ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Zadávací dokumentace (ZD) pro výběrové řízení zadané v rámci realizace projektu s názvem:
Rozvoj podnikání a posílení konkurenceschopnosti začínající firmy, dle pravidel pro
výběr dodavatelů uveřejněných v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro
konkurenceschopnost.

1. Identifikace zadavatele
Agro Kamenná s.r.o.
č.p. 81, 675 03 Kamenná
04373596
CZ04373596
Ing. Zbyněk Zedníček
tel. 777 875 245
e-mail: info@zednicek.com
č.p. 81, 675 03 Kamenná

Zadavatel:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Kontaktní osoba:
Kontakt zadavatele:
Adresa provozovny:

Zástupce zadavatele pro vysvětlení zadávacích podmínek:
Adresa:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Tel.:

GRANTECH s.r.o.
Pražská 105, 67602 Moravské Budějovice
Lukáš Kabelka (zástupce zadavatele)
grantech@volny.cz
724 994 400

2. Přesné vymezení předmětu zakázky a požadavků zadavatele
PŘEDMĚT ZAKÁZKY
Dodávka rýpadla – nakladače
POPIS PŘEDMĚTU ZAKÁZKY
Zakázka obsahuje dodávku nového rýpadla – nakladače, které je určeno pro přípravné a
dokončovací stavební práce a specializované stavební činnosti. Dodávka bude provedena
včetně dopravy, montáže, uvedení do provozu a základního zaškolení obsluhy. Požadované
technické parametry stroje jsou specifikovány v příloze č.1 Zadávací dokumentace.

3. Předpokládaná hodnota zakázky
Předpokládaná hodnota zakázky činí 2 215 000,- Kč bez DPH.

4. Doba a místo plnění zakázky
Termín zahájení:

Následujícím dnem po podpisu kupní smlouvy.

Termín dokončení:

Požadovaný termín ukončení plnění zakázky je nejpozději
do 150 dnů od podpisu kupní smlouvy.

Místo plnění:

Místem plnění zakázky je provozovna firmy Agro Kamenná s.r.o., č.p.
81, 675 03 Kamenná

5. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky
Kompletní nabídka bude předložena v českém či slovenském jazyce 1 x v originále v písemné
formě.
Nabídka bude podepsána osobou oprávněnou jednat za účastníka. V případě, že
nabídku nebude podepisovat statutární orgán účastníka, je nutno přiložit plnou moc
k zastupování účastníka.
Nabídka nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele vést v omyl.
Účastník je povinen nabídku doručit zadavateli v uzavřené obálce (balíku) a zřetelně
označenou nápisem:
NEOTVÍRAT - NABÍDKA - Dodávka rýpadla – nakladače
Nabídka musí obsahovat a splňovat minimálně tyto náležitosti:
Krycí list nabídky
vyplněný formulář obsahující identifikační údaje dodavatele, zásadní údaje dle hodnotících
kritérií a technické parametry stroje (viz příloha č.1 Zadávací dokumentace)
Detailní technická specifikace stroje
detailní technická specifikace stroje obsahující technické parametry, zpracovaná dle
standardních zvyklostí dodavatele
Návrh kupní smlouvy
návrh kupní smlouvy předložený dodavatelem musí obsahovat kromě standardních náležitostí
a zvyklostí dodavatele, také obchodní a platební podmínky, které jsou požadovány
zadavatelem a jsou uvedeny níže v bodě 10. zadávací dokumentace

6. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny
Účastník stanoví nabídkovou cenu v souladu se zadávací dokumentací. V ceně musí být
zahrnuty veškeré náklady nezbytné k realizaci dodávky a tato cena bude stanovena jako „cena
nejvýše přípustná“. Nabídková cena bude uvedena v členění - nabídková cena bez daně z
přidané hodnoty, samostatně DPH s příslušnou sazbou a nabídková cena včetně DPH.
Nabídková cena bude uvedena v Kč.
Cena musí zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu plnění
předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů souvisejících s plněním předmětu zakázky.
Nabídková cena musí rovněž zahrnovat pojištění, garance, daně, cla, poplatky, inflační vlivy a
jakékoli další výdaje nutné pro realizaci zakázky. Nabídková cena je konečná a není přípustné
ji v průběhu realizace zakázky navyšovat (vyjma případu zákonné změny sazby DPH).

