V Mikulově dne 12.9.2014

Věc:

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Vážení,
tímto Vás vyzýváme k podání nabídky a prokázání kvalifikace do výběrového řízení na
zadání zakázky s názvem:
„Nákup 1 kusu repasované rolby pro úpravu sjezdových tratí“
Dále jako “zakázka”

Identifikační údaje o zadavateli:

Název zadavatele:

Sportovní Centrum Bouřňák

Právní forma:

Obecně prospěšná společnost

Sídlo zadavatele:

č.p. 54, 419 01 Mikulov

IČO:

254 19 161

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

Pavel Tetřev  ředitel o.p.s

Telefon/fax:

+420 606 648 898

Email:

info@scbournak.cz

Kontaktní osoba ve věcech technických

Petr Ocásek

Adresa:

Březinova 1865/1, 415 01 Teplice

Telefon/fax:

+420 739 503 151

Email:

ocasekp@gmail.com

Shora uvedený zadavatel Vám tímto oznamuje svůj úmysl zadat zakázku malého rozsahu
s názvem „Nákup 1 kusu repasované rolby pro úpravu sjezdových tratí“.

Práva, povinnosti či podmínky v této výzvě výslovně neuvedené se řídí dle METODIKY
ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU A OSTATNÍCH
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ZAKÁZEK FINANCOVANÝCH Z DOTAČNÍCH PROGRAMŮ MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY V OBLASTI SPORTU (dále jen „Metodika“).
Shora uvedený zadavatel Vás tímto současně vyzývá k podání nabídky a k prokázání
splnění kvalifikace dle této výzvy.

1. Druh zakázky
Zakázka II.kategorie dle Metodiky na MŠMT ČR č.j. 10 612/20141, zakázka malého
rozsahu.

2. Předmět zakázky
Repasovaná rolba pro úpravu sjezdových tratí :
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

šířka s pásy = 4 160 mm
výška s navijákem = 3 300 mm
hmotnost = 9 500 kg
motor – zdvihový objem = 7 200 cm
motor – výkon dle ECE = 240kW ( 330 PS )
spotřeba paliva = 18 l/hod.
objem nádrže = 190 l
navijáková nástavbatažná síla = 30 kN
rozsah rychlosti = 0 – 21 km/hod.
přídavná zařízení = víceúčelová radlice vpředu a fréza vzadu

3. Termín plnění zakázky
Datum zahájení plnění: 1.11.2014
Datum ukončení plnění: 3.12.2014

4. Předpokládaná hodnota zakázky
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 1.550.000, Kč bez DPH

5. Místo plnění zakázky
Místem plnění této veřejné zakázky je: SC Bouřňák, č.p. 54 , 419 01 Mikulov
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6. Průběh výběrového řízení
Po uplynutí lhůty pro podání nabídek zadavatel otevře podané obálky a posoudí
splnění kvalifikace uchazečů podle této výzvy, kteří ve lhůtě pro podání nabídek
podali nabídku v tomto výběrovém řízení.
Uchazeče, kteří neprokážou splnění kvalifikačních předpokladů v rozsahu a
způsobem požadovaným zadavatelem, a kteří tento nedostatek neodstraní ani
v dodatečné přiměřené lhůtě stanovené zadavatelem, zadavatel z výběrového řízení
vyloučí.
Nabídky uchazečů, kteří nebyli vyloučeni, bude zadavatel hodnotit postupem podle
bodu 10 této výzvy.
Uchazeč, jehož nabídka bude dle bodu 10 této výzvy vybrána, bude zadavatelem
vyzván k uzavření kupní smlouvy dle předmětu veřejné zakázky, jejíž návrh je
povinen předložit uchazeč spolu s nabídkou dle bodu 11 této výzvy.
V případě, že takto vybraný uchazeč odmítne se zadavatelem uzavřít shora
uvedenou smlouvu, vyzve zadavatel k uzavření této smlouvy uchazeče, který se
umístil za uchazečem, který odmítl uzavřít tuto smlouvu.

7. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace
I. Uchazeč musí splnit základní kvalifikační předpoklady. Základní kvalifikační
předpoklady splňuje uchazeč:

a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch
organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké
skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku,
podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně
případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném
činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu;
jdeli o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická
osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a jeli
statutárním orgánem uchazeče či členem statutárního orgánu uchazeče právnická
osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární
orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podáváli
nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své
organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle
uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní
kvalifikační předpoklad musí uchazeč splňovat jak ve vztahu k území České
republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště;
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b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí
s předmětem podnikání uchazeče podle zvláštních právních předpisů nebo došlo‚
k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jdeli o právnickou
osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární
orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a jeli statutárním orgánem uchazeče
či členem statutárního orgánu uchazeče právnická osoba, musí tento předpoklad
splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen
statutárního orgánu této právnické osoby; podáváli nabídku či žádost o účast
zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí
předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí
této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí uchazeč
splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa
podnikání či bydliště;

c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže
formou podplácení podle zvláštního právního předpisu;

d) vůči jehož 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 konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo
zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů;

e) který není v likvidaci;

f) doloží potvrzeními, která nejsou starší než 30 dnů, že nemá v evidenci daní u
orgánů Finanční správy České republiky ani orgánů Celní správy České republiky
ani v evidenci daní, pojistného na sociální zabezpečení a pojistného na veřejné
zdravotní pojištění nebo obdobných peněžitých plnění u příslušných orgánů státu,
ve kterém má uchazeč sídlo, místo podnikání či bydliště, evidovány nedoplatky;

g) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo
pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, jeli podle
ustanovení § 54 písm. d) ZVZ požadováno prokázání odborné způsobilosti podle
zvláštních právních předpisů; pokud uchazeč vykonává tuto činnost
prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost
uchazeče, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby;

h) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek;
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k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění
výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.

Uchazeč prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů podle odstavce 1
předložením čestného prohlášení.

II. Uchazeč musí splnit technické kvalifikační předpoklady. Technické kvalifikační
předpoklady splňuje uchazeč, který předloží:
● seznam významných dodávek realizovaných uchazečem v posledních 3
letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění.
Pro prokázání splnění tohoto dílčího technického kvalifikačního předpokladu
zadavatel určuje minimální úroveň tak, že:
● součástí seznamu významných dodávek musí být alespoň 2 významné
dodávky odpovídajících předmětu plnění zakázky;

8. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny

Zadavatel požaduje, aby v nabídce byla nabídková cena uvedena dodávka,dopravné.

Údaj o nabídkové ceně uchazeč zapracuje též do svého návrhu smlouvy o dílo
dle předmětu veřejné zakázky, který bude přílohou jeho nabídky. Nabídková
cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná, platná a neměnná po celou
dobu trvání smlouvy o dílo smlouvy na dodávku.

9. Platební podmínky a splatnost faktur

Cena za plnění zakázky bude zadavatelem uhrazena na základě daňového dokladu
– faktury vystavené uchazečem, přičemž přílohou daňového dokladu – faktury musí
být položkový seznam, z kterého bude patrné za jaké konkrétní plnění je daňový
doklad – faktura vystaven. Splatnost daňového dokladu – faktury bude do 15 dnů ode
dne jejího doručení zadavateli.

Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu
ve smyslu příslušných zákonných ustanovení, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude
mít odpovídající náležitosti, je zadavatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět
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uchazeči k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti
počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného
dokladu.

Záloha na plnění veřejné zakázky nebude poskytnuta.

10. Údaje o hodnotících kritériích:

Základní kritérium pro zadání veřejné zakázky

Základním hodnotícím kritériem pro zadání zakázky je, ve smyslu ustanovení § 78
odst. 1 písm. b) ZVZ, nejnižší nabídková cena.

Hodnocena bude nabídková cena bez DPH za celkovou realizaci předmětu zakázky
stanovená způsobem dle čl. 8. této výzvy.

Základní kritérium pro zadání veřejné zakázky

Základním hodnotícím kritériem pro zadání zakázky je ve smyslu ustanovení § 78
odst. 1 písm. a) ZVZ ekonomická výhodnost nabídky. Pro zadání zakázky zadavatel
stanovil v rámci hodnocení dle ekonomické výhodnosti nabídky tato dílčí kritéria:
Dílčí hodnotící kritéria

Váha dílčího hodnotícího kritéria

Nabídková cena

100 %

Údaje k dílčím hodnotícím kritériím:

K dílčímu kritériu č. 1

Nabídková cena:
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V rámci tohoto hodnotícího kritéria bude zadavatel hodnotit navrženou celkovou cenu
za plnění zakázky stanovenou způsobem stanoveným v článku 8 této výzvy.

Navrženou nabídkovou cenu je uchazeč povinen zapracovat do návrhu
smlouvy o dílo, který bude tvořit součást nabídky uchazeče.

Pro číselně vyjádřitelné kritérium č. 1.: „Nabídková cena", pro které má
nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou
hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k
hodnocené nabídce.

