Obec Dolní Kralovice
Náměstí Ludvíka Svobody 6, 257 68 Dolní Kralovice

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK
NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU
INFORMACE O DRUHU A PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Zadavatel Obec Dolní Kralovice vyhlašuje výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého
rozsahu s názvem „Lesnická technika pro Dolní Kralovice“.
Předmětem této zakázky je nákup lesnické techniky: motorové pily, křovinořezu a štěpkovače dle
specifikace uvedené v zadávací dokumentaci.
Toto zadávací řízení je součástí realizace projektu „Lesnická technika pro Dolní Kralovice“, který
je spolufinancován z:
Programu rozvoje venkova
Osa I
Opatření I.1.2.
Podopatření I.1.2.1. Lesnická technika
záměr a) pořízení strojů

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE:
Obec Dolní Kralovice
Náměstí Ludvíka Svobody 6
257 68 Dolní Kralovice
IČ 00231711
statutární zástupce:

Antonín Bašta, starosta
tel.: 317856218
e-mail: obec@dolni-kralovice.cz

INFORMACE O ZADÁVACÍ DOKUMENTACI
Zadávací dokumentaci je možné vyzvednout v prostorách obecního úřadu na výše uvedené adrese
zadavatele v pracovních dnech od 9 – 12 hodin a od 13 – 15 hodin.
Zájemce je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávací dokumentaci. Tyto
informace je možné vyžádat si písemně a musí být doručeny zadavateli před uplynutím lhůty pro
podání nabídek.

LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK
Nabídky budou doručeny nejpozději do 20.5.2013 do 17 hodin do sídla zadavatele. Nabídky dodané
po této lhůtě nebo řádně neuzavřené nebudou do výběru přijaty. Uchazeč doručí svoji nabídku

Obec Dolní Kralovice
Náměstí Ludvíka Svobody 6, 257 68 Dolní Kralovice
osobně nebo doporučenou poštou na adresu sídla zadavatele v zapečetěné obálce jasně nadepsané
„NEOTVÍRAT – Lesnická technika pro Dolní Kralovice“.

ÚDAJE O HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍCH
Jediným kritériem pro zadání této zakázky je nabídková cena bez DPH uvedená v Kč. Zakázka bude
zadána takovému dodavateli, který nabídne nejnižší nabídkovou cenu. Navržená cena musí být
pevná a konečná za kompletní dílo. Cenová nabídka musí být rozdělena na cenu základní bez DPH,
samostatně DPH a cenu celkovou včetně DPH.
Obálky s doručenými nabídkami budou otevřeny 20.5.2013 od 17:00 hodin v prostorách obecního
úřadu. Otevírání obálek se mohou zúčastnit zájemci, jejichž nabídky byly zadavateli doručeny ve
lhůtě pro podání nabídek a osoby pověřené zadavatelem. Za zájemce se mohou otevírání obálek
zúčastnit maximálně 2 zástupci.

POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ PROFESNÍCH
KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ
Zájemce je povinen doložit jako součást nabídky výpis z obchodního nebo živnostenského rejstříku
nebo jiné oprávnění k podnikání (stačí prostá kopie) ne starší devadesáti dnů.

POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH
KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ
Zájemce je povinen doložit jako součást nabídky také prokázání splnění kvalifikačních předpokladů
(v originále) - možno nahradit čestným prohlášením v tomto znění (viz příloha):
 dodavatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí
s předmětem podnikání
 vůči majetku dodavatele neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí
o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě
nákladů insolventního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela
nepostačující, nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů
 dodavatel není v likvidaci

DALŠÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY
Zájemce je povinen předložit reference alespoň o 3 zakázkách týkajících se dodávek obdobného
charakteru a rozsahu uvedeného v zadávací dokumentaci. Tyto reference budou předloženy formou
prohlášení a v originále.
V Dolních Kralovicích dne 24.4.2013

Antonín Bašta
starosta obce