7. Hodnotící kritéria a způsob hodnocení nabídek
Podané nabídky budou hodnoceny podle kritéria ekonomické výhodnosti a to dle
následujících kritérií s váhami:
Bodová
Hodnota

Váha
kritéria

1. Celková nabídková cena v Kč bez DPH

nejnižší hodnotě je
přiřazeno 100 bodů

80 %

2. Dodací termín ve dnech od podpisu kupní smlouvy

nejnižší hodnotě je
přiřazeno 100 bodů

20 %

Kritérium

Účastník je povinen splnit veškeré požadované technické parametry stroje uvedené
v příloze č.1 Zadávací dokumentace. Při nesplnění těchto parametrů bude nabídka
vyřazena.
Detailní popis hodnocení nabídek v dílčích kritériích:
1. Celková nabídková cena v Kč bez DPH
hodnotí se tak, že nejnižší hodnotě (ceně) je přiřazeno 100 bodů. Ostatní hodnocené nabídky
získají bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejnižší cenové
nabídky k hodnotě hodnocené nabídky.
Bodová hodnota nabídky vypočtená podle výše popsaného způsobu bude násobena vahou
kritéria a v tomto dílčím kritériu bude takto vypočtena redukovaná bodová hodnota pro
každou nabídku (na dvě desetinná místa).
vzorec pro výpočet: 100 * (nejnižší cena/hodnocená nabídka) * 80 %

2. Dodací termín ve dnech od podpisu kupní smlouvy
hodnotí se tak, že nejnižší hodnotě (tzn. nejkratšímu dodacímu termínu ve dnech od podpisu
kupní smlouvy) je přiřazeno 100 bodů. Ostatní hodnocené nabídky získají bodovou hodnotu,
která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejkratšího dodacího termínu k hodnotě
hodnocené nabídky.
Bodová hodnota nabídky vypočtená podle výše popsaného způsobu bude násobena vahou
kritéria a v tomto dílčím kritériu bude takto vypočtena redukovaná bodová hodnota pro
každou nabídku (na dvě desetinná místa).
vzorec pro výpočet: 100 * (nejkratší dodací termín ve dnech/hodnocená nabídka) * 20 %
Požadovaný termín dodání do provozovny zadavatele, včetně uvedení do provozu je
nejpozději do 150 dnů od podpisu kupní smlouvy. Kupní smlouva bude uzavřena ke dni
25. 10. 2019. Následující den po tomto termínu počíná běžet lhůta dodání. Začátek
dodací lhůty je tedy shodný pro všechny účastníky.
Součet redukovaných bodových hodnot ze všech dílčích kritérií určí výslednou bodovou
hodnotu nabídky. Celkové pořadí nabídek je dáno absolutní hodnotou bodové hodnoty
nabídky tak, že nejvýhodnější je nabídka, která získá nejvyšší celkový počet bodů.
Podané nabídky bude hodnotit zadavatel.
V případě bodové rovnosti při hodnocení nabídek, bude za výhodnější nabídku
považována ta s nižší nabídkovou cenou.
Zadavatel je oprávněn provést posouzení splnění podmínek výběrového řízení před
hodnocením nabídek nebo až po hodnocení nabídek. U vybraného dodavatele musí
zadavatel provést posouzení splnění podmínek výběrového řízení a hodnocení jeho
nabídky vždy. V případě, že dojde po hodnocení k vyloučení vybraného účastníka, musí
vždy dojít k novému hodnocení zbývajících nabídek.

8. Otevírání a hodnocení nabídek
Otevírání a hodnocení nabídek proběhne v termínu a místě:
Datum:

17. 10. 2019

Čas:

od 10:00 hod.

Místo:

Provozovna firmy Agro Kamenná s.r.o., č.p. 81, 675 03 Kamenná

9. Lhůta a místo pro předkládání nabídky
Lhůtou pro podání nabídky se rozumí doba, ve které může zájemce o zakázku podat svou
nabídku. Účastník o zakázku musí doručit zadavateli nabídku nejpozději do konce lhůty pro
podání nabídky, to je do 17. 10. 2019 do 10:00 hod.
Nabídky, které účastníci doručí zadavateli po skončení této lhůty, zadavatel nepřijme k
hodnocení, tyto nabídky nebudou otevřeny, zůstanou však součástí dokumentace zadavatele.
Nabídky lze poslat doporučenou poštou nebo kurýrní službou nebo osobně podat na adresu
zadavatele: Agro Kamenná s.r.o., č.p. 81, 675 03 Kamenná

