VÝZVA

ZAKÁZKA:

Lesnická technika pro obecní lesy Běleč

ZADAVATEL: Obec Běleč
Běleč 22, 391 43
IČ: 005 82 506

1.

Informace o zadavateli a zakázce:

Název zadavatele:

Obec Běleč

Sídlo:

Běleč 22, 391 43

IČ:

005 82 506

DIČ:

CZ 005 82 506

Statutární zástupce:

Stanislav Šmejkal – starosta obce

Tel.:

+420 724 189 517

Email.:

info@obecbelec.cz

Název zakázky:

Lesnická technika pro obecní lesy Běleč

Profil zadavatele:

http://www.obecbelec.profilzadavatele.cz

Kontaktní osoba zadavatele
jméno:

Ing. Jakub nováček

tel. kontakt:

+420 721 740 394

e-mail:

info@dotin.cz

Druh zadávacího řízení:

Zakázka mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „Zákon“).

Jedná se o zakázku dle pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na
projekty Programu rozvoje venkova pro období 2007 – 2013

Druh zadavatele:

Veřejný zadavatel podle § 2 Zákona

Informace o zakázce:

Tato Zadávací dokumentace pro zakázku "Lesnická technika pro obecní lesy Běleč" je
zpracována na podkladě dokumentace k projektu "Lesnická technika pro obecní lesy
Běleč" (Registrační číslo 12/017/1121a/231/004064), který je realizován v rámci Programu
rozvoje venkova.

Zadávací dokumentace obsahuje upřesňující informace k údajům, které byly uveřejněny ve Výzvě, a je pro uchazeče závazná.
Obsahuje zadávací podmínky, které bude zadavatel posuzovat a jejichž nesplnění vede k vyřazení nabídek z hodnocení.
Zadávací dokumentace včetně příloh je zasílána ve fyzické podobě.
2.

Popis předmětu zakázky:
Předmětem zakázky je dodání strojů:
Malotraktoru T2
Čelního nakladače
Předního mulčovače
Nákladního přívěsu
Křovinořezu
Motorové pily

CPV:

3.

16000000-5

Zemědělské stroje

16700000-2

Traktory

16600000-1

Speciální stroje pro zahradnictví a lesnictví

Předpokládaná hodnota zakázky:
Celková hodnota 1 200 000,- Kč bez DPH

4.

Lhůta a místo pro podání nabídky:
Nabídka bude podána nejpozději 25. 7. 2014 do 13:00 hod osobně nebo poštou na adresu: DOTin s.r.o., Žižkova tř. 12,
370 01 České Budějovice.

Nabídka bude podána v českém jazyce.
Nabídka podaná po skončení této lhůty nebude zařazena do hodnocení.
5.

Termín pro rozhodnutí o výběru dodavatele:
Nabídky budou otevřeny dne 29. 7. 2014 v 13:01 hod. na adrese: DOTin s.r.o., Žižkova tř. 12, 370 01 České Budějovice.

6.

Základní hodnotící kritérium:
Rozhoduje nejnižší nabídková cena bez DPH
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Hodnocení nabídek bude probíhat podle kriteria „nejnižší nabídková cena bez DPH“. Bude vybrána vítězná nabídka od
uchazeče, jehož nabídková cena bez DPH za dané nabízené zařízení bude nejnižší.
7.

Prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů dodavatele:

Základní kvalifikační předpoklady uchazeč prokáže čestným prohlášením podepsaným osobou oprávněnou jednat za uchazeče
(dle výpisu z obchodního rejstříku).
Uchazeč může prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů doložením čestného prohlášení dle pravidel SZIF (vzor
uveden níže a jako příloha zadávací dokumentace) nebo dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších
předpisů. Toto čestné prohlášení potom musí být podepsáno členy statutárního orgánu.

Základní kvalifikační předpoklady jsou splněny, pokud:
dodavatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání,
na majetek dodavatele neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh
nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolventního řízení nebo nebyl konkurz zrušen proto, že
majetek byl zcela nepostačující, nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
dodavatel není v likvidaci.
8.

Prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů dodavatele:

K prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů je dodavatel povinen dodat doklady uvedené níže:
a)

Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán - v prosté
kopii.

b)

Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, zejména
doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci - v prosté kopii.

