Zadávací dokumentace pro
zakázku malého rozsahu na služby
zadávanou v souladu s interní směrnicí pro pořizování investičního
majetku pro město Šlapanice jako VZMR 2. kategorie

Oprava cisternové automobilové stříkačky
T 815 CAS 32

Zadavatel:
Město Šlapanice
se sídlem:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
číslo účtu:
zastoupené:

Tel.: 533 304 315

Masarykovo náměstí 100/7, Šlapanice, PSČ 664 51 Šlapanice
00282651
CZ00282651
Komerční banka, a.s.
19-23122641/0100
Mgr. Michaelou Tměnou - starostkou

Fax.: 544 228 096

mail: sekretariat@slapanice.cz
DS: 2xfbbgj

Tato zadávací dokumentace je vypracována Jako podklad pro podání nabídek uchazečů
v rámci výběrového řízení na akci „Oprava cisternové automobilové stříkačky T 815
CAS 32“.
Výběrové řízení dle této výzvy není prováděno dle zákona č.134/2016 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ale Jako veřejná zakázka malého rozsahu
(s ohledem na výši předpokládaných nákladů)
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1. Vymezení předmětu zakázky a technické podmínky
Předmětem plnění veřejné zakázky je oprava nástavby u vozidla CAS 32 (dále jen „oprava") a
dalších částí požárního cisternového vozidla TATRA 815 CAS 32, registrační značky BIA 1665, rok výroby vozidla 1989, (dále též jen „vozidlo"), v rozsahu dle přílohy č. 1 této zadávací
dokumentace.
Nejpozději po provedené všech zadavatelem požadovaných činností dodavatel rovněž předá
zadavateli zejména tuto dokumentaci, vše v českém jazyce:
- prohlášení o shodě k použitým náhradním dílům ve smyslu § 13 odst. 2 zákona č.
22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých
zákonů, v platném znění
- atesty, záruční listy a doklady o použitých náhradních dílech („ND“), popř. k dalším
dílům a jiným hmotám a materiálům, použitým při realizaci díla fotodokumentaci
průběhu opravy
o stav před opravou
o demontáž starých dílů
o montáž nových dílů
o konečný stav po opravě
- předávací protokol vozidla s uvedenými SPZ, č. VIN a č. motoru vozidla včetně soupisu
dokladů
(předmět zakázky dále z výše jen „dílo)

2. Záruka
Uchazeč poskytne záruku za jakost plnění, podle platných zákonů.

3. Doba a místo plnění veřejné zakázky
Předpokládaná doba plnění:
14 týdnů po podpisu smlouvy, nejpozději do 31.12.2019
3.2. Místo plnění:
Místem plnění se předpokládá provozovna dodavatele. Vozidlo bude po dohodě s
dodavatelem fyzicky přepraveno zadavatelem na jeho náklady do místa plnění, kde
bude předáno do opravy vybranému dodavateli. Po provedení díla bude vozidlo při
staveno k předání zpět zadavateli rovněž v místě plnění. Z předání a převzetí vozidla
bude sepsán vždy protokol s uvedením SPZ, č. VIN.

4. Technické podmínky
4.1. Technické podmínky realizace
Zadavatel specifikuje níže v tomto článku požadavky, týkající se technických a další souvisejí
cích podmínek plnění, rozsah prací a služeb požadovaných zadavatelem je blíže uveden
v příloze č.1 této zadávací dokumentace výše.
Zadavatel požaduje:
a) Předložení technologického postupu realizace díla (zajištění opravy vozidla a veške
ré technické dokumentace vztahující se k realizaci díla. Zadavatel má výlučné právo
kontroly veškeré dokumentace zpracované dodavatelem.
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b) Provedení díia v rozsahu a způsobem sjednaným mezi stranami dle požadavků za
davatele uvedených v této ZD a při dodržení všech postupů oprav a montáží určených
výrobcem vozidla, popř. výrobcem použitých ND.
c) Aby veškeré ND, výrobky, komponenty a jiné materiály užité dodavatelem v rámci
realizace díla byly nové, nepoužité, kvalitou nejvyšší jakosti a musí odpovídat podmín
kám a požadavkům stanoveným obecně závaznými právními předpisy, technickými
předpisy, normami a pravidly užívanými v České republice.
d) Aby dílo prováděno pouze pracovníky s příslušnou odbornou znalostí.
e) Ekologickou likvidaci vymontovaných dílů a jiných součástek v souladu s platnou le
gislativou:
Vybraný dodavatel výslovně garantuje ekologickou likvidaci vymontovaných dílů a
jiných součástek, event, dalšího odpadu na jím zajištěně skládce na jeho vlastní ná
klady, tj. tyto náklady musí být zahrnuty jako součást nabídkové ceny dodavatele.

4.2.

Další požadavky na realizaci zakázky

Zadavatel požaduje:
a) záruku za dílo v délce trvání minimálně 24 měsíců, včetně záruky na jednotlivé ná
hradní díly, pro něž se vystavuje samostatný záruční list.
b) zajištění záručního servisu.
c) Předmět zakázky bude splňovat kvalitativní požadavky definované platnými norma
mi ČSN či EN v případě, že příslušné české normy neexistují. Doporučené ustanovení
norem ČSN či EN se pro realizaci předmětu zakázky považují za závazná.
d) Vozidlo je ve vlastnictví zadavatele, nebezpečí škody na vozidle a na provedeném
díle nese od data předání vozidla do dispozice dodavatele až do řádného předání a
převzetí vozidla zadavatelem dodavatel.

4.3.

