zaďávací dokumentace
pro veřejnouzakéakumalého rozsahu dle § 12 odst. 3 zákonač.13712006 Sb., o veřejných
zakáakách v platném znénía dle výjimky čj.0512011 článku II.21967l2O10-81, Pííkazu
č.28l20I0 a dodatku č.2. Směrnice upravuj ícízadávéníveřejných zakézekmalého rozsahu,
čj. 237Il2009-I4, v platném znění .

pod niázvem:

pnlcovNíHo srRolp*
..NÁrup vícnúčptovÉHo

zadavatel

z

UČebnístředisko Ministerstva školství,mládeže a tělovýchovy - Richtroly boudy 81n
54221 Pec pod Sněžkou
Se sídlem: Richtrovy boudy 81,5422I Pec pod Sněžkou
Zastoupený: LeŇou Janouškovou, DiS., ředitelkou střediska

tel.:499 89 62 49
e-mail: ianouskova@richtrovyboud},.cz;

obstaravatel

:

STIS Stavební a inženýrská společnost, §.r.o.
Národní třída 10, 1l0 00 Praha

1

IČ: 62582933. DIČ: CZ62582g33
Zastoupený: Ing. Jiřím Fraňkem, jednatelem

tel.:224 95l 447
e-mail

:

sekretariat@stis. cz;

obsah zadáv ací dokumentace

:

1.

Vymezení plnění veřejné zakázk1y

2.

Požadavky na ptokánáníkvaliíikačníchkritérií

3.

Požadavky na jednotný způsob zptacoyání nabídkovéceny a platební podmínky

4.

kritéria hodnocení nabídek

5.

Obchodní podmínky

6.

Obsah a forma nabídky uchazeče

7.

Ostatrí podmínky zadáni

Přílohy:

1) Krycí list nabídky

2)

Čestréprohlrášení

3) Závazný

obsah kupní smlouvy

Zadávací dokumentace je podkladem pro zpracovátli a podání nabídek uchazečůna veřejnou
zakéaku malého rozsahu dle § 12 odst. 3 zákona ě. 13712006 Sb., o veřejných zakézkách, ve
znénípozdějšíchpředpisů (dále jen Zzkon),
r.

vyunznNÍ pr,NĚNÍ vEŘn.rNr zaxÁzxy

1.1. Předmět veřejné zakázl.<y

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je dodání víceúčelového
pracovního stroje
(svahová sekačka s přídavnými adaptéry) s touto speciťrkací:

Minimální

Speciíikace

Nory

požadavek

univerzální, celoročnípracovní stroj samojízdný

s dostatečně tuhou

svahovitém terénu

konstrukcí, použitelný v náročném horském

Maximální přepravní rychlost na pozenrních komunikacích

35-40 kmlhod

Možnost dovybavení pracovními adaptéry pro ošetřování,
údržbukrajiny a komunální práce (např. mulčovač,sněžná
fuéza)

Svahová dostupnost

Motor - vznětový,objem válců v rozmezí2000

min 35"

-

3000 cm3

Výkon motoru

min. 40 kW

Převodovka hydrostatická, ovládání hydropoj ezdu automaticky
nebo manuálně prostřednictvím
páky
multifunkční
Rízeníhydrostatické, elektrohydraulické ovládání všech kol;
možnosti řízení - všechna 4 kola, přední náprava, zadni
náprava, krabí chod; přední nápravavýkyvná
Uzávéry diferenciálu předvolitelné, elektrohydraulicky
ovládané, v přední í zadní nápravě

pomocí plynového pedálu

Vývodová hřídel vpředu ivzadupro pohon přídavných zařízení
Celní zvedací tříbodové zaŤizení o zvedací síle min.1200 kg
s hydraulickým odlehčeníma odpruženímpřídavných zařízeni
a integrovaným stranovým posrrnem pro práci v blízkosti
pŤekážek, rychlorlýměnný systém pracovních nástaveb

