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dle § 12, odst. 3 a § 18 odst, 5 zákona č,13712006 Sb., o veřejnýchzakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen ,,zákon")
Veřejná zakázka není zadávána v režimu zákona.
Zadávací dokumentací se rozumí soubor dokumentů, údajůa podmínek zadavatele, které vymezují předmět veřejné
zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky a uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.

1.

ldentifikačníúdaie zadavatele
PovodíLabe, státnípodnik, se sídlem Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, lČ70890005
Veřejnou zakázku vyhlašuje: Pardubice

Adresa;

Cihelna 135, 530 09 Pardubice

Osoba oprávněná jednat

jménem zadavatele:
kontaktní osoba ve věci

zadávacího

lng, Milan KvaPil ředitel závodu
lng, Jan

řízení;

Dobrovolný

labe,z2@pla-cz

2. zadávacídokumentace
Název veřejné zakázky: Hydraulická ruka na traktor
Druh veřejné zakázky,, veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky

Místo plnění:

VD Křižanovice, Křižanovice 35, 538

2,1

Křižanovice

Předmět plnění veřejné zakázky.

Jedná se o dodávku hydraulické ruky určenépro montáž na zadní tříbodový závěs traktoru ZETOR 6341
Předpokládaná

3.

hodnota veřejné zakázky

(

v tis. Kč bez DPH ): 595,00

Předpok|ádaná doba plnění

Zahájení:
Ukončení:

Prodávající dodá zbožíkupujícímu do 31,12.2a15. Prodávající upřesní termín předání zbožínqméně 7 prac. dní předem.

4.

Obchodní podmínkv

Podrobně vizzávazný návrh Kupní smlouvy

(dále jen smlouva)

Přílohou zadávací dokumentace je vzorová podoba smlouvy, která bude sloužit k uzavření smluvního vztahu
s vítězem zadávacího řízení.Zadavatel připouští pouze dále specifikované úpravy vzorové smlouvy uchazečem
v rámci přípravy návrhu smlouvy, ktený musí být přílohou nabídky a ktený musí být podepsán oprávněným zástupcem
uchazeče. Tento návrh smlouvy musí v plném rozsahu respektovat podmínky uvedené v této zadávací dokumentaci.
Zadavatel připouští pouze následující úpravy smlouvy:
-

doplnění identifikačních údajůuchazeče
doplnění nabídkové ceny

- doplnění data zhotovení nabídky zhotovitele
- doplnění přesného označenítypu výrobku dodávky (odst. ll.)

5.

Požadavkv na způsob zpracování nabídkovéceny:
Nabídková cena bude uvedena v czk.
Nabídková cena bude zahrnovat veškerénáklady dodavatele spojené s plněním předmětu veřejné zakázky.

6,

podmínkv přístupu k zadávací dokumentaci:

Kompletní zadávací dokumentace je ke staženína profilu zadavatele;
https://zakazky. eagri, czlprofile_display_1 804, htm l

7.

Dotazv k zadávací dokumentaci a prohlídka místa plnění
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat dodatečnéinformace kzadávací dokumentaci, a to následujícím

postupem:

Zádost musí být doručena prostřednictvím profilu zadavatele hIIps.llzakazky.eagrl.czlprofiIe_disp|ay_1 804,html nebo
na adresu labe-z2@pla.cz
Vzhledem k tomu, že zadavatel uveřejnil zadávací dokumentaci na svém profi|u v plném rozsahu, odešle dodatečné
informace k zadávacím podmínkám (případně související dokumenty), včetně přesného znění požadavku, stejným
zpŮsobem, jakým uveřejnilzadávací dokumentaci, tj. na adrese: https,//zakazky eagri.czlprofiIe_display_18O4,htmI
Zádost o dodatečnéiníormace musí být zadavateli doručena nejpozději 4 dny před uplynutím lhůty pro podání
nabídek.

o ni něktený z dodavatelů požádá, zajislí
zadavatel jednotný termín shodný pro všechny zájemce a tento termín sdělí všem zájemcům stejným způsobem,
jakým uveřejnilzadávací dokumentaci, tj. na adrese: https://zakazky eagri czlprofile_dispIay_1804 html
Zadavatel prohlídku místa budoucího plnění nepředpokládá. Pokud

8.

