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Výzva k podání nabídky a zadávací
dokumentace pro uchazeče o veřejnou
zakázku malého rozsahu na dodávku:

„Svozová lisovací nástavba“

BŘEZEN 2020

http: www.ekobi.cz
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Zadávací podmínky a pokyny pro zpracování cenové nabídky
na veřejnou zakázku malého rozsahu, při jejímž zadávání zadavatel nepostupuje podle zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“).
Zakázka je zadávána dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Města
Česká Třebová ze dne 01. 04. 2017.

1.1 ZADAVATEL:
Název zadavatele:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Právní forma:
Zastoupený:

Kontaktní osoba:

1.2

Eko Bi s.r.o.
Semanínská 2050, 560 02 Česká Třebová, Česká republika
648 275 00
CZ 648 275 00
společnost s ručením omezeným
Zdeněk Řehák, jednatel
tel: +420 731 125 802
e-mail: zdenek.rehak@ekobi.cz
Zdeněk Václavek, vedoucí dopravy
tel: +420 731 499 802
e-mail: zdenek.vaclavek@ekobi.cz

PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZAKÁZKY, MÍSTO

1.2.1 Předmět plnění
Předmětem této zakázky je dodávka nové svozové lisovací nástavby.
Na základě výběrového řízení uzavře zadavatel s vybraným dodavatelem kupní smlouvu na
dodání svozové lisovací nástavby dle podmínek vymezených touto Zadávací dokumentací.
1.2.2 Místo plnění
Eko Bi s.r.o., Semanínská 2050, 560 02 Česká Třebová, 560 02 Česká Třebová.
1.2.3 Předpokládaná hodnota
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 450 000,- Kč bez DPH.
1.3