Hodnotící komise sestaví pořadí návrhů od nejvhodnějšího k nejméně vhodnému
podle dále uvedené pětistupňové bodovací stupnice, která vyjadřuje míru splnění
kritéria v nabídce ve vztahu k požadovanému cíli zadavatele a příslušnému návrhu
přidělí body odpovídající míře splnění daného kritéria.

Počet přiřazených bodů

Deskriptor – tj. slovní vyjádření míry splnění
kritéria v nabídce ve vztahu k požadovanému cíli
zadavatele

0 – 20 bodů

Nabídka kritérium nesplňuje

21 – 40 bodů

Nabídka kritérium splňuje s výhradami

61 – 80 bodů

Nabídka kritérium splňuje dobře

81 – 100 bodů

Nabídka kritérium splňuje výborně (nejlépe)

Při hodnocení navrhované metodiky poskytování služeb budou uchazečům přiděleny
body od nuly (0) do (100) bodů.

Sestavení celkového pořadí

Hodnocení podle bodovací metody provede hodnotící komise následně tak, že
jednotlivá bodová ohodnocení nabídek podle dílčích kritérií vynásobí příslušnou
vahou daného kritéria. Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek
zadavatel stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější
je stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší hodnoty.
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11. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky
Nabídka bude zadavateli předložena v této struktuře (obsahu a členění):

a)
"KRYCÍ LIST NABÍDKY" obsahující identifikační údaje uchazeče, opatřený
razítkem a podpisem oprávněné osoby (osob) uchazeče 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
součástí nabídky, uložená za krycím listem nabídky);

b)

doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů;

d)

doklady prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladů;

h)
nabídkovou cenu stanovenou dle bodu 8 a 10 této výzvy;
i)
návrh kupní smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem nebo
za uchazeče, popřípadě zmocněncem uchazeče a opatřený otiskem razítka.

12. Podání nabídek

Nabídka bude zadavateli předložena v této formě:

● nabídka musí být zpracována výhradně v českém

jazyce;

● nabídka nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v
omyl;

● nabídka bude zadavateli předložena ve struktuře (obsahu a členění) podle bodu 11
této výzvy;

● nabídka bude zadavateli podána v jednom originálním vyhotovení (svazku);

● nabídka musí být podepsána oprávněným zástupcem uchazeče.

Způsob podání nabídek
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Nabídky se podávají písemně v listinné podobě a ve lhůtě pro podání nabídek,
tj. nejpozději do 2.10.2014 do 14,00 hodin
Nabídka musí být podána v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky:
„„Nákup 1 kusu repasované rolby pro úpravu sjezdových tratí“
Na které musí být uvedena adresa uchazeče.
Nabídky se doručují zadavateli buď poštou na adresu SC Bouřňák č.p. 54 , 419 01
Mikulov, nebo osobně, a to od 10,00 hod do 14,00hod, vždy od pondělí do pátku. Na
adrese SC Bouřňák č.p. 54 , 419 01 Mikulov, k rukám Petra Ocáska.
Budeli nabídka uchazeče zadavateli doručena po lhůtě pro podání nabídek,
zadavatel bezodkladně vyrozumí uchazeče o tom, že jeho nabídka byla podána po
uplynutí lhůty pro podání nabídek, a nebude posuzována ani hodnocena.

13. Výhrady zadavatele
● podanou nabídku nelze měnit;

● varianty nabídky zadavatel nepřipouští;

● zadavatel si vyhrazuje právo vybrat nabídku, která nejlépe splní uvedená kritéria;

● uchazeči jsou svými nabídkami vázáni po dobu 90 dnů od uplynutí lhůty pro podání
nabídek;

● do okamžiku uzavření smlouvy je zadavatel oprávněn toto výběrové řízení kdykoli
zrušit, popř. odmítnout všechny podané nabídky. Vybranému uchazeči nevzniká
nárok na uzavření smluvního vztahu se zadavatelem. Zrušení výběrového řízení
zadavatel vyzvaným uchazečům písemně oznámí;

● zadavatel si vyhrazuje právo
vyřadit nabídky, které nebyly zpracovány podle
podmínek stanovených zadavatelem (kvalifikace, obsah nabídky atd.);

● zadavatel si vyhrazuje právo na základě předložených nabídek vyžádat od
vybraných uchazečů doplňující informace;
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● žádný uchazeč nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v tomto
výběrovém řízení.

Sport Centrum Bouřňák o.p.s.
Pavel Tetřev
ředitel o.p.s.
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