Nabídka může obsahovat další doklady vztahující se k nabídce

Nabídka musí být podána v řádně uzavřené obálce, na které musí být viditelně uvedeno:
název zakázky „Lesnická technika pro obecní lesy Běleč“,
„Zakázka – Nabídka – Neotevírat“,
adresa uchazeče.
(uchazeč může použít vzor nadepsání obálky)

Běleč 10. 7. 2014

…………………………………………………………
Stanislav Šmejkal
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ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZAKÁZKA:

Lesnická technika pro obecní lesy Běleč

ZADAVATEL:

Obec Běleč
Běleč 22, 391 43
IČ: 005 82 506

1.

Informace o zadavateli a zakázce:

Název zadavatele:

Obec Běleč

Sídlo:

Běleč 22, 391 43

IČ:

005 82 506

DIČ:

CZ 005 82 506

Statutární zástupce:

Stanislav Šmejkal – starosta obce

Tel.:

+420 724 189 517

Email.:

info@obecbelec.cz

Název zakázky:

Lesnická technika pro obecní lesy Běleč

Profil zadavatele:

http://www.obecbelec.profilzadavatele.cz

Kontaktní osoba zadavatele
jméno:

Ing. Jakub nováček

tel. kontakt:

+420 721 740 394

e-mail:

info@dotin.cz

Druh zadávacího řízení:

Zakázka mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“).

Jedná se o zakázku dle pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování
dotace na projekty Programu rozvoje venkova pro období 2007 – 2013
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Druh zadavatele:

Veřejný zadavatel podle § 2 Zákona

Informace o zakázce:

Tato Zadávací dokumentace pro zakázku "Lesnická technika pro obecní lesy
Běleč" je zpracována na podkladě dokumentace k projektu "Lesnická technika pro
obecní lesy Běleč" (Registrační číslo 12/017/1121a/231/004064), který je realizován
v rámci Programu rozvoje venkova.

Zadávací dokumentace obsahuje upřesňující informace k údajům, které byly uveřejněny ve Výzvě, a je pro uchazeče
závazná. Obsahuje zadávací podmínky, které bude zadavatel posuzovat a jejichž nesplnění vede k vyřazení nabídek z
hodnocení. Zadávací dokumentace včetně příloh je zasílána ve fyzické podobě.
2.

Popis předmětu zakázky:
Předmětem zakázky je dodání strojů:
Malotraktoru T2
Čelního nakladače
Předního mulčovače
Nákladního přívěsu
Křovinořezu
Motorové pily

CPV:

3.

16000000-5

Zemědělské stroje

16700000-2

Traktory

16600000-1

Speciální stroje pro zahradnictví a lesnictví

Předpokládaná hodnota zakázky:
Celková hodnota 1 200 000,- Kč bez DPH

4.

Lhůta pro podání nabídek:

Lhůta pro podání nabídek končí 29. 7. 2014 v 13:00 hodin.

5.

Místo pro podání nabídek:

Nabídky lze podávat osobně, poštou na adrese zadavatele tj. DOTin s.r.o.. Osobní podání nabídky je možné od pondělí do
pátku do 7.00 do 16.30 hodin. Doporučujeme se předem telefonicky domluvit (kontakt: Ing. Jakub nováček +420 721 740
394).
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6.

Základní hodnotící kritérium:

Rozhoduje nejnižší nabídková cena bez DPH

Hodnocení nabídek bude probíhat podle kriteria „nejnižší nabídková cena bez DPH“. Bude vybrána vítězná nabídka od
uchazeče, jehož nabídková cena bez DPH za dané nabízené zařízení bude nejnižší.

7.

Obchodní a platební podmínky

Nezahrnutí požadovaných obchodních, platebních a ostatních podmínek do návrhu smlouvy o dílo nebo zahrnutí formulace,
která by měnila jejich význam, bude považováno za nesplnění obsahové úplnosti nabídky, což bude důvodem pro vyřazení
nabídky z dalšího posouzení a hodnocení.
Doba plnění díla:
Zahájení doby plnění:

podpisem kupní smlouvy

Nejzazší termín ukončení doby plnění:

do 90 dnů od podpisu kupní smlouvy

(v návrhu kupní smlouvy je možné doplnit dřívější termín ukončení doby plnění)
Platební podmínky:
Objednatel se zavazuje proplatit zhotoviteli daňový doklad do 30 dnů po obdržení.
Záruční podmínky:
Záruční doba je požadována po dobu minimálně 12 měsíců od předání.
V návrhu kupní smlouvy je možné doplnit delší záruční dobu.
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8.