Hydraulický třetí bod pro dokonalejší kopírování terénu
Zadní zveďaci tříbodové zaíízenío zvedací síle min.1200 kg
Uzavřená kabina s topením, qfškově a sklonově nastavitelné
sedadlo řidiče s prodlouženou zádovou opěrkou a opěrkami
rukou, autorádio, výstražný maiák
Víceokruhová pracovní hydraulika: minimálně 3 univerzáIní
dvojčinnéhydraulické okruhy (6 rychlospojek
vpředu a 2
univerzální dvojčinnéhydraulické okru}ry (4 rychlospojky )
pro ovládání přídavných zařízení, ovládání

)

vzadu

hydraulických okruhů z místa řidiče
Zadnítažnézařízení s čepem a koulí
Nízkotlaké pneumatiky vhodné do svahovitých terénů
Maximální přípustná celková hmotnost (včetně přídavných
zařízení) do 3 000 kg
čelnírotačnížacílišta se zábérem cca 2,5 m s formovačem
řádků včetně kloubové hřídele
Hydraulicky výklopný nesený kontejner s odnímatelným čelem
a břitem o rozměrech cca2 x 0,8 x 0,4 m
Zadní nesená sněhová radlice, délka břitu cca 2,5 m

Čelnínakladač s paletizačnímividlemi a lopatou na sypký

materiál

Lis

na kulaté balíky s šířkousběrače cca 0,8 m
balík o pruměru cca 0,6 m

-

Servis:
Záručníapozáruční servis včetně dodávky náhradních dílůmin.l0 let

Zárukaz

Záručnílhůta min.2roky

Ostatní
Doprava víceúčelového
pracovního stroje na místo předání v ceně
1.2.

Lhůta a místo plnění veřejné zakázl<y

Místem dodtíníje Pec pod Sněžkou.
Předpokládaná lhůta dodaní je do 90 dnů od podepsání kupní smlour,y.
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Dodavatel
dokladů.

je povinen prokánat splnění kvalifikace doklady předloženými v kopii

těchto

Dodavatel, se kteým má bfi vzavřena smlouva na plnění předmětu veřejné zakázky je
povinen před uzavřením smlouvy předložit originály nebo ověřené kopie dokladů

prokazuj ícíchsplnění kvalifikace.

Doklady prokazujícísplnění základních kvalifikačníchpředpokladů a qýpis z obchodního
rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má byt prokáaáno splnění kvalifikace,
starší 90 kalendářních dnů.
V případech, kdy zadavatel v rámci prokáaání kvalifikace požaduje předložení prohlášení
uchazeče, musí toto prohlášení obsahovat zadavatelem požadovanéúdaje a musí být
podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či zauchazeče.

2.1.

Základní kvalifikační předpokladv

Základní kvalif,rkačnípředpoklady splňuj e dodavatel

:

a. kteý

nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované
zločineckéskupiny, trestný čin účastina organizované zločineckéskupině, Iegalizace
výnosŮ ztrestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého
Úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo
pokus nebo účastenstvína takovém trestném činu, nebo došlo k zah|azení odsouzení za
spáchání takového trestného činq jde-li o právnickou osobu, musí, musí tento předpoklad
splňovat statutární orgán nebo kťdý člen statutámího 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; podáváJi nabídku či žádost o účastzaltrartiění právnická osoba prostřednictvím
své organizačnísložky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených
osob rovněžvedeni této organizačnísložky_; tento záklaďní kvalifikačnípředpoklad musí
dodavatel splňovat jak ve vúahukizemíČeskérepubliky, tak k zemi svéhosídla,místa
podnikání či bydliště,

b.

ktery nebyl pravomocně odsouzen pío trestný čin, jehož skutková podstata souvisí
s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo
kzahlazení 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 ěi členem statuttírníhoorgánu dodavatele právnická
osoba, musí tento předpoklad splňovat statutámí orgán nebo každý člen statutárního
orgiánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účastzahraniění právnická
osoba prostřednictvím své organizačnísložky, musí předpoklad podle tohoto písmene
splňovat vedle uvedených osob rovněž vedení této organizačnísložky; tento základní
kvalifikačnípředpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vžahu kúzemíČeskérepubliky,
tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

c.

ktery v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou
podplácení podle zvláštního právního předpisu,

d.

