
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

k veřejné zakázce malého rozsahu:

DODÁNÍ UNIVERZÁLNÍHO NOSIČE KONTEJNERŮ S PŘÍSLUŠENSTVÍM

Zadavatel:

 SLUŽBY MĚSTA BZENCE, příspěvková organizace, KASÁRNA 500
696 81 BZENEC

IČ: 71217151



I.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI

Zadavatel: Služby města Bzence, příspěvková organizace
Sídlo: Kasárna 500, 696 81 Bzenec
IČ: 71217151
DIČ: CZ71217151

nejsme plátci DPH
Statutární zástupce: Dr. Milan Raška

mobil: 731 483 444
e-mail: vps.raska@seznam.cz

Zadávací dokumentaci je možno vyzvednout na adrese zadavatele - tel.: 731 483 444.

II.
NÁZEV A POPIS PŘEDMĚTU ZAKÁZKY

Předmětem veřejné zakázky je dodání univerzálního nosiče kontejnerů s příslušenstvím

Popis předmětu zakázky:
Univerzální nosič: pohon 4 x 4, nafta, zesílené pérování 1 nápravy, klimatizace,

                  
elní upínací deska: el. hydro. ovládání, světelná rampa,

Nosič kontejnerů:  hákový,
Sněhová radlice: s hydraulickým natáčením,
Sypač vozovek: el. regulace z kabiny, výškově nastavitelné nerez rozmetadlo.

III.
PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY BEZ DPH

do 1 400 000,- Kč
Zadavatel stanovuje předpokládanou hodnotu veřejné zakázky jako nejvyšší možnou

nabídkovou cenu.

IV. 
LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDKY

Lhůta pro podání nabídek začíná běžet následující den po dni zahájení zadávacího řízení 
a končí 8. 3. 2019 ve 12.00 hod.
Nabídka  musí  být  podána  ve  stanovené  lhůtě  osobně,  doporučeně  poštou  nebo  kurýrní
službou na adresu: Služby města Bzence, příspěvková organizace, Kasárna 500,

mailto:vps.raska@seznam.cz


69681 Bzenec. 
Osobní předání nabídek je možné v pracovní dny: pondělí až pátek od 7.00 – 15.00 hodin.
Za  čas  podání  nabídky  odpovídá  uchazeč.   Všechny  doručené  a  přijaté  nabídky  budou
opatřeny pořadovým číslem, datem, hodinou přijetí a budou zapsány do seznamu doručených
a přijatých nabídek.
Uchazeč může podat pouze jednu nabídku. 
Nabídka bude podána v českém jazyce.
Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb.

V.
HODNOTÍCÍ KRITÉRIA

Základním hodnotícím kritériem pro posuzování nabídek
a) je nabídková cena v Kč bez DPH      60 %
b) dostupnost záručních i pozáručních prohlídek a oprav 40 %

(zadavatel požaduje servis předmětu veřejné zakázky malého rozsahu do 48 hod. od 
nahlášení a uvedení názvu a sídla autorizované firmy - servisu, kde budou tyto prohlídky 
a opravy prováděny).

Hodnocení bude probíhat za účasti zadavatelem určené komise pro posouzení a hodnocení 
nabídek. Bude neveřejné. 

VI.
POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ A PROFESNÍ PŘEDPOKLADY:
Splnění základních kvalifikačních a profesních předpokladů (příloha č. 2) prokáže v nabídce
uchazeč předložením: 

-
- estného prohlášení, 
- výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán nebo výpisem z jiné obdobné

evidence, pokud je v ní zapsán (prostá kopie), 
- dokladu  o  oprávnění  k podnikání  podle  zvláštních  právních  předpisů  v rozsahu

odpovídajícímu  předmětu  veřejné  zakázky,  zejména  dokladu  prokazující  příslušné
živnostenské oprávnění či licenci (prostá kopie).

Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních a profesních předpokladů a výpis z OR
nesmí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky.

SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PROSTŘEDNICTVÍM SUBDODAVATELE



Pokud  uchazeč  není  schopen  prokázat  splnění  určité  části  kvalifikace  požadované
zadavatelem v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat
prostřednictvím subdodavatele.

Uchazeč je v tomto případě povinen zadavateli předložit
- doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů (čestné prohlášení,

že subdodavatel  není veden v rejstříku osob se zákazem plnění  veřejných zakázek,
výpisem z obchodního rejstříku, popřípadě výpisem z jiné obdobné evidence, pokud je
v ní zapsán).  Doklady nesmí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky (prostá kopie).

- smlouvu  uzavřenou  se  subdodavatelem,  z níž  vyplývá  závazek  subdodavatele
k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky uchazečem či k poskytnutí věcí
či práv, s nimiž uchazeč bude oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a
to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace.

VII.
 POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

Nabídka bude zpracována v 1 písemném originálu a nebude obsahovat přepisy a opravy, které
by mohly zadavatele uvést v omyl.
Nabídka včetně veškerých požadovaných dokumentů musí být zpracována v českém jazyce a
musí být podepsána osobou oprávněnou za uchazeče jednat.

VIII.
ZPŮSOB ČLENĚNÍ NABÍDKY:

a) krycí list nabídky (příloha č. 1)
b) čestné prohlášení a doklady prokazující splnění kvalifikačních požadavků 
            (příloha č. 2)
c) podepsaný návrh kupní smlouvy oprávněnou osobou (příloha č. 3)
d) technická specifikace dodávky (příloha č. 4)
e) cenová specifikace dodávky (příloha č. 5)
f) předpokládaný seznam subdodavatelů, pokud jsou (příloha č. 6)

Nabídka musí být podána v řádně uzavřené obálce označené: Veřejná zakázka - DODÁNÍ 
UNIVERZÁLNÍHO NOSIČE KONTEJNERŮ S PŘÍSLUŠENSTVÍM - neotevírat.

IX.
DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

Doba: dodání předmětu zakázky nejpozději do 31. 7. 2019.
Místo: Služby města Bzence, příspěvková organizace, Kasárna 500, 696 81 Bzenec



 X.
PLATEBNÍ PODMÍNKY

Objednatel neposkytne dodavateli zálohu za předmět zakázky.
Cena za předmět zakázky bude objednatelem uhrazena v plné výši bankovním převodem na 
základě vystavené faktury.

XI.
OSTATNÍ USTANOVENÍ

Uchazeči  nemají  nárok  na  úhradu  nákladů  ze  strany zadavatele  spojených  s účastí  v této
veřejné zakázce.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit veřejnou zakázku v plném rozsahu, a to bez udání důvodu.
V případě,  že zadavatel  obdrží  ve lhůtě  pro podání  nabídek pouze  1 nabídku,  je  povinen
veřejnou zakázku zrušit.

Ve Bzenci: 19. 2. 2019