Zaměření a zúčtování prací

Není-li v zadávacích podkladech uvedeno jinak, jsou v jednotkových cenách zahrnuty mimo
jiné náklady na tyto služby a výkony:
a) náklady na opatření k zajištění bezpečnosti práce,
b) náklady na platby za požadované záruky a pojištění
c) náklady na veškerě pomocné materiály, hmoty, díly a výkony
d) náklady na veškeré pomocné práce, výkony a přípomoci, nejsou-li oceněny samo
statnou položkou

4.4.

Součinnost zadavatele

Zadavatel pro potřeby plnění předmětu zakázky poskytne tuto součinnost:
- dopravu vozidla do a z místa plnění
- doklady vztahující se k vozidlu potřebné pro provedení měření emisí a technické pro
hlídky vozidla

5. Poskytnutí zadávací dokumentace
k zadávací dokumentaci

a

dodatečné informace

5.1. Poskytování zadávací dokumentace
Zadavatel poskytl zadávací dokumentaci touto výzvou, další informace poskytne:
Městský úřad Šlapanice
Ing. Hana Strnadově
Odbor investic a správy majetku
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Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
Tel.: 533 304 343
mail: strnadova@slapanice.cz
nebo
Jiří Zvešper
velitel jednotky JSDH Šlapanice
Tel.: 724 185 252
mail: iednotka@hasici-slapanice.cz

6. Podání nabídek
6.1

Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí dne 24.7.2019 v 10:00 hod.

Profil zada va tele
Profilem zadavatele je adresa: https://zakazkv.slapanice.cz/
6.2

6.3
Elektronicky nástroj zadavatele
Veškeré úkony v rámci této veřejné zakázky se provádějí elektronicky prostřednictvím
elektronického nástroje E-ZAK, nestanoví-li zadavatel v zadávacích podmínkách nebo v
průběhu veřejné zakázky jinak.
Veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK se považují za
řádně doručené okamžikem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta písemnosti v
elektronickém nástroji E-ZAK. Na doručení písemnosti nemá vliv, zda byla písemnost jejím
adresátem přečtena, případně, zda elektronický nástroj E-ZAK adresátovi odeslal na kontaktní
emailovou adresu upozornění o tom, že na jeho uživatelský účet v elektronickém nástroji byla
doručena nová zpráva, či nikoli.
Zadavatel dodavatele upozorňuje, že pro plné využití všech možností elektronického nástroje
E-ZAK je třeba provést a dokončit tzv. registraci dodavatele. Zavedl-li zadavatel dodavatele do
elektronického nástroje E-ZAK, uvede u něj jako kontaktní údaje takové, které získal jako
veřejně přístupné, nebo jiné vhodné kontaktní údaje. Je povinností každého dodavatele, aby
před dokončením registrace do elektronického nástroje E-ZAK své kontaktní údaje
zkontroloval a případně upravil či doplnil jiné.
Za řádné a včasné seznamování se s informacemi i dokumenty zasílanými zadavatelem
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK a i za správnost kontaktních údajů uvedených
u dodavatele zodpovídá vždy dodavatel.
Veškeré informace týkající se elektronického nástroje E-ZAK jako registrace dodavatele do
systému, informací o používání elektronického podpisu apod. jsou dostupné na
https://zakazky.slapanice.cz.
Odpovědi na případné otázky týkající se uživatelského ovládání elektronického nástroje
poskytne kontaktní osoba zadavatele.

7. Kritéria pro zaclání zakázky
Podané nabídky budou hodnoceny podle kritéria nejnižší nabídkové ceny. Hodnocena bude
celková nabídková cena v Kč bez DPH (100%). Rozumí se cena, uvedená v návrhu
smlouvy. Nejvýhodnější nabídka má minimální hodnotu.
Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k realizaci předmětu zakázky
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8. Varianty nabídek
Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

9. Forma nabídky
9.1. Způsob zpracování nabídky
Nabídková cena bude zpracována za kompletní provedení díla (provedení všech činnos
tí dle zadání a příp. zjištění na prohlídce vozidla) zpracováním oceněného výkazu výměr položkového rozpočtu, vypracovaného dodavatelem v souladu s požadavky uvedenými v této
zadávací dokumentaci.
Nabídková cena bude stanovena za celé plnění předmětu zakázky, v souladu se zadá
vací dokumentací.
Nabídková cena bude uvedena v korunách českých včetně DPH.
Nabídková cena bude pro uchazeče závazná, musí být definována jako nejvýše přípust
ná, se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku apod. spojených s plněním celého rozsahu
zakázky, (včetně veškerých dalších nákladů např. dopravy, poplatků, režijních nákladů atd.)
na celou dobu a rozsah plnění zakázky.
Výběrové řízení bude realizováno formou jednoho kola a uchazeči předloží nabídkovou
cenu, která bude podkladem pro hodnocení nabídek a bude pro uchazeče závazná.
9.2. Způsob podání nabídky
Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Pokud dodavatel podá více nabídek samo
statně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo podá nabídku a současně je subdodavatelem
jiného dodavatele v tomtéž zadávacím řízení, zadavatel všechny nabídky podané takovým
dodavatelem samostatně či společně s jinými dodavateli vyřadí.
Nabídka bude podána písemně nebo elektronicky v českém jazyce a podepsána osobou
oprávněnou jednat jménem uchazeče.

9.3. Zadávací lhůta
Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a její délka
činí 90 dnů. Po tuto dobu je uchazeč svoji nabídkou vázán.

10. Práva zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje právo:
a) zrušit zadávací řízení
b) ověřit si údaje předložené v nabídce
c) upřesnit návrh smlouvy (vypracovaný v souladu se zadávací dokumentací a obchodními
podmínkami)
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1)
2)
3)
4)

Přílohy:
Rozsah díla - specifikace (příloha č. 1)
Čestné prohlášení (příloha č.2)
Krycí list (příloha č.3)
Smlouva o dílo (příloha č.4)
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