vuči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenčnířízení,v
némžbylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenčnínávrh nebyl zarnítnut proto, že

majetek nepostačuje k úhradě nrákladů insolvenčniho řízení, nebo nebyl konkurs zrušen
proto, Že majetek byl zcela nepostačujícínebo zavedena nucená správa podle zvláštních
právních předpisů,
e.

kteý není v likvidaci,

f.

kteý nemá v evidenci dani zachyceny daňové nedoplatky,
v zemi sídla, místa podnikrání či bydliště dodavatele,

a to

jak v Českérepublice, tak

o

ktery nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak
v ceské republice, tak v zemi sídla, místa podnikaní či bydliště dodavatele,

h.

kteqý nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na
státní politiku zaměstnanosti, a to jak v Českérepublice, tak v zemi iídla, místa podnikání

či bydliště dodavatele,

1.

kteqf nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo
pťavomocně uloŽeno kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle písm.
d) požadováno prokéuání odbomé způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud
dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby
odpovídajícízačinnost dodavatele, vžahuje se tento předpoklad na ty.to osoby,

j.

ktery není veden v rejstříku osob se zákazemplnění veřejných zakáaek,

k.

kteqý předloží seznam statutárních orgánů, kteří v posledních
zadavatele a

l.

3

letech pracovali u

ktery, má-li formu akciové společnosti, předloží aktuální seznam akcionařů s podílem
akcií vyššínež l0%o.
Dodavatel prokazuje splnění základníchkvalifikačníchpředpokladů předložením čestného
prohlášení. (viz příloha č.2)

2.2. Profesní

kvalifikační předpokladv

Dodavatel prokéňe splnění profesních kvalifikačníchpředpokladů předložením:

"

qfpisu zobchodního rejstříku, pokud je vněm zapsán či výpis zjiné obdobné

"

doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštrrích právních předpisů v rozsahu
odpovídajícímpředmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné

evidence pokudje v ní zapsán;

živnostenské oprávnění či licenci.

Dodavatel prokazuje splnění profesních kvalifikačních předpokladů doklady předloženými
v prosté kopii ne staršínež 90dnů.
2.3. Technické kvalifikačnípředpokladv

Dodavatel prokaže splnění technických kvalifikačníchpředpokladů předložením:

-

seznamu obdobných realizovaných dodávek
ověřenó kopie dokladů o schválení pro provoz na pozemních komunikacích
v Ceské republice dle platných právních předpisů (a to jak pro svahovou
sekačku, tak pro přídavné zařízení)

Seznam obdobných realizovaných dodávek bude předán formou čestnéhoprohlášení.

3.1.

Nabídková cena

Celková cena za dodávku je cenou maximální, nejvýše přípustnou a překročitelnou pouze při
splnění podmínek stanovených smlouvou o dílo.
Nabídková cena bude uvedena v
3.2. Platební

CZKv

ělenění - cena bez DPH, DPH a cena vč. DPH.

podmínky

Přesné vymezení platebních podmínek je obsaženo v návrhu kupní smlouvy, která je součástí
tohoto zadání.

Doba splatnosti daňového dokladu bude do

31 . 3.

20II.

Faktura musí obsah ovat náležitosti stanovené v § 28 zákon a č. 23512004 Sb., o dani z přidané
hodnoty a § 13a Zákona č. 5I31I99I Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějšíchpředpisů.

l. xnrrnnr,q. HonNocnNÍ NanÍlnr
4.1. ZáHadní kritérium pro zadáníveřejné zakázlry

Záklaďnímkritériem pro zadáníveřejné zakázky malého rozsahu je nejnižšínabídková cena.
5.

oBcHoDNÍ PODMÍNKY

5.1. Závazný návrh

kupní smlouvy

Uchazeč v nabídce předloží návrh kupní smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat
jménem ěizauchazeěe.
Závazný obsah kupní smlouvy je předložen zadavatelem jako součást zadávacích podmínek
v příloze č. 3.
6.

OBSAH A FORMA NABÍDKY UCHAZEČE

6.1.