KVALIFIKACE,
USTANOVENÍ

TERMÍN

PLNĚNÍ,

TECHNICKÉ

ZADÁNÍ

A

JINÁ

1.3.1 Základní kvalifikační předpoklady a způsob jejich prokázání
Zadavatel požaduje k prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů předložit čestné
prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů v rozsahu § 74 odst. 1 zákona.
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1.3.2 Profesní kvalifikační předpoklady a způsob jejich prokázání
K prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů Zadavatel požaduje předložit:
- výpis z obchodního rejstříku (postačí předložit prostou kopii)
- doklad prokazující oprávnění k podnikání pro předmět této zakázky, uchazeč předloží kopii
živnostenského listu (postačí předložit prostou kopii)
- prohlášení o shodě na předmět plnění
- návod k obsluze
- čestné prohlášení o zajištění záručním a pozáručním servisu do 48 hodin (bude součástí kupní
smlouvy)
- reference – 4 významné zakázky za poslední 2 roky s plněním min. 350.000 Kč bez DPH.
1.3.3 Termín plnění
Termín dodání svozové lisovací nástavby a předání se stanovuje nejpozději do 30.9.2020.
1.3.4 Technické podmínky
Zadavatel požaduje minimální technické parametry a úroveň výbavy předmětu plnění dle
následující specifikace:
- nová lisovací nástavba o objemu min.3000 l pro vozidlo Multicar M31-rozvor 2999 mm
- osazení nástavby na natahovací rám jednoramenného nosiče kontejnerů-výška háku
1000 mm
- hydraulický lisovací mechanismus
- automatický lisovací proces, lisování v celém profilu nástavby
- poměr stlačení minimálně 1:2
- vyprazdňování výtlačným štítem se dvěma tlačnými hydraulickými válci
- manuálně otvíraná zadní vrata s nadlehčováním pomocí plynových pružin
- boční hydraulické univerzální vyklápěcí zařízení pro nádoby 110,120,140,a 240 l
- oboustranná uzavíratelná boční dvířka pro ruční nakládání odpadu
- elektrické ovládání po obou stranách nástavby s bezpečnostním tlačítkem STOP
- bezpečnostní jistící prvky bočních dvířek, lisovacího mechanismu a vyklapěč nádob
- maják na zádi nástavby
- osvětlení pracovního prostoru u vyklápěče nádob
- barva oranžová
- osvědčení o shodě
- zaškolení obsluhy, návod na obsluhu v českém jazyce, veškerou dokumentaci, katalog
náhradních dílů, ceník základních náhradních dílů a předávací protokol.
1.3.5 Požadavky na zpracování cenové nabídky
Cenová nabídka musí obsahovat celkovou cenu za předmět plnění specifikovaný v čl. 1.3.4.
Cena bude uvedena v Kč na krycím listě. Součástí cenové nabídky bude podepsaný návrh kupní
smlouvy.
1.3.6 Platební podmínky
Navrhne dodavatel jako součást návrhu kupní smlouvy.
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1.3.7 Záruční doba
Zadavatel požaduje lhůtu trvání minimálně 2 roky.
Záruční lhůta začíná běžet ode dne předání svozové lisovací nástavby bez vad a nedodělků
zjištěných při předávání a převzetí nástavby a oboustranného podpisu předávacího protokolu.
Výše popsané a další záruční podmínky budou řešeny v kupní smlouvě.
1.3.8 Smluvní pokuty
Budou řešeny kupní smlouvou.
1.3.9 Kritéria hodnocení nabídek a hodnocení
Nabídky budou posuzovány na základě hodnotícího kritéria: nejnižší nabídková cena v Kč
bez DPH.
Hodnocení nabídek provede komise jmenovaná jednatelem zadavatele a uchazeči budou o
výsledku výběrového řízeni písemně vyrozuměni.
1.3.10 Lhůta a podání nabídek
Uchazeči mohou podat nabídky v písemné formě poštou nebo osobně na adrese zadavatele:
Eko Bi s.r.o., Semanínská 2050, 560 02 Česká Třebová, Česká republika, každý pracovní den
od 7:00 do 14:30 hod do konce lhůty pro podání nabídek v uzavřených obálkách s označením
"SVOZOVÁ LISOVACÍ NÁSTAVBA - NEOTVÍRAT" a kontaktní adresou uchazeče.
Termín pro podání nabídek je stanoven do 18. 3. 2020 do 11:00 hodin. Termínem doručení se
rozumí doručení nabídky do sídla zadavatele, ne podání na poště. Včasné doručení je rizikem
uchazeče. Pozdě doručené obálky s nabídkami budou vráceny neotevřené zpět uchazeči.
Otevírání obálek proběhne dne 18. 3. 2020 v sídle společnosti Eko Bi s.r.o. prostřednictvím
hodnotící komise, kterou stanoví jednatel společnosti. Otevírání obálek proběhne v souladu se
Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek Městem Česká Třebová ze dne 1.4.2017 a je
neveřejné.
1.3.11 Podmínky a požadavky na zpracování nabídky
Nabídka bude zpracována dle požadavků stanovených touto zadávací dokumentací. Nabídka
musí být zpracována v českém jazyce a veškeré další cizojazyčné doklady a texty musí být
úředně přeloženy do českého jazyka. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by
mohly zadavatele uvést v omyl. Uchazeč předloží nabídku v jednom originálním provedení,
zabezpečení nabídky před falšováním je v kompetenci uchazeče. Uchazeči se nepřiznává nárok
náhradu nákladů spojených s tímto výběrovým řízení.
Zadavatel na základě výběrového řízení vejde do smluvního vztahu s vybraným uchazečem.
Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek a/nebo technologické celky, má se
za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen
výrobkem a/nebo technologickým celkem parametrově srovnatelným se zadávacími
podmínkami.
Nabídka bude předložena v následujícím složení:
- krycí list nabídky s uvedením identifikačních údajů uchazeče a nabídkové ceny
- technické parametry nabídky dodávky
- čestné prohlášení dle bodu 1.3.1 této zadávací dokumentace
http: www.ekobi.cz
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- kopie požadovaných dokladů dle bodu 1.3.2 této zadávací dokumentace
- podepsaný návrh kupní smlouvy, předložený uchazečem
1.3.12 Variantní řešení
Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
1.3.13 Vyjasňování zadávacích podmínek
Uchazeči jsou oprávněni požadovat vysvětlení zadávací dokumentace. Žádost musí být
písemná a musí být doručena oprávněné osobě zadavatele nejdéle 3 pracovní dny před
termínem podání nabídek dle bodu 1.3.10. této zadávací dokumentace
Kompletní zadávací dokumentace včetně příloh je umístěna v elektronické podobě na
profilu zadavatele (elektronický nástroj E-ZAK) na adrese: https://zakazky.ceskatrebova.cz/ .
V České Třebové, dne 6. 3. 2020
Zpracoval Zdeněk Řehák, jednatel
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