Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 1/2014
v souladu s § 12, odst. 3 č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
1. Identifikační údaje zadavatele:
Sportovní areály města Chrudim, s.r.o.
V Průhonech 503, 537 03 Chrudim III
IČO: 27485013, DIČ: CZ27485013
Zastoupené: Mgr. Luďkem Marouskem, jednatelem

2. Klasifikace předmětu plnění veřejné zakázky:

Nákup 2ks profi žacích traktorů.
3. Specifikace předmětu veřejné zakázky
Jeden žací traktor bude sloužit k údržbě travních ploch do 10 000 m2 v letním a zimním období.
Specifikace prvního traktoru:
- motor diesel o výkonu v rozmezí 10-18 HP
- uzávěrka diferenciálu
- ovládání dvěma samostatnými pedály
- travní pneumatiky
- středový výhoz sběru
Druhý žací traktor bude sloužit k údržbě travních ploch do 20 000 m2 v letním a zimním období.
Specifikace druhého traktoru:
- motor diesel o výkonu v rozmezí 15-25 HP
- uzávěrka diferenciálu
- ovládání dvěma samostatnými pedály
- travní pneumatiky
- středový výhoz sběru
Traktory musí být možno dovybavit níže uvedeným příslušenstvím. Traktory musí být schopny
posekat fotbalové hřiště i přilehlé travnaté plochy v celém areálu, odvést posekanou travinu (popř.
drobné dřeviny, stavební materiál aj.). V zimním období vyhrnout sníh z umělé trávy, tartanové,
atletické dráhy a přilehlých ploch + připojení strojů pro regeneraci a rekonstrukci travnatých ploch.
Výbava:
- dva rotační nože
- záběr sečení od 1000 mm do 1400 mm
- sběrný koš na trávu (od 400 do 600 l)
- hydraulické vyklápění sběracího koše do výšky minimálně 1, 5 m 1x
- hydraulický/mechanický koš s vyklápění na zem 1x
- sněhová radlice (pracovní záběr od 1200 mm)
- přípojný vozík
- zametač
- sypač
- čelní fréza na sníh
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4. Požadavky na jednotný způsob doložení nabídkové ceny
Celková cena za 2 ks žacích traktorů v Kč bez DPH.

5. Kritéria hodnocení nabídek
Základními kritérii pro přidělení veřejné zakázky budou výše nabídkové ceny bez DPH.

6. Lhůta pro plnění veřejné zakázky
Realizace nabídky musí být provedena do 28. 02. 2018 na adrese Sportovní areály města
Chrudim, s.r.o., V Průhonech 503, 537 03 Chrudim III.

7. Požadavky na prokázání kvalifikace








prokázaní oprávnění k podnikání (předložení živnostenského listu nebo výpisu z obchodního
rejstříku či jiné evidence, pokud v ní má být dodavatel zapsán podle zvláštních právních
předpisů) v kopii
čestné prohlášení dodavatele o tom, že splňuje následující kritéria (u právnické osoby
podepsané osobou oprávněnou jednat jejím jménem):
 není v likvidaci
 v uplynulých 3 letech proti němu nebyl prohlášen konkurs nebo konkurs nebyl zrušen
pro nedostatek majetku
 nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky
 nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, nebo na
pojistném a na penále na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, s výjimkou případů, kdy bylo povoleno splácení ve splátkách a není
prodlení se splácením splátek
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 (fyzická osoba)
K prokázání technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 odst. 1 písm. a) zákona uchazeč
doloží čestné prohlášení, které bude obsahovat seznam významných dodávek realizovaných
dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění.

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, musí
tak učinit právnická osoba, tak i její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, vedoucí
organizační složky zahraniční právnické osoby nebo statutárním orgánem pověřený zástupce
(právnická osoba)
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8. Lhůta pro podávání nabídek
Nabídky musí být doručeny zadavateli do 14. 02. 2018 do 09:00 hod. V případě doručení
nabídky poštou je za okamžik převzetí zadavatelem považováno převzetí nabídky podatelnou
zadavatele.
9. Způsob a místo podávání nabídek
Nabídky mohou uchazeči zaslat poštou na adresu Sportovní areály města Chrudim, s.r.o.,
V Průhonech 503, 537 03 Chrudim III nebo osobně předat na adrese V Průhonech 503, Chrudim,
správa KPB, obchodní manažer p. Gondek, po předchozí telefonické domluvě na
tel.: 731 133 776, a to po celou dobu lhůty pro podání nabídek. Nabídka bude doručena v řádně
uzavřené zapečetěné obálce, která bude výrazně označena „NABÍDKA – Nákup žacích traktorů –
NEOTVÍRAT“. Dále budou na obálce uvedeny identifikační údaje o uchazeči obsahující
obchodní firmu, sídlo, právní formu a identifikační číslo.
10. Otevírání obálek
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 14. 02. 2018 v 09:03 na adrese: Sportovní areály
města Chrudim, s.r.o., V Průhonech 503, 537 03 Chrudim. Při otevírání obálek mají právo být
přítomni zástupci uchazečů, kteří v termínu podali nabídku. Zadavatel bude požadovat po
přítomných uchazečů, aby svou účast při otevírání obálek stvrdili podpisem v listině přítomných
uchazečů. Při otevírání obálek komise přítomným uchazečům sdělí pouze identifikační údaje
uchazečů, zda je nabídka v českém jazyce, zda je podepsaný návrh smlouvy o dílo a výši
nabídkové ceny. Další údaje hodnotící komise nesděluje.

Zadavatel si dále vyhrazuje právo:
Nabídky, které nesplní požadované podmínky zadavatele, budou z hodnocení vyřazeny. Právo
odmítnutí všech nabídek, právo nevybrat žádnou z předložených nabídek, právo změnit nebo zrušit
soutěž a právo možnosti neuzavření smlouvy se žádným z uchazečů.
Zadavatel si rovněž vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit,
popřípadě upřesnit, informace deklarované uchazeči v nabídkách, případně žádat o zaslání prospektů
s technickými parametry.
Žádný z uchazečů nemá ani ve výše uvedených případech nárok na náhradu výdajů spojených
s vypracováním a podáním nabídky.
Zadavatel nevrací podané nabídky.
Výběrem nejvhodnější nabídky uchazeči nevzniká právní vztah, zadavatel si vyhrazuje právo jednat o
smlouvě a upřesnit její konečné znění.
Oznámení o výsledku bude sděleno pouze vítězi výběrového řízení.
V Chrudimi dne 12. 01. 2018

Mgr. Luděk Marousek, jednatel SAMCH
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