Obsah nabídky

1) Krycí list nabídky
2) P r okánání sp lnění základních
3

)

4)
5)

Pr okáaáni splnění profesních

kval ifi kačníchpře

dp okl

adů

kvalifikačníchpředpokladů

Prokázéní splnění ekonomický ch a fi nančníchkvalifikačníchpředpokladů
P

rokazání splnění technických kvalifi kačníchpředpokladů

6) Návrh kupní smlouvy
7) Nabídkauchazeče - specifikace

nabízenéhovíceúčelového
stroje

Nabídka a veškeré ostatní údaje budou zpracovány v ěeském jazyce v písemnéformě
vjednom originále. Nabídka bude podepsána na krycím listě osobou oprávněnou

jednat a podepisovat za uchazeče.

6.2.

Podání nabídky

Nabídka bude podána písemně v jedné uzavřené obálce označenénázvem veřejné

zakazky malého rozsahu ,,Nákup víceúčelovéhopracovního stroje "- NEOTVÍnar.
Na obálce bude uvedena adresa na nížje možnénabídku uchazeče v případech

stanovených zákonem vrátít. Obálka bude na uzavřeni opatřena razítky uchazeče,
případně podpisy.

6.3.

Doporučen é zab ezp ečenínabídlry

Nabídka bude zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy např. provázéním
nabídky provázkem jehož volný konec bude zapečetěn nebo přilepen tak, aby nebylo
možno žádný list volně lryjmout, Uchazeč očíslujevšechny jednotlivé listy nabídky
pořadovými číslyvzestupnou nepřerušenou číselnouřadou vždy v pravém dolním
rohu listu.

7.

OSTATNI PODMINKY ZADANI

7.1.

Zména po dmínek zadáv aci dokumentace
Zaďavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených zadávací

dokumentací. zménu obsahu zadávací dokumentace zadavatel oznámi všem
vyzvartým uchazeěům. Zadavatel si vyhrazuje právo na zrušení.

7.2.

variantní řešení
Zadavatel vylučuje variantní řešenínabídky.

7.3.

zrušenízadáv acího řízení
Zadavatel si vyhrazuje právo na zrušenízadávacíhoŤizení.

7.4.

Dodatečnéinformace k zad,áv ací dokumentaci.

Dodavatelé mohou od zadavatele žádat dodatečnéinformace, které považuji za
nezbYné pro zpracování nabídky a plnění veřejné zakazky. Učinit tak mohou písemně
na adresu Irena Vostatková, e- mail: vostatkova@stis.cz; .
7.5.

Lhůta pro podání nabídek
Každý uchazeč v zaďávacim Ťízeni můžepodat pouze 1 nabídku. Lhůta pro podaní
nabídek je 12 kalendářních dnů a začiná běžet dnem odeslání výzvy zadavatelem,tj.
9. 3. 2011 a končídne 21. 3. 2011. ve 9:00 hod. Nabídky je možno podávat po

telefonické dohodě s paní Irenou Vostatkovou tel: 224 95I 447 osobně na adresu
STIS stavební a inženýrská společnost, s.r.o., Narodní třída 10, 110 00 Praha 1
v pracovních dnech od 8.00 do 15.00 nebo na podatelnu ve 4. patíe,Národní třída 10,
110 00 Praha 1, pondělí - čtvrtek 7:00 - 9:00, 11:00 - 15:30, pátek 7:00-9:00,
1

1:00

-

13:30.

Uchazeči mohou podat nabídky rovněž doporučenou poštou na adresu obstaravatele STIS stavební a inženýrská společnost, s.r.o., Narodní třída l0, 110 00 Praha 1 tak,
aby byly doručeny do 2I. 3. 2011 do 9:00 hod.

V případě neúplnénabídky můžezadavatel prostřednictvím obstaravatele vyzvat
uchazeče k doplnění informací do 2 kalendářních dnů od odeslání výzvy.

7.6.

