Varenská 3101/49
702 00 Ostrava

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
veřejné zakázky malého rozsahu
na dodávku s názvem

SVAHOVÉ SEKAČKY NA DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ
2020
Číslo veřejné zakázky dle evidence zadavatele: VZ 1316

Zadavatel:
Povodí Odry, státní podnik
Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Doručovací číslo: 701 26

Ostrava, 13.11.2020
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1. Název zakázky a základní údaje o zadavateli
Tato zadávací dokumentace se týká veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku
s názvem:

SVAHOVÉ SEKAČKY NA DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ 2020
Základní údaje o zadavateli:
Název/Obchodní firma:
IČ:
DIČ:
Sídlo:
Kontaktní osoba:
Telefon, fax:
E-mail:

Povodí Odry, státní podnik
70890021
CZ70890021
Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Doručovací číslo: 701 26
Jan Klimeš
Tel: 596 657 281
klimes@pod.cz

2. Předmět zakázky
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu (VZMR) je nákup (dodávka) 2 ks
kolové svahové sekačky na dálkové ovládání, která je určena pro VHP Opava a VD
Šance.

2.1. Technická specifikace předmětu VZMR




Požadavky na dodávku předmětu VZMR jsou stanoveny v příloze č.1 Technické
podmínky dodávky, která je nedílnou součástí této zadávací dokumentace.
Dodavatel doplní požadované údaje (odpověď - ano, ne, číselný údaj) a formulář
podepsaný oprávněnou osobou dodavatele doloží k nabídce. Odpověď ne nebo
hodnota neodpovídající požadavku zadavatele znamená nesplnění technických
podmínek dodávky s tím, že nabídka účastníka bude vyřazena a účastník bude
vyloučen z další účasti v zadávacím řízení.
Dodavatel v nabídce doloží vyplněné a oprávněnou osobou podepsané formuláře
„Technické podmínky dodávky“. Zároveň doloží technický popis (prospekt v českém
jazyce) nabízeného stroje.

2.2. Předpokládaná hodnota VZMR


Předpokládaná hodnota VZMR celkem činí

1.300.000,- Kč bez DPH

3. Obchodní podmínky
Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá obchodní podmínky (příloha
č. 2) – závazný vzor Kupní smlouvy (dále také jen Smlouva).
 Dodavatel do textu Kupní smlouvy doplní své identifikační údaje a další zadavatelem
požadované údaje.
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Podpisem doplněné Kupní smlouvy oprávněnou osobou dodavatele, se tento vzor
stává závazným návrhem na uzavření Kupní smlouvy. Pokud návrh Kupní smlouvy
podepíše zmocněná osoba, musí být součástí nabídky účastníka též příslušná plná
moc.
 Návrh Kupní smlouvy musí být ve znění vzoru Kupní smlouvy. Údaje uvedené
v návrhu Kupní smlouvy se nesmí lišit od údajů uvedených v jiné části nabídky
účastníka. V případě rozporů je pak vždy rozhodující písemný návrh Kupní smlouvy.
3. Nabídka, která bude obsahovat nepodepsaný návrh Kupní smlouvy nebo návrh
Kupní smlouvy bude v rozporu se zadávacími a obchodními podmínkami, bude
z dalšího posuzování vyřazena a účastník bude zadavatelem vyloučen z další účasti
v zadávacím řízení.


Ká
n

4. Prokázání kvalifikace
K prokázání kvalifikace dodavatel doloží dále uvedené doklady:
 kopii výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán (doklad musí
prokazovat splnění požadovaného kritéria nejpozději v době 3 měsíců před
podáním nabídky)
 kopie dokladů o oprávnění k podnikání v činnostech vztahujících se k této veřejné
zakázce malého rozsahu
K prokázání technické kvalifikace dodavatel doloží:
 seznam podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele, ze které
musí vyplývat, že dodavatel v posledních 3 letech realizoval alespoň 1 dodávku
obdobné kolové svahové sekačky na dálkové ovládání.
Seznam bude obsahovat typ sekačky, datum dodání, místo plnění a cenu bez
DPH.