Jiné požadavkv zadavatele na plnění veřeiné zakázkv

Viz návrh smlouvy

- doplnění parametrů nabízenéhouýrobku do

Technických podmínek dodávky

9. požadavkv na prokázání kva|ifikačníchpředpokladů
základní kvaIifikačnípředpokladv:
Zadavatel požaduje splnění základních kvaliíikačníchpředpokladů podle § 53 odstavec 1 předložením čestného
prohlášení. Z obsahu čestnéhoprohlášení musí být zřejmé, že dodavatel splňuje základní kvalifikačnípředpoklady
dle § 53 odst. 1 písm. a) až k).
Profesní kvalifikační předpoklady:
Zadavatel požaduje předložení výpisu z obchodního rejstříku (pokud je v něm dodavatel zapsán), či výpis z jiné
obdobné evidence, pokud je v ní zapsán a dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v
rozsahu odpovídajícímpředmětu veřejné zakázky - zejména doklad prokazujícípříslušnéživnostenskéoprávnění či
licenci.

Technické kvalifikační předpokladv:
K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele pro plnění veřejné zakárky zadavatel
požaduje předloženíosvědčeníobjednatele o realizaci dodávek realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech s
uvedením jejich ceny a doby plnění nebo smlouvu uzavřenou s objednatelem a doklad o uskutečnění plnění
dodavatele (není-li možnéosvědčenízískatz důvodůspočívajícíchna straně objednatele).
Zadavatel požaduje min. 1 osvědčenío realizaci dodavek obdobného charakteru.
Dodavatel předkládá kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace.
10. Způsob hodnocení nabídek:
Základním kritériem hodnocení je nejnižšínabídková cena v Kč bez DPH. Pořadí nabídek bude stanoveno podle
výše nabídkové ceny. Nejlépe bude hodnocena nabídka s nejnižšínabídkovou cenou.
'l

1. podmínkv a požadavkv na zpracování nabídkv

Nabídka bude předložena písemně, pouze v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje

-

profilu zadavatele.
Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Dokumenty, které mají být
předloženy podepsané (návrh Smlouvy, případná Plná moc, uýkaz uýměr), budou vloženy prostřednictvím profilu
zadavatele jako oskenované verze podepsaných dokumentů ve formátu .pdf.
Dodavatel použije pořadí dokumentů specifikované v následujících bodech těchto pokynů pro zpracování nabídky:
Krycí list nabídky.
Obsah nabídky. Nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísellistů u jednotlivých oddílů(kapitol).
Podepsaný návrh Smlouvy.
Součástízadávacích podmínek je vzor Smlouvy, Dodavatel pouze doplní požadované chybějící údaje a

Smlouvu podepsanou osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele učinísoučástínabídky jako návrh
Smlouvy. Pokud jedná jménem či za dodavatele jiná osoba odlišná od osoby oprávněné jednat, musí být součástí
návrhu Smlouvy plná moc opravňující tuto osobu k jednání. Tato plná moc musí být předložena voriginále nebo v
úředně ověřené kopii, následně oskenována a předložena ve formátu .pdf.
Doklady a dokumenty kprokázání splnění kvalifikace.
Ostatní doklady a dokumenty.

Doplněné Technické podmínky dodávky parametry nabízenéhouýrobku
12. Právazadavatele:,
Zadavatel si vyhrazuje právo.
vyloučit uchazeče, jehož nabídka nebude podána elektronicky dle podmínek a požadavků na zpracování nabídky
zrušit zadávací řizení či odstoupit od smlouvy s vítězným uchazečem
upřesnit podmínky zadávacího řízeniv průběhu
neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeč vynaložína účastv zadávacím řízenína veřejnou zakázku
zveřejnit veškeréinformace a dokumenty z průběhu zadávacího řízení
13. Lhůta a místo pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek. 02.10.2015 10:00

Adresa pro podánínabídek hllps.llzakazky,eagri,czlprofile_display_1804.html.
elektronicky prostřednictvím profi lu zadavatele,
14, Dalšíčásti zadávací dokumentace - přílohv
- návrh Kupní smlouvy
-

Technické podmínky dodávky

- čestnéprohlášení

V Pardubicích dne 11.9,2015

/l,

lng.

ír4Íla

ředitelz

Nabídky musí být podány pouze