Dodrženízadavatelem stanovených požadavků

,ei, i, i
5]J'r]rf

"l-

tsú!, ..]dúu

l,iv

_-,/3

u,i tlru0]]l41

Lenka Janoušková, Dis.
ředitelka střediska
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Příloha č.1

Krycí list nabídky
pro veřejnou zakázku malého rozsahu

..NÁrup vícnúčuovnHopnq.covNíno srRom"
Uchazeč:
(obchodní firma nebo název)

Sídlo:

(celá adresa vč. PSČ)

právní forma:

Ič:
DIč:
Cena bez DPH:

DPH:
celková cena:
Obsah nabídky:

1) Krycí list nabídky

2)
3

)

4)
5)
6)
7)

Pr

okázání

sp

lnění základních kvali

fi

kačníchpředp okl adů

Prokazáni splnění profesních kvalifi kačníchpředpokladů
Prokázání splnění ekonomických a finančníchkvalif,rkačních předpokladů
Prokazání splnění technických kvalifi kačníchpředpokladů
Návrh kupní smlouvy
Nabídkauchazeěe

- specifikace

nabízenéhovíceúčelového
stroje

Uchazeč prohlašuje, že ie váuán celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací
lhŮty, která se stanovuje do 30.5.2011 a že vymezení plnění veřejné zakáulry obsahuje
všechny údaje nutné pro realizacizakán|<y

V

dne

Razítko a podpis uchazeče
Osoba oprávněnójednat jménem uchazeče či za uchazeče.
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Příloha č.2
Čestnéprohlášení

ČestnéprohláŠenídodavatele o splnění základních kvalifikačních předpokladů

J

á nížepodepsaný oprávněný zástupce dodavatele

".;""""",

IC:

zapsané vobchodním rejstříku, vedeného Městským soudem vPraze,

oddíl ..., vložka

prohlašuj i/prohlašuj eme tímto :
a)

že, jsem nebyl pravomocně odsouzen pro trestn;ý čin spáchaný ve prospěch
organizované zločineckéskupiny, trestný čin účastina organizované zločinecké
skupině, legalízace výnosů ztrestné činnosti, podílnictví,přijímaní úplatku,
podplácení, nepřímého úplatkařství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů,
kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenstvína takovém trestném činu, nebo došlo
k zahlazení o d souzen i za spáchání takového tre stného činu

b) Že, jsem nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí

předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo
k zahlazení o d so uzen í za sp áchání tako vého tre stného činu ;
s

c) Že uýše uvedený dodavatel v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatujednaní
nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu;
d)

že vuči majetku výše uvedeného dodavatele neprobíhá nebo v posledních 3 letech
neproběhlo insolvenčníŤízení,v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo
insolvenčnínávrh nebyl zarritnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů
insolvenčníhořízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela
nepostaČujícínebo zavedenanucená správa podle zvláštních právních předpisů;

e) že qýše uvedený dodavatel není v

likvidaci;

0

Že výle uvedený dodavatel nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky a to
jak v Ceské republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele;

g)

že uýše uvedený dodavatel nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné
zdravotní pojištění, a to jak v Českérepublice, tak i zemí sídla, místa podnikání či
bydliště dodavatele;
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h)

že qfše uvedený dodavatel nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální
zabezpečenía příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v v Českérepublice,
tak v zemí sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele;

D

že výše uvedený dodavatel nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně

potrestán ěi mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních
předpisů;

j) že qfše uvedený dodavatel není veden vrejstříku osob se zékazem plnění veřejných
zakázek;

k) že statutární orgán výše uvedeného dodavatele, nebo člen statutárního orgánu výše
uvedeného dodavatele nepracoval/li vposledních 3 letechl zadavatele, (v opačném
případě předloží uchazeč seznam statutdrních orgúnůnebo členůstatutúrních
orgánů, kteří v posledních 3 letech pracovali u zadavatele) a
D

že výše uvedený dodavatel nemá akcionáře s podílem akcií lyššímnež l0%
(v opačnémpřípadě uýše uvedený dodavatel

s

Razítko

poďíIem akcií vyššímnež 10%)

a

předloží aktuální sezngm akcionářů

podpis uchazeěe

Osoba oprávněnájednatjménem uchazeče či za uchazeče.
(podepíše kompl etní s tatutární or gán)

I2

