OBECNÍ ÚŘAD NOVÉ SEDLO
Nové Sedlo, ul. Farní čp. 36, 438 01 Žatec IČ: 00265292, č.ú.: KB 8328481/0100
www. nove-sedlo.cz

Věc : Výzva k podání nabídky ve veřejné zakázce malého rozsahu- „Pořízení mulčovacího
stroje“
1. Název zakázky
„Pořízení mulčovacího stroje“
2. Identifikační údaje zadavatele
Název: Obec Nové Sedlo
se sídlem: Farní 36, 438 01 Nové Sedlo
IČ: 00265292
zastoupená Ing. Jaroslavem Zídkem, starostou
(dále jen „zadavatel“)
Kontaktní osoba:
Jméno: Ing. Jaroslav Zídek
Email: starosta@nove-sedlo.cz
Telefon: 702 018 042
3. Druh zakázky
Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná dle § 31 mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., tj. zákona
o veřejných zakázkách v platném znění.
Zakázka se řídí Interní směrnicí č. 3/2016 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
schválenou zastupitelstvem Obce Nové Sedlo dne 19. října 2016, č. usnesení 9/10/16.
4. Předmět zakázky
4.1. Předmětem zakázky je závazek uchazeče k zajištění dodávky strojů dle specifikace:
• Nový, nepoužitý mulčovací stroj
• Výkon motoru min. 20 koní
• Palivo N95, objem nádrže min. 16 litrů s palivoměrem
• Uzávěrka diferenciálu
• Svahová dostupnost min 22°
• Minimální šířka záběru sečení: 90 cm,
• nastavitelná výška sečení
• bezpečnostní rám
4.2. Předpokládaná hodnota Zakázky byla stanovena Zadavatelem ve výši 174 900,- Kč včetně
DPH.
Jedná se o hodnotu maximální a nepřekročitelnou. Nabídka účastníka, která bude obsahovat
nabídkovou cenu vyšší , než je předpokládaná hodnota, bude vyřazena z důvodu nesplnění
zadávacích podmínek a příslušný účastník bude vyloučen z další účasti v zadávacím řízení.
4.3. Doba započetí plnění zakázky 11.-15. 2. 2019 (do 7 dnů od oznámení o výsledku výběru
dodavatele).
4.4. Minimálně dvouletá záruční lhůta.
4.5. Dodavatel před předáním předvede oživený stroj a protokolárně proškolí obsluhu.
4.6. Dodavatel garantuje započetí opravy do 72 hodin od nahlášení poruchy.

Strana 1/4

OBECNÍ ÚŘAD NOVÉ SEDLO
Nové Sedlo, ul. Farní čp. 36, 438 01 Žatec IČ: 00265292, č.ú.: KB 8328481/0100
www. nove-sedlo.cz

