Výzva k podání nabídek

k zadávacímu řízení malého rozsahu

Dovybavení obcí - pořízení stanů
a setů k sezení

Zadavatel:

Zástupce zadavatele:

Svazek obcí Blanský les – podhůří
Husova 212

Kněžská 365/22

373 82 Včelná

370 01 České Budějovice

IČ: 708 19 963

IČ: 260 88 398
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1 Identifikační údaje zadavatele

1.1 Zadavatel
Zadavatel
Obchodní firma / název / jméno:
Sídlo/ místo podnikání:
IČ:
Kontakt:
Statutární zástupce:

Svazek obcí Blanský les – podhůří
Husova 212, 373 82 Včelná
708 19 963
387 250 223
ou@vcelna.cz
Zdeněk PETR, předseda Svazku obcí Blanský les – podhůří

1.2 Zástupce zadavatele
Zástupcem zadavatele v tomto řízení se na základě příkazní smlouvy a plné moci stala společnost
GARANTA CZ a.s.
Zástupce zadavatele

Obchodní firma / název:
Sídlo, adresa pobočky České Budějovice:
IČ:
DIČ:
Web:

Kněžská 365/22, 370 01 České Budějovice
260 88 398
CZ 260 88 398
www.garanta-cz.eu

1.3 Odkaz na kontaktní osobu zadavatele
Odkaz na kontaktní osobu zadavatele
Jméno, funkce:
Adresa:

Mgr. Karolina Růžičková, projektová manažerka
GARANTA CZ a.s.
Kněžská 365/22, 370 01 České Budějovice

Mobil:

+420 725 920 652

E-mail:

ruzickova@garanta-cz.eu
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2 Informace o druhu a předmětu zakázky

2.1 Informace o druhu zakázky
Informace o druhu zakázky
Název zakázky:
Druh zakázky dle předmětu:
Druh zakázky dle výše její předpokládané hodnoty:

Dovybavení obcí - pořízení stanů a setů k sezení
zakázka na dodávku
zakázka malého rozsahu

Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
2.2 Popis předmětu zakázky
Předmětem zakázky je pořízení stanů včetně příslušného vybavení (bočnice, okapničky) a setů k sezení (stoly a
lavice), které budou sloužit při kulturních aj. akcích pořádaných obcemi.
Pořízení tohoto vybavení se bude týkat 17 obcí Svazku obcí Blanský les – podhůří.
Předmět zakázky bude dodáván do těchto obcí: Boršov nad Vltavou, Branišov, Čakov, Dubné, Habří, Homole,
Hradce, Jankov, Kamenný Újezd, Kvítkovice, Lipí, Planá, Radošovice, Vrábče, Záboří, Závraty, Žabovřesky.

Předmětem zakázky je následující zboží:
pivní sety: 174 ks (1 pivní set = 1 stůl + 2 lavice)
stany: 22 ks
bočnice ke stanům: 82 ks
okapničky: 4 ks
Bližší specifikace předmětu zakázky je uvedena v příloze zadávací dokumentace: Příloha č. 3 Specifikace dodávky.

Kód předmětu zakázky dle klasifikace CPV:
39522530-1 Stany
39142000-9 Zahradní nábytek
39121200-8 Stoly
39113600-3 Lavice

2.3. Doba dodání předmětu zakázky
Doba dodání celého předmětu zakázky je stanovena na 60 kalendářních dnů od uzavření kupní smlouvy.
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2.4. Předpokládaná hodnota zakázky
Předpokládaná hodnota zakázky: 804 809 Kč bez DPH.

3 Podmínky poskytnutí zadávací dokumentace
Uchazeči, kteří mají o podání nabídky zájem, mohou zažádat o poskytnutí ZD včetně všech příloh u zástupce
zadavatele na emailu ruzickova@garanta-cz.eu.

4 Lhůta a místo pro podání nabídek

4.1 Lhůta pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem následujícím po dni odeslání výzvy k podání nabídek.
Lhůta pro podání nabídek končí 23. 6. 2014 v 10.00 hodin.

4.2 Místo pro podání nabídek
Místem pro podání nabídek je sídlo zástupce zadavatele, tj. GARANTA CZ a.s., Kněžská 365/22, 370 01 České
Budějovice. Osobní podání nabídky je možné v pracovních dnech od pondělí do čtvrtka od 8:00 – 16:00, v pátek
od 8:00 – 13:30.

5 Požadavky na prokázání splnění kvalifikace
Uchazeč je povinen při předložení nabídky prokázat splnění profesních kvalifikačních předpokladů.

