Výzva k podání nabídek
Zadavatel:
Identifikační údaje zadavatele
Zadavatel:
Obec Miličín
Sídlem:
Hájkovo nám.1, 257 86 Miličín
Zastoupená:
Jiřím Zíkou, starostou obce
IČ:
00232238
Kontaktní osoba: Jiří Zíka, +420 317 802 609, starosta@milicin.eu

Informace o předmětu zakázky:
Obec Miličín vyhlašuje zadávací řízení na zakázku POŘÍZENÍ TRAKTORU S
PŘÍSLUŠENSTVÍM PRO HOSPODAŘENÍ V LESÍCH OBCE MILIČÍN (dodávka).
Zakázka je spolufinancovaná z Programu rozvoje venkova České republiky na období
2007-2013. Podrobnější informace jsou v zadávací dokumentaci (příloha č.1)

Informace o možnosti vyžádat si zadávací dokumentaci:
Zadávací dokumentace tvoří přílohu č. 1 této výzvy. Dodatečné informace je možné si
vyžádat písemně a to tak, aby byly doručeny zadavateli nejpozději 5 dnů před uplynutím
lhůty pro podání nabídek. Další informace je možné si vyžádat u kontaktní osoby.

Lhůta pro předložení nabídek:
do 20.9. 2010 ; 12.00 hodin

Kritérium pro zadání zakázky:
(1) Nabídková cena bez DPH
(2) Splnění technických parametrů

váha 30 %
váha 70 %

Pro celkové hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0
až 100. Každé jednotlivé nabídce je dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která
odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčích kritérií.
Pro dílčí hodnocení Splnění technických parametrů se použije bodovací stupnice
pro každou požadovanou technickou specifikaci bodovací škálu (1 až počet uchazečů,
kteří projdou formálním hodnocením nabídek, s tím že nejvíce bodů získá ten, který ve
své nabídce uvede nejlepší technické specifikum stroje či zařízení)
Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu
kritéria, například cena nabídky, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která
vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce.

Pro kritérium, které nelze vyjádřit číselně, sestaví hodnotící komise pořadí nabídek od
nejvhodnější k nejméně vhodné a přiřadí nejvhodnější nabídce 100 bodů a každé
následující nabídce přiřadí takové bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění
dílčího kritéria ve vztahu k nejvhodnější nabídce.
V nabídce musí být uvedeny všechny výše uvedené technické specifikace
jednotlivých strojů. Pokud nebudou uvedeny všechny požadované technické
specifikace bude nabídka vyřazena z dalšího hodnocení. Pokud nebude
dosahovat nabídnuté zařízení min. požadované hodnoty nebudou uděleny
body.

Adresa pro zasílání nabídek a označení nabídky:
Uchazeči mohou své nabídky předkládat do 20.9.2010 do 12.00 hod poštou nebo
osobně, v každý pracovní den v úřední hodiny Obecního úřadu Miličín do konce lhůty pro
podání nabídek v uzavřených neprůhledných obálkách na adresu: Obec Miličín, Hájkovo
nám 1, 257 86 Miličín.
Obálka bude označena „POŘÍZENÍ TRAKTORU S PŘÍSLUŠENSTVÍM PRO
HOSPODAŘENÍ V LESÍCH OBCE MILIČÍN“ s označením „NEOTVÍRAT“.
Adresa pro podání poštou: Obec Miličín, Hájkovo nám 1, 257 86 Miličín
Na obálce musí být uvedena adresa, na níž je možné zaslat oznámení.
Nabídku je možné doručit poštou či osobně. Při podání poštou rozhoduje razítko pošty.

Datum, hodina a místo konání otevírání obálek:
20.9. 2010 v 14:00
Místo:
Obec Miličín, Hájkovo nám 1, 257 86 Miličín

Profesní kvalifikační předpoklady:
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona 137/2006 Sb. prokáže
uchazeč předložením platného originálu:
- výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence
pokud je v ní zapsán nebo dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních
předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, zejména dokladu prokazujícím
příslušné živnostenské oprávnění či licenci.