5. Požadavky na prokázání kvalifikace
5.1. Uchazeč doloží formou čestného prohlášení, podepsaného osobou oprávněnou uchazeče
zastupovat, které nebude starší ke dni podání nabídky než 90 dní, že:
5.1.1. uchazeč není v likvidaci (jde-li o právnickou osobu);
5.1.2. vůči jeho majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo 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 konkurz zrušen proto, že majetek
byl zcela nepostačující nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů
5.1.3. nemá daňové nedoplatky, nebo nedoplatky na zdravotním a sociálním pojištění.
5.2. Uchazeč doloží příslušné oprávnění k podnikání, vztahující se k předmětu veřejné zakázky, a to
formou živnostenského oprávnění, popřípadě výpisu z obchodního rejstříku, nikoliv staršího 90 dnů
ke dni podání nabídky.
5.3. Veškeré podklady uvedené výše lze s nabídkou předložit v prosté kopii. Vítězný uchazeč
následně doloží stejnopisy nebo úředně ověřené kopie před podpisem smlouvy.
6. Povinné součásti nabídky
6.1. Uchazeč se zavazuje v nabídce předložit:
6.1.1. Identifikaci uchazeče (obchodní firmu, sídlo, IČ/DIČ, telefon, číslo účtu a bankovní spojení,
uvedení kontaktní osoby);
6.1.2. Nabídkovou cenu v členění dle článku 7 této výzvy, která musí být podepsána statutárním
zástupcem uchazeče;
6.1.3. Předmět nabídky – podrobně popsaný;
6.1.4. Součástí nabídky budou dále doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů a
ostatní dokumenty požadované Zadavatelem v této výzvě;
6.1.5. Nabídka bude dále obsahovat smlouvu na plnění Zakázky. Zadavatel si vyhrazuje právo
jednat o konečném znění smlouvy pro účely jejího podpisu.
7. Nabídková cena a způsob zpracování nabídkové ceny
7.1. Uchazeč uvede cenu v českých korunách za celý předmět zakázky jako cenu celkovou a
nepřekročitelnou. V nabídkové ceně budou zahrnuty náklady spojené s riziky, dopravou na
zadavatelem určené místo plnění v obci Nové Sedlo, proškolení obsluhy a finanční vlivy (např.
inflace) po celou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými v této zadávací
dokumentaci.
7.2. Cenu je třeba uvést v členění s DPH a bez DPH. Obec Nové Sedlo není plátce DPH.
7.3. Zadavatel neposkytuje zálohy.
7.4. Nabídková cena a veškeré její položky musí být stanoveny jako nejvýše přípustné a neměnné.
Nabídková cena bude stanovena jako konečná, tj. zahrnující jakékoliv případné dodatečné náklady
účastníka, nepřekročitelná a ve smlouvě jako cena smluvní. Překročení nabídkové ceny je možné
pouze v případě, že po podání nabídky na Veřejnou zakázku a před termínem jejího plnění dojde ke
změně relevantních sazeb DPH, a to pouze o hodnotu odpovídající této změně.
8. Způsob hodnocení nabídek
8.1 Základním kritériem pro zadání Zakázky je ekonomická výhodnost nabídky ve smyslu § 114
odst. 1 zákona. Hodnocení ekonomické výhodnosti nabídek bude provedeno podle jediného kritéria
hodnocení – nejnižší nabídkové ceny.
8.2 Vzhledem k charakteru a předpokládané výši plnění je otevírání obálek neveřejné.
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8.3. Na nabídku podanou po uplynutí lhůty pro podání nabídek se pohlíží, jako by nebyla podána.
Zadavatel bezodkladně vyrozumí dodavatele o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty
pro podání nabídek.
8.4. V rámci posouzení splnění podmínek účasti v poptávkovém řízení bude zadavatelem
posouzeno, zda nabídka účastníka splňuje všechny podmínky účasti v poptávkovém řízení
stanovené Zadavatelem v této zadávací dokumentaci.
8.5. Zadavatel je oprávněn nejprve provést hodnocení nabídek a následně posouzení splnění
podmínek účasti v poptávkovém řízení u dodavatele, jehož nabídka byla hodnocena jako
ekonomicky nejvýhodnější. Pokud v takovém případě vybraný dodavatel podmínky účasti v
poptávkovém řízení nesplní, provede zadavatel posouzení splnění podmínek účasti v poptávkovém
řízení u dodavatele, jehož nabídka byla vyhodnocena jako druhá v pořadí atd.
9. Zadávací lhůta
Uchazeči jsou vázáni svou nabídkou po dobu 90 dnů ode dne jejího podání.
10. Termín podání nabídky
Nejpozdější termín podání nabídek je 8. března 2019 v 12:00 hod.
11. Dodatečné informace
11.1. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit toto zadávací řízení i bez udání důvodu.
11.2. Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
11.3. Nabídka musí být předložena v českém jazyce. Cizojazyčné doklady musí být předloženy
současně s překladem do českého jazyka.
11.4. Doklady, veřejnoprávní certifikáty, rozhodnutí, osvědčení a certifikáty, které se vztahují k
předmětu plnění, musí být součástí nabídky.
11.5. Zadavatel si vyhrazuje právo možnosti posunu uvedeného předpokládaného termínu zahájení
plnění Zakázky s ohledem na ukončení výběru nabídky a na své provozní a organizační potřeby a
vybranému zájemci z takového posunu za žádných okolností nemůže vyplývat právo na účtování
jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod.
11.6. Zadavatel si vyhrazuje právo dodatečně změnit či doplnit zadávací podmínky Zakázky.
11.7. Uchazeč výslovně uvede v nabídce ve formě podepsaného prohlášení, že souhlasí se
zveřejněním všech náležitostí případného smluvního vztahu (vč. smlouvy na plnění Zakázky) a též,
že souhlasí se zveřejněním výsledků zadávacího řízení na internetových stránkách Zadavatele.
11.8. Uchazeči nemají právo na náhradu nákladů spojených se zpracováním a doručením svých
nabídek. Zadavatel si ponechává obdržené nabídky jako doklad o průběhu výběrových řízení.
11.9. Účastník poptávkového řízení nesmí být přímo či nepřímo ve střetu zájmů ve vztahu k
Zadavateli, ani k subjektům podílejícím se na přípravě poptávkového řízení.
12. Způsob a místo pro podání nabídky
12.1. Úplnou nabídku je možno podat osobně na adresu Obecního úřadu Nové Sedlo, na adrese
Farní 36, 438 01 Nové Sedlo, a to v pracovních dnech v úředních hodinách (Po, St 8-17:00, út, čt 815:00, Pá 8-13:30) nebo po předchozí dohodě. Dodavatel může podat nabídku a doklady k
prokázání splnění kvalifikace rovněž poštou na adresu Obecního úřadu, a to tak, aby byla do konce
lhůty pro podání nabídek doručena. Připouští se zpracování a zaslání v elektronické podobě –
datovou schránkou (ID eyabpv3) nebo e-mailem na podatelnu Obecního úřadu Nové Sedlo
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(obec@nove-sedlo.cz). Veškerá podání budou řádně označena předmětem „Pořízení mulčovacího
stroje.“
12.2. Ke způsobu podání nabídky se při hodnocení nabídek nepřihlíží a všechny způsoby podání
jsou rovnocenné.
V Novém Sedle 25. 2. 2019
Za zadavatele:

…………………………
Ing. Jaroslav Zídek, starosta
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