporadna.cz, serialNumber=ICA - 10082803
Datum: 2017.11.13 13:09:41 +01'00'
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