Obec Markvartice
Markvartice č.p. 280, 407 42 Markvartice

UCHAZEČ
(seznam dle požadavku obce a zasláno na doručenku)
(současně zveřejněno na profilu obce)

Naše zn.
DA - 2016

Vyřizuje:
Ing. Vlastimil Houska

tel/fax:
603 444 806

Markvartice:
15.08.2016

Věc: Výzva k podání nabídky neomezenému počtu uchazečů včetně přímo
vyzvaným uchazečům ve zjednodušeném řízení, veřejná zakázka malého
rozsahu (VZMR) a mimo režim zákona č. 137/2008 Sb. na plnění veřejné
zakázky v souladu s § 6, § 12 odst. 3 a § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. změn
provedených zákony č. 110/2011Sb., č. 296/2007 Sb., 76/2008 Sb., č. 124/2008
Sb., č. 41/2008 Sb., č. 110/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb., č.
417/2009 Sb., č. 179/2010 Sb., č. 423/2010 Sb., č. 73/2011 Sb., č. 258/2011 Sb.,
č. 367/2011 Sb., č. 420/2011 Sb., č.1/2012 Sb. a č. 55/2012 Sb. a pozdějších
novel na dodávku dopravního automobilu (DA) „Markvartice – Dopravní
automobil“.
V zastoupení obce Markvartice, v pověření pana starosty obce a dle
smlouvy o dílo, ve věci zadání veřejné zakázky ve zjednodušeném řízení,
veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR) a mimo režim zákona č. 137/2008 Sb.
na plnění veřejné zakázky v souladu s § 6, § 12 odst. 3 a § 18 odst. 5 zákona č.
137/2006 Sb. změn provedených zákony č. 110/2011Sb., č. 296/2007 Sb.,
76/2008 Sb., č. 124/2008 Sb., č. 41/2008 Sb., č. 110/2009 Sb., č. 227/2009 Sb.,
č. 281/2009 Sb., č. 417/2009 Sb., č. 179/2010 Sb., č. 423/2010 Sb., č. 73/2011
Sb., č. 258/2011 Sb., č. 367/2011 Sb., č. 420/2011 Sb., č.1/2012 Sb. a č. 55/2012
Sb. a pozdějších novel na dodávku dopravního automobilu, o veřejných
zakázkách (dále jen „zákon“) Vás vyzývám podání nabídky na plnění veřejné
zakázky na „Markvartice – Dopravní automobil“.
Uchazeči podají cenovou nabídku dle specifikací v rámci tohoto
zadávacího řízení formou návrhu smluvní ceny za předmět dodávky, kde bude
uvedena cena bez DPH, příslušné DPH a cena s DPH, který bude nedílnou
součástí nabídky. Nabídky budou zpracovány dle podmínek ZD a technických
podmínek poskytovatele dotace – viz přílohy. Dále pak v nabídce budou
všechna čestná prohlášení – viz příloha a referenční údaje o obdobných
dodávkách, které firma realizovala za posledních 10 let – viz příloha.
Žádné změny či zásahy do soutěžních podmínek, předaných specifikací
dodávkového automobilu a ostatních předaných dokumentů od zadavatele ze
strany uchazeče se nepřipouští a jsou důvodem k vyřazení a vyloučení nabídky
daného uchazeče. Případné změny či návrhy a doplnění předloží uchazeč
v samostatné příloze cenové nabídky. Veškeré přílohy jsou poskytnuty
v elektronické podobě a je možné je doplnit a předat v tištěné podobě formou
originálu.
Strana 1

Lhůta pro podání nabídek:
Uchazeči podají svou nabídku, dle podmínek této výzvy, nejpozději do
30.8.2016 do 10:00 hodin. Otevírání obálek proběhne v následně po doručení
nabídek v kanceláři obce Markvartice. Pokud by se chtěli vybraní uchazeči
zúčastnit otevírání obálek, včas to oznámí (písemně) zadavateli aby mohl zajistit
potřebné prostory.
Kritéria pro zadání veřejné zakázky:
Kritérium
Nabídková cena – bez DPH v Kč

