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Výzva k podání nabídky v rámci jednacího řízení
Vážený dodavateli,
z pověření zadavatele, Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s., IČ: 254 96 565, se sídlem:
Zahradní 768, 464 01 Frýdlant, zastoupeného Ing. Petrem Olyšarem a Janou Machovou,
členy představenstva, Vás vyzýváme k podání nabídky na veřejnou zakázku:

,,Pořízení univerzálního stavebního stroje formou
finančního leasingu“
vypsané formou jednacího řízení v souladu s § 22 odst. 1 a 2 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „ZVZ“), které navazuje na původní zrušené
zjednodušené podlimitní řízení.
Předmětem veřejné zakázky je pořízení univerzálního stavebního zemního stroje, a to
formou tzv. finančního leasingu, neboli formou finančního pronájmu stroje s jeho následnou
koupí. Předmětem dodávky (leasingu) je univerzální stavební stroj typu: rypadlo – nakladač
s výkonem motoru min. 70kW. Stavební stroj musí být dodavatelem dopraven do místa
určení (sídlo zadavatele), uveden do provozu a musí být provedeno zaškolení (instruktáž)
obsluhy.
Předmět veřejné zakázky zahrnuje rovněž pojištění odpovědnosti stavebního stroje za
škodu způsobenou provozem vozidla na pozemních komunikacích a havarijní
pojištění, přičemž výše požadované spoluúčasti zadavatele jako provozovatele vozidla
nesmí u havarijního pojištění přesáhnout 10% z pojistného plnění a výše požadované
minimální spoluúčasti nesmí přesáhnout 10.000,- Kč.
Klasifikace předmětu veřejné zakázky:
Stroje pro přepravu zeminy a výkopy s nimi spojené
Mechanické lopaty, rypadla a lopatové nakladače
Finanční leasing
Pojištění motorových vozidel
Pojištění za škodu způsobenou provozem motorového vozidla

kód CPV: 43200000-5
Kód CPV: 43260000-3
Kód CPV: 66114000-2
Kód CPV: 66514110-0
Kód CPV: 66516100-1

Předpokládaná cena předmětu zakázky:
Předpokládaná cena leasingového nájemného včetně akontace a pojištění (činí cca
2.500.000,-Kč bez DPH.
Doba plnění zakázky:
Uzavření smluv o realizaci zakázky - neprodleně po ukončení zadávacího řízení
(předpoklad): 09/2013
Požadované kompletní předání stroje: do 4 měsíců od objednání – předpoklad 01/2014.
Leasingová smlouva bude uzavřena na 54 měsíců.

Místo plnění zakázky:
Místem plnění je areál Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. Zahradní 768, 464 01
Frýdlant.
Na jednání k této veřejné zakázce dne 25.07.2013 jste byli podrobně seznámeni
s nedostatky ve Vaší nabídce a s požadavky zadavatele na podání nabídky. Ze všech
jednání s jednotlivými zájemci o veřejnou zakázku vyplynuly následující úpravy zadávací
dokumentace a nové požadavky:
•

doba leasingu byla upravena a je požadována v délce 54 měsíců

• s ohledem na fakt, že smlouvu se zadavatelem bude uzavírat leasingová
společnost jako pronajímatel stavebního stroje, je nutné, aby leasingová
společnost vystupovala v nabídce jako uchazeč. Z tohoto důvodu je nutné, aby
jste podali společnou nabídku s touto leasingovou společností, uzavřeli s ní
smlouvu o sdružení ve smyslu § 51 odst. 6 ZVZ a tuto smlouvu dokladovali ve
svých nabídkách
• je třeba respektovat požadavky uvedené již v původní zadávací dokumentaci,
v čl. IX v odst. 9.1.1. až 9.1.3, aby v návrhu leasingové smlouvy byly jako
smluvní strany uvedeny zadavatel a leasingová společnost a v návrhu kupní
smlouvy pak jako smluvní strany dodavatel stavebního stroje jako prodávající a
leasingová společnost jako kupující. Předložené návrhy smluv musí
respektovat a zapracovávat všechny požadavky uvedené v 9.1 až 9.4. ZD.
• vzhledem k tomu, že součástí smluvního vztahu s leasingovou společností je i
pojištění v rozsahu definovaném v čl. III odst. 3.1. ZD, je nutné dořešit v rámci
nabídky pozici pojišťovacího ústavu – může vystupovat jako subdodavatel ve
smyslu § 17 písm. i) ZVZ nebo jako člen výše uvedeného sdružení