Je-li zadavatelem vyžadováno prohlášení, musí být podepsáno statutárním orgánem uchazeče. V případě
podpisu jinou osobou musí být zmocnění této osoby součástí dokladů, kterými uchazeč prokazuje splnění
kvalifikace. Nesplnění těchto podmínek posoudí zadavatel jako nesplnění kvalifikace s následkem vyloučení
uchazeče ze zadávacího řízení.

5.1 Prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů
K prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů je dodavatel povinen dodat doklady uvedené
v následující tabulce.
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Splnění profesních kvalifikačních předpokladů
Rozsah požadovaných informací a dokladů

Způsob prokázání splnění

Minimální úroveň

prostá kopie dokladu

-

1) Výpis z obchodního rejstříku, pokud je
v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné
evidence, pokud je v ní zapsán

NEBO
2) Doklad o oprávnění k podnikání podle
zvláštních právních předpisů, zejména
doklad prokazující příslušné

prostá kopie dokladu

v rozsahu odpovídajícím
předmětu zakázky

živnostenské oprávnění či licenci

5.2 Doklady předkládané vítězem před podpisem smlouvy
Vítěz zadávacího řízení bude před podpisem smlouvy dokládat navíc originály nebo úředně ověřené kopie
následujících dokumentů:
1) doklad o oprávnění k podnikání (např. živnostenský list)

2) výpis z obchodního rejstříku (či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán) – NE STARŠÍ 90 DNŮ

3) čestné prohlášení dodavatele o tom, že splňuje následující kritéria:
a) není v likvidaci (jde-li o právnickou osobu)
b) v uplynulých 3 letech proti němu nebyl prohlášen konkurs nebo konkurs nebyl zrušen pro nedostatek
majetku
c) nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky
d) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na pojistném a na
penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, s výjimkou případů, kdy bylo
povoleno splácení ve splátkách a není v prodlení se splácením splátek

6

www.garanta-cz.eu

4) čestné prohlášení dodavatele o tom, že nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin nebo došlo k zahlazení
odsouzení trestného činu, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání, jde-li o fyzickou osobu; jde-li
o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat a prohlášení učinit statutární orgán nebo každý člen
statutárního orgánu, vedoucí organizační složky zahraniční právnické osoby nebo statutárním orgánem pověřený
zástupce.

Uchazeč předloží originály čestného prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat za uchazeče (dle výpisu
z obchodního rejstříku).

6 Informace o tom, v jakém jazyce může být nabídka podána
Nabídka musí být zpracována v českém jazyce.

7 Údaje o hodnotících kritériích (základní hodnotící kritérium)
Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH.

Hodnocena bude souhrnná celková nabídková cena za kompletní předmět zakázky.

Výběrová komise provede hodnocení nabídek podle výše nabídkových cen jednotlivých uchazečů tak, že sestaví
pořadí uchazečů od prvého k poslednímu s ohledem na nabídnuté výše nabídkové ceny v Kč bez DPH;
nejvýhodnější nabídkou je pak ta, která nabízí nejnižší nabídkovou cenu v Kč bez DPH.

8 Závěrečná ustanovení
Případné nejasnosti si musí uchazeč vyjasnit před podáním nabídky. Nedostatečná informovanost, mylné
chápání této výzvy, chybně navržená nabídková cena apod. neopravňuje uchazeče požadovat dodatečnou
úhradu nákladů nebo zvýšení ceny. Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky nebo zadávací řízení
zrušit bez udání důvodu a právo na změnu, doplnění nebo upřesnění podmínek zadávacího řízení. Variantní
řešení zakázky zadavatel nepřipouští. Zadavatel má právo měnit rozsah zakázky. Nabídku uchazeč podává
bezplatně.

Je-li zadavatelem požadováno prohlášení či podpis, musí být podepsáno osobami oprávněnými jednat jménem
uchazeče. V případě podpisu jinou osobou musí být alespoň kopie zmocnění této osoby součástí nabídky.
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Veškeré závazné obchodní, platební a ostatní podmínky jsou dány návrhem kupní smlouvy, který je součástí
zadávací dokumentace a který je uchazeč povinen vyplnit.

V řízení o výběru této veřejné zakázky malého rozsahu se nepostupuje podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných
zakázkách.

V Českých Budějovicích, 6. 6. 2014

..............................................................
zástupce zadavatele
na základě příkazní smlouvy a plné moci
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