Technické podmínky:
Malotraktor

počet: 1 ks

Technické parametry a výbava

Požadavek zadavatele

Přepravní rychlost

Minimálně 30km/hod

Motor

Minimální výkon 45koní

Zadní vývodový hřídel

4válec
Motor bude splňovat kategorii EURO III
540/750 nebo 540/1000 ot./min.

Přední vývodový hřídel

540/750 nebo 540/1000 ot./min.

Zadní tříbodový závěs

Minimální zdvih 1 200kg

Převodovka

Plně synchronizovaná převodovka
Minimálně 12 rychlostí vpřed a vzad

Hydraulické řízení

Stroj bude vybaven hydraulickým řízením se samostatným čerpadlem
Minimální výkon čerpadla 15 l/min.

Výkon hydraulického čerpadla
Hydraulika

Minimálně 30litrů za minutu
Malotraktor bude vybaven 2 nezávislými vnějšími okruhy hydrauliky

Kabina

Vytápění a ventilace

Osvětlení

2 přední a 2 zadní pracovní světloměty

Stěrač

Stroj bude vybaven tímto vybavením

Autorádio

Stroj bude vybaven tímto vybavením

Ostřikovač

Stroj bude vybaven tímto vybavením

Maják

Stroj bude vybaven tímto vybavením

Teleskopická zpětná zrcátka

Stroj bude vybaven tímto vybavením

Vnitřní osvětlení

Stroj bude vybaven tímto vybavením

Přední a zadní otevírací okno nebo
klimatizace
Elektrohydraulicky ovládaná uzávěrka obou
diferenciálů
Zadní závěs

Stroj bude vybaven tímto vybavením

Možnost připojení přívesu - auto koule ISO 50

Stroj bude vybaven tímto vybavením

Brzdy
Vývody hydrauliky

Stroj bude vybaven tímto vybavením
Stroj bude vybaven tímto vybavením

Kotoučové brzdy na zadních kolech v olejové lázni
Rychlospojky: 4 vzadu, 2 vpředu, 2 před kabinou

Čelní tříbodový závěs

Kompatibilní s dodaným mulčovačem
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Čelní nakladač

počet: 1 ks

Technické parametry a výbava

Požadavek zadavatele

Čelní paralelogram

Stroj bude vybaven tímto vybavením

Hydraulické rychlospojky

Stroj bude vybaven tímto vybavením

Rychloupínání výložníku

Stroj bude umožňovat tento požadavek

Hydraulické dvojčinné válce

Stroj bude vybaven tímto vybavením

Podpěry pro odpojení

Stroj bude vybaven tímto vybavením

Ovládání joystickem

Stroj bude vybaven tímto vybavením

Lopata

Šířka 130 cm

Kompatibilita

Kompatibilní s dodaným traktorem T2

Při předání bude čelní nakladač namontován
na traktoru T2

Stroj bude splňovat tento požadavek

Přední mulčovač

počet: 1 ks

Technické parametry a výbava
Pohon od předního vývodového hřídele
traktoru
Čelní tříbodový závěs

Požadavek zadavatele
Stroj bude vybaven pohonem od předního vývodového hřídele traktoru
Čelní tříbodový závěs kategorie 1N

Pracovní záběr

Pracovní záběr min. 150cm

Opěrný válec

Stroj bude vybaven opěrným válcem

Mechanický posuv do boku

Stroj bude vybaven mechanickým posuvem do boku

Nože

Stroj bude vybaven noži Y

Kompatibilita s traktorem

Stroj bude splňovat tento požadavek

Přívěs

počet: 1 ks

Technické parametry a výbava
Třístranné hydraulické sklápění

Požadavek zadavatele
Stroj bude vybaven třístranném hydraulickém sklápěním

Dvounápravový přívěs

Stroj bude dvounápravový

Nosnost

Minimální nosnost 1 300kg

Připojení

Auto koule ISO 50

Integrované nájezdy

Stroj bude vybaven integrovanými nájezdy

Připojení k traktoru T2

Stroj bude vybaven připojením k traktoru T2

Rozměry

Min. délka 3 200 mm
Min. šířka 1 600 mm
Křovinořez

počet: 1 ks

Technické parametry a výbava

Požadavek zadavatele

Zdvihový objem

Minimálně od 45ccm

Výkon

Minimálně 2,2kW

Hmotnost

Maximálně do 8,5kg
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Motorová pila

počet: 1 ks

Technické parametry a výbava

Požadavek zadavatele

Zdvihový objem

Minimálně od 40ccm

Výkon

Minimálně 2,2kW

Točivý moment

Minimálně 2,3Nm

Hmotnost

9.

