VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE
Zadavatel: Obec Staré Sedliště
Sídlo:
Staré Sedliště 359,348 01 Staré Sedliště
IČ:
00260142
Akce:
Nákup cisternové automobilové stříkačky
Zadavatel oznamuje zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku v souladu se
zákonem č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ) v platném znění na
akci "Nákup cisternové automobilové stříkačky", a vyzývá uchazeče k předložení nabídek a
prokázání splnění kvalifikace.
INFORMACE O PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Název akce:

Nákup cisternové automobilové stříkačky

Stručný textový popis zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka hasičského
vozidla s podvozkem kategorie 1 „městská“,
hmotnostní třída „M“, vybavení „R“ (speciální
redukované pro 6 osob).

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Typ veřejné zakázky

Podlimitní veřejná zakázka na dodávky

Předpokládaný termín plnění

Předpokládaný termín plnění je 6 měsíců od podpisu
Kupní smlouvy.
Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn
řádným ukončením zadávacího řízení.

Předpokládaná hodnota zakázky

3.800.000 Kč bez DPH

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI
Název zadavatele

Obec Staré Sedliště

Sídlo

Staré Sedliště 359, 347 01 Staré Sedliště

IČ

00260142

Osoby oprávněné jednat za
zadavatele

Mgr. Jitka Valíčková, starostka
tel:606 042 235
email: starosta@ssedliste.cz

Kontaktní osoba ve věci veřejné
zakázky

Mgr. Markéta Zabloudilová
tel.: 605518616
email:marketazabloudilova78@seznam.cz
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INFORMACE O ZADÁVACÍ DOKUMENTACI
Kontaktní osoba pro zadávací
dokumentaci

Jiří Vacek
tel:725 459 636
email:jizu@seznam.cz
Zadávací dokumentace včetně všech příloh
uveřejněna na profilu zadavatele na:
https://www.profilzadavatele.cz/administrace-poprihlaseni/sprava-zakazek/detail-zakazky_23409/

je

LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK, VČETNĚ ADRESY, NA KTEROU MAJÍ BÝT
POSLÁNY
Datum, hodina

21.5.2018 do 12:00 hodin

Adresa pro podání nabídky

Obecní úřad Staré Sedliště,
Staré Sedliště 359, 347 01 Staré Sedliště

Jiné upřesňující informace

Nabídku může dodavatel doručit poštou nebo osobně
na podatelnu obecního úřadu Staré Sedliště v pracovní
době:
Pondělí, úterý, čtvrtek: 7:00 – 15:30
Středa:7:00 – 17:00
Pátek: 7:00 – 14:00

Požadavek na písemnou formu
nabídky:

Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě
v jednom originále a jedné prosté kopii v českém
jazyce v uzavřené obálce na adresu:
Obecní úřad Staré Sedliště,
Staré Sedliště 359, 347 01 Staré Sedliště
Podrobněji viz., Zadávací dokumentace.

DATUM, HODINA A MÍSTO OTVÍRÁNÍ OBÁLEK
Datum, hodina

21.5.2018 od 13:00 hodin

Adresa místa jednání (otvírání
obálek)

Obecní úřad Staré Sedliště,
Staré Sedliště 359, 347 01 Staré Sedliště

Kontaktní osoba ve věci organizace
otvírání obálek:

Mgr. Markéta Zabloudilová
tel.: 605518616
email:marketazabloudilova78@seznam.cz

POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ
Základní způsobilost
Dodavatel splní základní způsobilost předložením čestného prohlášení o splnění základní
způsobilosti dle § 74 odst. 1,2 ZZVZ podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za
uchazeče.
Profesní způsobilost
Dodavatel předloží pro splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 a 2 pism. b) ZZVZ čestné
prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé oprávnění k podnikání podle zvláštních právních
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předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky na činnost: „Výroba, obchod a
služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“, obor činnosti: „Vývoj,
projektování, výroba zkoušky, údržba, opravy a modifikace hasící a speciální techniky a
příslušenství“ nebo „Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií“.
Technické kvalifikační předpoklady
Dodavatel předloží pro splnění technické kvalifikace podle ust. § 79 odst. 2 písm. b) a l) ZZVZ
čestné prohlášení o tom, že v posledních 3 letech realizoval alespoň 3 zakázky obdobného
charakteru spočívající v dodávce hasičského vozidla, každé v minimální částce 3.000.000 Kč bez
DPH.
Základní hodnotící kritérium
Jediným hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH.
Hodnocení nabídek provede zadavatelem jmenovaná hodnotící komise. Hodnotící komise
stanoví pořadí nabídek podle výše nabídkové ceny. Jako nejvýhodnější bude vybrána nabídka
uchazeče, který zadavateli nabídne nejnižší nabídkovou cenu v Kč bez DPH.
Další požadavky
Bližší údaje nutné pro zpracování nabídky obsahuje zadávací a kvalifikační dokumentace.
Veškeré náklady spojené se zpracováním a podáním nabídky nese uchazeč.
Uchazeč je povinen předložit zpracovanou nabídku v českém jazyce.
Zadavatel požaduje předložit nabídky v 1 vyhotovení a 1x na CD/DVD nosiči ve formátu
pdf.
Varianty řešení nabídek zadavatel nepřipouští.
V souladu s ustanovením § 53 odst. 5 ZZVZ si zadavatel vyhrazuje právo na uveřejnění
oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení a oznámení o výběru dodavatele na profilu
zadavatele: https://www.profilzadavatele.cz/administrace-po-prihlaseni/sprava-zakazek/detailzakazky_23409/

Ve Starém Sedlišti dne ………..

…………………………….…….
Jitka Valíčková, starostka obce
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