Prokázání základních kvalifikačních předpokladů dodavatele:
Splnění základních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč podle § 53 zákona
předložením čestného prohlášení. Splnění těchto základních kvalifikačních předpokladů
doloží uchazeč o zakázku formou čestného prohlášení – Příloha č. 2, přílohu podepíše
osoba oprávněná jednat za žadatele.

Podmínky zrušení zadávacího řízení:
Zadávací řízení lze do uzavření smlouvy zrušit bez uvedení důvodů.
Příloha č. 1: Zadávací dokumentace na zakázku: POŘÍZENÍ TRAKTORU S PŘÍSLUŠENSTVÍM PRO
HOSPODAŘENÍ V LESÍCH OBCE MILIČÍN
Příloha č. 2: Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů
Příloha č. 3: Jednotlivá výběrová kriteria a jejich váha

V Miličně dne 8.9.2010

………………………………….
Jiří Zíka
starosta

Příloha č. 1

Zadávací dokumentace
Pro zakázku: POŘÍZENÍ TRAKTORU S PŘÍSLUŠENSTVÍM PRO HOSPODAŘENÍ V
LESÍCH OBCE MILIČÍN

Kód CPV

Popis

29310000-5

Zemědělské a lesnické stroje na
přípravu nebo obdělávání půdy

Zadavatel:
Identifikační údaje zadavatele
Zadavatel:
Obec Miličín
Sídlem:
Hájkovo nám.1, 257 86 Miličín
Zastoupená:
Jiřím Zíkou, starostou obce
IČ:
00232238
Kontaktní osoba: Jiří Zíka, +420 317 802 609, starosta@milicin.eu

Vymezení předmětu zakázky:
Předmětem zakázky je dodání zemědělské techniky, konkrétně se jedná o tyto stroje či
zařízení:
1.
-

-

-

Kolový traktor (kód 002)
jmenovitý výkon min. 65 kW
emisní norma TIER III
převodovka: - min. 16/16, 4 stupně řazené pod zatížením a 4 skupiny
- elektrohydraulické řazení skupin a násobků
- elektrohydraulická reverzace
- zdvojené ovládání pojezdové spojky (nožní pedál, ruční ovládání)
zvedací závěs: - EHR
- zvedací síly min. 4000 kg
- rychloupínací háky
hydraulická soustava: - min. 2 hydraulická čerpadla
- výkon min. 90 l/min
- tlak min. 19 MPa
- min. 4 hydraulické okruhy
poháněná přední náprava: - 4WD - náprava hydrostatické spínání
brzdy: - pro traktor – olejem chlazené s hydraulickým ovládáním

-

- pro přívěs - vzduchové brzdy 1+2 okruhy
otočná sedačka – min. o 20°
kabina: klimatizace
skosená kapota motoru – min. o 30°, prosklená střecha
min. hmotnost 3 800 kg

2. Čelní nakladač včetně příslušenství (kód 015)
-

výbava s paralelogramem
oboustranné odpružení
upínací zařízení sloužící pro rychlou výměnu příslušenství - Euro
min. nosnost 1 950 kg v oku výložníku v max. výšce
zdvihací výška v oku výložníku – min. 3,85 m