5. Pravidla pro hodnocení nabídek



Jako kritérium pro hodnocení nabídek zadavatel stanoví nejnižší nabídkovou
cenu v Kč bez DPH
Metoda vyhodnocení nabídek – Hodnocení nabídek podle výše nabídkové ceny v
Kč bez DPH bude provedena seřazením nabídek podle absolutní hodnoty
nabídkové ceny vzestupně od nejnižší po nejvyšší nabídkovou cenu. Jako
nejvýhodnější nabídka veřejné zakázky malého rozsahu bude vybrána nabídka s
nejnižší celkovou nabídkovou cenou v Kč bez DPH.

6. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny
Zadavatel požaduje, aby dodavatel pro VZMR přesně specifikoval nabízený produkt
včetně uvedení obchodního názvu a uvedl cenu předmětu VZMR v Kč bez DPH.
Celkovou nabídkovou cenu veřejné zakázky uvede dodavatel zároveň do krycího listu
nabídky.
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7. Podání nabídek, požadavky zadavatele na obsahové členění a
předložení nabídky
7.1. Lhůta pro podání nabídky:

24.11.2020 do 10.00 hod

7.2. Obsah a členění nabídky:
Účastník předloží nabídku v jednom vyhotovení v písemné formě a v rozsahu
stanoveném dále. Nabídka nesmí obsahovat jakékoliv přepisy, opravy nebo symboly,
které by mohly zadavatele uvést v omyl.
Rozsah a obsah dokumentů nabídky jsou stanoveny následovně:
a) Vyplněný „Krycí list nabídky“ s identifikačními údaji dodavatele (viz příloha č.3),
opatřený razítkem a podpisem oprávněné osoby (osob) dodavatele v souladu se
způsobem podepisování uvedeným ve výpise z obchodního rejstříku nebo
zástupcem zmocněným k tomuto úkonu podle právních předpisů (plná moc pak
musí být přílohou titulního listu).
b) Doklady k prokázání kvalifikace - kopie výpisu z obchodního rejstříku (doklad
musí prokazovat splnění požadovaného kritéria nejpozději v době 3 měsíců před
podáním nabídky), pokud je v něm dodavatel zapsán; kopie dokladů o oprávnění
k podnikání podle zvláštních právních předpisů (výpis z živnostenského rejstříku
v rozsahu odpovídajícím předmětu VZ); seznam dodávek obdobných pracovních
strojů podepsaný oprávněnou osobou (minimálně 1 dodávka obdobné kolové
svahové sekačky na dálkové ovládání, jako je předmětem dodávky).
c) Cenová nabídka – zpracovaná v souladu s požadavky na způsob zpracování
nabídkové ceny v kapitole 6., podepsaná oprávněnou osobou dodavatele.
d) Vyplněný a oprávněnou osobou podepsaný formulář „Technické podmínky
dodávky“
e) Technický popis (prospekt) nabízeného stroje.
f) Doplněný návrh Kupní smlouvy (identifikační údaje dodavatele, značka a typ
nabízených produktů, cena) podepsaný oprávněnou osobou (osobami)
dodavatele.
g) Další informace pro zadavatele.

7.3. Předložení nabídky


Nabídku zašlete na adresu sídla zadavatele (případně lze ve lhůtě pro podání
nabídek osobně odevzdat na podatelně v sídle zadavatele v pracovní dny v době
od 7:00 do 13:00 hodin). Obálka bude na přední straně obsahovat adresu
účastníka, adresu zadavatele a bude označena nápisem:

VZMR 1316
SVAHOVÉ SEKAČKY NA DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ 2020
NEOTVÍRAT
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Nabídky doručené poštou po stanoveném termínu pro podání nabídky nebudou
otevřeny a budou archivovány společně s ostatními nabídkami (účastník, jehož
obálka s nabídkou nebude otevřena, bude o této skutečnosti informován).

8. Ostatní informace k zakázce malého rozsahu



Otevírání obálek je neveřejné.
Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit.

Přílohy




Příloha 1 Technické podmínky dodávky
Příloha 2 Kupní smlouva – závazný vzor
Příloha 3 Krycí list nabídky
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