10. Obchodní a platební podmínky
Obchodní a platební podmínky vymezují budoucí rámec smluvního vztahu. Požadavkem
zadavatele je akceptace účastníka následujících obchodních a platebních podmínek:
-

platba 100 % kupní ceny po dodání a uvedení stroje do provozu

-

termín ukončení plnění zakázky nejpozději do 150 dnů od podpisu kupní
smlouvy

-

smluvní pokuta za prodlení dodavatele s termínem ukončení plnění zakázky 0,2
% z ceny dodávky za každý den prodlení

-

smluvní pokuta za prodlení kupujícího s úhradou faktury 0,2 % z dlužné částky
za každý den prodlení

Účastník přiloží obchodní a platební podmínky jako nedílnou součást své nabídky ve
formě návrhu kupní smlouvy. Pokud nebudou výše uvedené obchodní a platební
podmínky v návrhu kupní smlouvy uchazečem uvedeny a akceptovány, může být
nabídka vyřazena z dalšího hodnocení.

11. Požadavky na varianty nabídek
Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

12. Pravidla pro vysvětlení zadávacích podmínek
Účastník je oprávněn po zadavateli požadovat písemně vysvětlení zadávacích podmínek.
Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty
pro podání nabídek. Vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez
předchozí žádosti.
Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty,
nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení žádosti podle předchozího odstavce. Pokud
zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí
dodržet lhůtu uvedenou v předchozí větě.
Pokud je žádost o vysvětlení zadávacích podmínek doručena včas a zadavatel neuveřejní
vysvětlení ve lhůtě do 2 pracovních dnů od doručení žádosti, prodlouží lhůtu pro podání
nabídek nejméně o tolik pracovních dnů, o kolik přesáhla doba od doručení žádosti o
vysvětlení zadávacích podmínek do uveřejnění vysvětlení dle předchozího odstavce.
Vysvětlení zadávacích podmínek, včetně přesného znění požadavku, zveřejní zadavatel na
profilu zadavatele a zároveň je neprodleně písemně oznámí všem dosud známým účastníkům.
Žádosti o vysvětlení zadávacích podmínek se podávají zástupci zadavatele uvedeném v bodě
1. zadávací dokumentace, tedy na e-mailovou adresu: grantech@volny.cz

13. Ostatní podmínky a informace
Nejedná se o výběrové řízení realizované dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek.
Dle § 2 e) zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný dodavatel
osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení.
Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si všechny obdržené nabídky, které byly řádně
doručeny v rámci lhůty pro podávání nabídek.
Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit,
případně vyjasnit informace deklarované uchazeči v nabídkách. Obdrží-li zadavatel ve
stanovené lhůtě nabídky, u kterých zjistí, že vyžadují upřesnění informací, může být účastník
vyzván k doplnění nebo objasnění předložených údajů. Doplněním nebo objasněním nabídek
nesmí být změněna nabídková cena a údaje a informace, které jsou předmětem hodnocení. V
případě, že účastník nabídku v dodatečné lhůtě nedoplní nebo neobjasní, pokud zadavatel
nepromine pozdní doplnění nebo objasnění, bude tato nabídka vyřazena. Za zjevné početní
chyby se nabídka nevyřazuje.
V případě, že budou zadavatelem zjištěny rozpory v nabídce, a to v hodnotách uvedených v
Krycím listu nabídky / Detailní technické specifikaci stroje / Návrhu kupní smlouvy,
zadavatel bude považovat za směrodatné ty hodnoty, které budou uvedeny v Návrhu kupní
smlouvy.
V Kamenné dne 30. 9. 2019

Digitálně podepsal
Ing. Zbyněk Zedníček
DN: C=CZ,
2.5.4.97=NTRCZ-04373596,
O=Agro Kamenná s.r.o.
[IČ 04373596], OU=1,
CN=Ing. Zbyněk
Zedníček, SN=Zedníček,
GN=Zbyněk,
serialNumber=P418488
Důvod: Potvrzuji správnost
a úplnost tohoto dokumentu
Umístění: Kamenná
Kontakt:
info@zednicek.com
Datum: 01.10.2019 13:32:16

......................................................
Ing. Zbyněk Zedníček, jednatel
Agro Kamenná s.r.o.

Přílohy zadávací dokumentace:
1 - Krycí list nabídky