V nabídce musí být uvedeny všechny výše uvedené technické specifikace
jednotlivých strojů. Pokud nebudou uvedeny všechny požadované technické
specifikace bude nabídka vyřazena z dalšího hodnocení.
Každá technická specifikace bude bodována zvlášť dle umístění, tzn. nejlepší
technické specifikaci bude předěleno nejvíce bodů (bodovací škála bude dána
počtem hodnocených uchazečů).
Pokud nebude dosahovat nabídnuté zařízení min. požadované hodnotě
nebudou uděleny body.
Zadavatel vylučuje varianty nabídky které nesplňují formu zadání.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Nabídková cena bude zpracována jako nejvýše přípustná a musí obsahovat veškeré
náklady nutné k realizaci zakázky v členění bez DPH a vč. DPH v korunách českých (Kč).
Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny vyjma změny sazby DPH. Nabídková
cena bude stanovena pro každý stroj samostatně, nabídka však bude posuzována jako
celek, tedy nabídková cena za všechny stroje dohromady. U každého nabízeného stroje či
zařízení bude uvedena technická specifikace, tak aby mohla hodnotící komise posoudit
splnění předmětu zakázky.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
Nabídka musí obsahovat:
1. Identifikace předkladatele nabídky (název společnosti, sídlo, právní forma, IČ, DIČ,
jméno statutárního orgánu nebo jeho členů, případně jiné fyzické osoby oprávněné
jednat jménem této právnické osoby)
2. Doložení kvalifikace předkladatele nabídky (živnostenský list či výpis z obchodního
rejstříku), postačuje prostá kopie

3. Čestné prohlášení že předkladatel nabídky není v likvidaci, nebyl na něho vyhlášen
konkurs, nebo nebyl konkurs zrušen z důvodu nedostatku majetku) – Příloha č. 2
4. Nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za předkladatele nabídky
Nabídka musí být zpracována v českém jazyce v písemné formě tak, aby text obsahoval
jednoznačné a určité formulace umožňující posouzení její formální správnosti a
vyhodnocení obsahu nabídky. Nabídka musí být umístěna do neprůhledné obálky a
zalepena.

Obchodní podmínky včetně platebních podmínek:
1) Termín dodání zakázky do 11. října 2010.
2) Záruční doba min. 12 měsíců.
3) Platební podmínky Cena předmětu zakázky bude uhrazena objednatelem následujícím způsobem:
o Platba po dodání stojů ve výši 100 % smluvní částky.

Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií:
(1) Nabídková cena bez DPH
(2) Splnění technických parametrů

váha 30 %
váha 70 %

Pro celkové hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až
100. Každé jednotlivé nabídce je dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží
úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčích kritérií.
Pro dílčí hodnocení Splnění technických parametrů se použije bodovací stupnice pro
každou požadovanou technickou specifikaci bodovací škálu (1 až počet uchazečů, kteří
projdou formálním hodnocením nabídek, s tím že nejvíce bodů získá ten, který ve své
nabídce uvede nejlepší technické dílčí specifikum stroje či zařízení)
Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu
kritéria, například cena nabídky, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne
násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce. Pro
kritérium, které nelze vyjádřit číselně, sestaví hodnotící komise pořadí nabídek od
nejvhodnější k nejméně vhodné a přiřadí nejvhodnější nabídce 100 bodů a každé
následující nabídce přiřadí takové bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění dílčího
kritéria ve vztahu k nejvhodnější nabídce.
V Miličně dne 8.9.2010

………………………………….
Jiří Zíka
starosta

Příloha č. 2

Prokázání základních kvalifikačních předpokladů
Čestné prohlášení
a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch zločinného
spolčení, trestný čin účasti na zločinném spolčení, legalizace výnosů z trestné
činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu,
úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo
účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za
spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad
splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním
orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba,
musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního
orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční
právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle
tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační
složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu
k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí
s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k
zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou
osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního
orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu
dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo
každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o
účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí
předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí
této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel
splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa
podnikání či bydliště,
c) který nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle
zvláštního právního předpisu,
d) vůči jehož majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o
úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k
úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek
byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních
předpisů,
e) který není v likvidaci,
f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České
republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a
to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi
sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, a
i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo
pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle §
54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních
předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného
zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento
předpoklad na tyto osoby.

V ..................... dne .................. 2010

………………………………….

Příloha č. 3

Jednotlivá výběrová kriteria a jejich váha
POŘADÍ

VÝBĚROVÉ KRITÉRIUM

VÁHA
KRITÉRIA
V%

1

Nabídková cena

30

2

Splnění technických parametrů

70

Celkem

100