Maximálně do 4,9kg

Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny:

V návrhu kupní smlouvy o dílo uvede zájemce nabídkovou cenu v členění:
Cena celkem bez DPH

...,00 Kč

DPH

...,00 Kč

Cena celkem včetně DPH

...,00 Kč

Nabídkovou cenu je možné překročit pouze na základě písemného dodatku ke smlouvě o dílo.
Nabídkovou cenu včetně DPH je možné změnit pouze v souvislosti se zákonnou změnou sazby daně z přidané hodnoty.

10.

Požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka musí být podána v řádně uzavřené obálce, na které musí být viditelně uvedeno:
název zakázky „Lesnická technika pro obecní lesy Běleč“,
„Zakázka – Nabídka – Neotevírat“,
adresa uchazeče.

Nabídka musí být dodána ve dvou vyhotoveních:
1x v originále nebo úředně ověřené kopii (na úvodní straně bude viditelný nadpis „ORIGINÁL“),
1x v prosté kopii nebo originále (na úvodní straně bude viditelný nadpis „KOPIE“).

Zadavatel požaduje, aby obě vyhotovené nabídky byly podány společně.

Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Dodavatel, který podal nabídku, nesmí být subdodavatelem jiného
dodavatele v tomtéž zadávacím řízení. Dodavatelé, kteří podávají nabídku společně, se považují za jednoho uchazeče.
Předložení variantního řešení je nepřípustné.

Zadavatel po zájemcích nepožaduje poskytnutí jistoty.
Nabídka musí být zpracována v českém jazyce.
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11.

Náležitosti nabídky:
krycí list nabídky (je možnost použít přiložený vzor),
doklady a informace prokazující splnění základní kvalifikace (je možnost použít přiložený vzor čestného prohlášení o
splnění základních kvalifikačních předpokladů),
doklady a informace prokazující splnění profesní kvalifikace,
návrh kupní smlouvy.

12.

Dodatečné informace:

Dodatečné informace je možné požadovat písemně. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 2 dny před
uplynutím lhůty pro podání nabídek na adresu nebo e-mail zadavatele.
13.

Otevírání obálek:

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční 29. 7. 2014 v 13:01h na adrese:
DOTin s.r.o.
Žižkova tř. 12
370 01 České Budějovice

Při otevírání obálek s nabídkami jsou oprávněny být přítomné pouze tyto osoby:
zástupci zájemců, kteří doručili nabídky ve lhůtě pro podání nabídek; za každého zájemce může být přítomna pouze
jedna osoba.

Zadavatel pro otevírání obálek s nabídkami provede kontrolu obálek a kontrolu úplnosti podaných nabídek. V případě podání
nabídky po uplynutí lhůty pro podání nabídek, zadavatel tyto nabídky neotevírá. Následně zadavatel provede kontrolu
úplnosti každé nabídky včetně kontroly obálek. Nesplní-li nabídka požadavky na úplnost, zadavatel nabídku vyřadí.
14.

Posouzení a hodnocení nabídek:

Zadavatel posoudí nabídky zájemců z těchto hledisek:
splnění požadavků danými Pravidly, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu
rozvoje venkova ČR na období 2007 - 2013,
splnění požadavků uvedených zadavatelem v zadávacích podmínkách.

V případě, že zadavatel posoudí, že nabídka uchazeče nesplňuje požadavky stanovené zákonem nebo zadavatelem,
nabídku uchazeče vyřadí.
Hodnocení nabídek bude probíhat podle kriteria „nejnižší nabídková cena“, vítězná nabídka bude tedy od uchazeče, který
ve své nabídce uvede nejnižší nabídkovou cenu.

Stránka 7 z 8

15.

Závěrečná ustanovení:

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení.
Předložení variantního řešení je nepřípustné.
16.

Přílohy:
příloha č. 1 Vzor krycího listu nabídky,
příloha č. 2 Vzor čestného prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů,
příloha č. 3 Vzor kupní smlouvy,
příloha č. 4 CD se všemi přílohami.

Běleč 10. 7. 2014

…………………………………………………………
Stanislav Šmejkal
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