• vzhledem k tomu, že veřejná zakázka je nyní zadávána v jiném druhu

•

zadávacího řízení, než bylo původní zjednodušené podlimitní řízení, není možné
již uznat čestná prohlášení předložená v původních nabídkách za dostačující
k prokázání kvalifikace. Km prokázání splnění kvalifikace v tomto jednacím
řízení je nutno doložit všechny doklady požadované v čl. VI ZD.
V příloze č. 4 - Formuláři pro specifikaci technických parametrů byly upřesněny
některé technické parametry stroje - v nabídce je nutné doložit vyplněný nový
formulář

Všechny podstatné změny v zadávací dokumentaci oproti původní vydané v rámci
zjednodušeného podlimitního řízení byly vyznačeny pro lepší přehlednost červeně.

Zpracování nabídky
Nová doplňující nabídka podávaná v tomto jednacím řízení bude předána ve struktuře a rozsahu
uvedeném v nové zadávací dokumentaci. Tato nová nabídka bude zadavateli předána v jednom
písemném listinném vyhotovení a v jednom elektronickém vyhotovení ve formátu MS WORD, MS
EXCEL, příp. PDF na datovém nosiči. Všechna vyhotovení nabídky budou zadavateli doručena
v jedné uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky a heslem „JEDNACÍ ŘÍZENÍ NEOTVÍRAT“. Na obálce bude rovněž uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení o pozdním
doručení nabídky dle § 71 odst. 6 ZVZ.
Nabídka bude zpracována dle formálních, technických a smluvních požadavků zadavatele
uvedených v této výzvě a v zadávací dokumentaci. Nabídka i veškeré další doklady požadované ZVZ
a zadávacími podmínkami musí být předloženy v českém jazyce, pokud jsou vydány v jiném jazyce,
musí být předložen jejich úředně ověřený překlad do českého jazyka. Tato povinnost se nevztahuje na
doklady předložené ve slovenském jazyce.

Lhůta pro podání nabídky končí dnem 23.08.2013 v 10:00 hodin. Místem pro podání nabídky je
kancelář poradce zadavatele.Compet Consult s.r.o., Tržní nám.876/11, 460 01 Liberec. Nabídky je
možno podat osobně v po-pá od 08:00 –15:00 hod., nebo zaslat na výše uvedenou adresu tak, aby
byly na uvedenou adresu doručeny nejpozději do konce lhůty k podání nabídek. Nabídky podané po
uplynutí lhůty pro podání nabídek komise neotvírá, pozdní podání nabídky oznámí zadavatel
bezodkladně příslušnému uchazeči.
Otevírání obálek s nabídkami proběhne na adrese poradce zadavatele, Compet Consult s.r.o., Tržní
nám. 876/11, 460 01 Liberec, dne 23.08.2013 ve 10:00 hodin. Otevírání obálek se může zúčastnit
maximálně jeden zástupce za každého uchazeče, který podal ve lhůtě pro podání nabídek nabídku.
Zadávací lhůta
Zadávací lhůtu pro toto navazující jednací řízení stanovuje zadavatel na 90 kalendářních dní.
Uchazeč je svou nabídkou vázán min. do konce této zadávací lhůty.
Způsob hodnocení nabídek:
Hodnocení nabídek bude provedeno podle jediného hodnotícího kritéria, kterým je nejnižší nabídková
cena bez DPH.
Nová nabídka včetně platných dokladů z původní nabídky podané v rámci zrušeného zjednodušeného
podlimitního řízení bude znovu posouzena z hlediska prokázání splnění kvalifikace a zadávacích
podmínek, a v případě, že požadavkům zadavatele vyhoví, bude vyhodnocena podle stanovených
kritérií hodnocení. Pokud nebude Vaše nabídka i po doplnění zpracována v souladu se zadávacími
podmínkami nebo pokud neprokážete splnění kvalifikace v požadovaném rozsahu, bude Vás
zadavatel nucen z další účasti v tomto jednacím řízení vyloučit.

V příloze této výzvy Vám zasíláme novou zadávací dokumentaci včetně příloh s vyznačením změn
provedených v rámci jednacího řízení.

Předem děkujeme za Vaši novou nabídku a těšíme se na případnou další spolupráci.

Ing. Martina Bufková Rychecká
jednatelka firmy Compet Consult s.r.o.
poradce zadavatele v zadávacím řízení

Přílohy:

č.1
č.2
č.3
č.4
č.5

Zadávací dokumentace
Titulní list nabídky
Vzor čestného prohlášení dle §53 ZVZ
Doklady dle § 68 odst.3
Formulář pro zpracování nabídkové ceny
Formulář technických specifikací