Váha
100 %

Zadávací dokumentace:
Zadávací dokumentace je součástí této výzvy a obsahuje veškeré potřebné
údaje k podání nabídky. Dokumentace je poskytnuta bezúplatně. Součástí
zadávací dokumentace jsou také technické podmínky pro dopravní automobil a
přílohy k nim potřebné. Zadávací dokumentace, včetně všech příloh bude také
zveřejněna profilu zadavatele obce Markvartice – www.vhodne-uverejneni.cz.
Ostatní uchazeči, kteří nebyly vyzváni přímo touto výzvou si v případě zájmu o
zadávací dokumentaci požádají písemně a to do 22.8.2016 do 12:00 hodin na
adrese agenturaprome@seznam.cz, kde uvedou veškeré údaje o žadateli a co
konkrétně požadují. Každý uchazeč, který projeví zájem o tuto veřejnou
zakázku, to písemně sdělí na výše uvedený email, aby zadavatel měl přehled o
počtu zájemců a tím zajištění ostatních souvisejících úkonů.
Informace o zadavateli:
Název:
Obec Markvartice
Sídlo:
ObÚ Markvartice, Markvartice 28, 407 42 Markvartice
IČO:
00555916
Kontaktní osoba: Tomáš Renka – starosta, AGENTURAPROME s.r.o.
Kontaktní telefony: +420 412 585 265, +420 603 444 806
Lhůta pro vyžádání dodatečných informací a prohlídka místa plnění:
Lhůta pro vyžádání dodatečných informací je do 30.8.2016 do 10:00 hod.
Prohlídka místa plnění není stanovena.
Způsob a místo pro podání nabídek a forma nabídky:
Uchazeči podají nabídku v uzavřené neporušené obálce či jiném obalu
výrazně označeném „Výzva zjednodušená veřejná zakázka malého rozsahu –
„Markvartice – Dopravní automobil“ - , NEOTVÍRAT!“.
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Obálka, či jiný obal a samotná nabídka, budou odpovídajícím způsobem
zajištěny proti manipulaci (spoje obálky musí být přelepeny a orazítkovány či
jinak označeny identifikačním údajem uchazeče). Obálka (obal) bude obsahovat
údaje o zadavateli a o uchazeči. Ostatní podmínky obsahuje zadávací
dokumentace.
Nabídka bude obsahovat veškeré kvalifikační, technické a
ekonomické kritéria dle zákona č. 137/2006 Sb., pokud to zákon vyžaduje a
to s ohledem na způsob zadání. Nabídky je možno podávat poštou na níže
uvedenou adresu, dle termínů výše uvedených.
Obecní úřad Markvartice 280, 407 42 Markvartice
tel.: +420 412 585 265, +420 603 444 806
Podávání nabídek v cizím jazyce:
Zadavatel nepožaduje předložení nabídky v jiném než českém jazyce.
Upřesňujícím údaje k podání nabídky:
Vyzvaní uchazeči musí splnit veškeré výše uvedené podmínky.
Ostatní podmínky, které jsou závazné k podání nabídky, obsahuje
zadávací dokumentace.
Ostatní:
Zadavatel si vyhrazuje požadavek, respektive specifikaci té části veřejné
zakázky, kterou má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům. Pokud tak
uchazeč učiní, požadujeme identifikační údaje každého ze subdodavatelů.
Nesplní – li vyzvaný uchazeč z některých výše uvedených podmínek,
bude z dalšího posuzování a hodnocení vyloučen.
Bude-li doručena nabídka po datu uvedeného v této výzvě k podání
nabídek, bude tato nabídka vrácena a nebude hodnocena.
Zadavatel si vyhrazuje právo upravit rozsah předmětu díla po předložení
cenových nabídek a jednat o úpravách textu smlouvy o dílo a upřesnit její
konečné znění.
Uchazeč uvede ve své nabídce, že uznává a souhlasí se všemi
podmínkami této veřejné zakázky, tak jak je stanovil zadavatel v zadávacích
podmínkách.
Pokud vyzvaný uchazeč neprojeví zájem zúčastnit se v této veřejné
soutěži, sdělí toto písemně zadavateli ve stanovené lhůtě pro podání nabídek.
O výsledku výběrového řízení budou všichni uchazeči písemně
vyrozuměni.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit veřejnou zakázku a to v jakékoliv fázi
této soutěže i bez udání důvodu.
Zadavatel si vyhrazuje právo nevracet uchazečům podané nabídky.
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Zadavatel si vyhrazuje právo neposkytovat náhradu nákladů, které
uchazeč vynaloží na účast v zadávacím řízení na veřejnou zakázku.
Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější
nabídky ověřit informace uváděné uchazečem v nabídce.
Zadavatel si vyhrazuje právo, že v případě rovnosti nabídkových cen,
bude vybrán vítězný uchazeč na základě rozhodnutí a doporučení komise pro
hodnocení a posouzení nabídek.
Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat nabídku s nejnižší cenou jako
nejvýhodnější.
Další požadavky obsahuje zadávací dokumentace.
Děkuji a jsem s pozdravem za obec Markvartice

……………………………..
Ing. Vlastimil Houska
v pověření obce

Počet listů: 11
Počet příloh: 8









Krycí list nabídky
Čestné prohlášení o pravdivosti údajů a vázanosti obsahem nabídky
Čestné prohlášení o souhlasu se zadávacími podmínkami
Prohlášení k prokázání základních kvalifikačních předpokladů
Čestné prohlášení
Technické podmínky
Vyhláška č. 35/2007
Vyhláška č. 53/2010
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