Technické služby Opava s. r. o.

ELEKTRONICKÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK
k veřejné zakázce na dodávky

dle § 14, odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“)

zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení
dle § 53 zákona

„Dodávka tlakového vozidla na čištění uličních vpustí“
Evidenční číslo zakázky:

Název zadavatele

05/2019/201

Technické služby Opava s.r.o.

zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C , vl. 14177
Adresa zadavatele

Těšínská 2057/71, 746 01 Opava

Oprávněná osoba zadavatele

Ing. Jan Hazucha, jednatel společnosti

IČ

64618188

DIČ

CZ64618188

číslo účtu

1842464359/0800

bankovní spojení

Česká spořitelna, a.s. Opava

Telefon

+420 553 759 111

e-mail

ts.opava@tsopava.cz

URL (internetová) adresa

www.tsopava.cz

Profil zadavatele

https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/64618188

Kontaktní osoby zadavatele ve
věcech veřejné zakázky

Bc. Stanislav Gawrecki, dipl. ekonom, ekonomický náměstek
tel.: 553 759 102, e-mail: stanislav.gawrecki@tsopava.cz
Lada Muchová, referent ekonomické správy
tel.: 553 759 108, e-mail: lada.muchova@tsopava.cz
Ing. Martin Girášek, MCI, provozně-technický náměstek
tel.: 553 759 101, e-mail: martin.girasek@tsopava.cz
Marek Witassek, vedoucí provozovny komunikace
tel.: 553759125, e-mail: marek.witasek@tsopava.cz

Kontaktní osoby zadavatele
ve věcech technických:
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1.

Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky

1.1.

Druh zadávacího řízení
zjednodušené podlimitní řízení

1.2.

Veřejná zakázka podle předmětu
dodávky

1.3.

Předmět veřejné zakázky
Předmětem plnění veřejné zakázky je nákup nového vozidla – tlakové vozidlo na čištění uličních
vpustí.
Vozidlo musí splňovat dané technické podmínky, které jsou uvedeny v příloze č. 6 zadávací
dokumentace jako součást kupní smlouvy.

1.4.

Předpokládaná cena a množství předmětu veřejné zakázky
CPV
Množství
Tlakové vozidlo na čištění
42924740-8
1 ks
uličních vpustí

Předpokládaná cena
5 000 000,-- Kč

1.5.

Místo plnění veřejné zakázky
Místem plnění se rozumí místo předání předmětu plnění zadavateli – areál Technických služeb
s.r.o., ul. Těšínská 71, Opava.

1.6.

Doba plnění veřejné zakázky
Termín dodání: do 15. 12. 2019

1.7.

Zadávací lhůta
Veřejný zadavatel stanovuje délku zadávací lhůty (§ 40 zákona), a to 90 kalendářních dnů od
data pro podání nabídek. Po tuto dobu jsou účastníci vázáni celým obsahem nabídky. Zadávací
lhůta neběží po dobu, ve které zadavatel nesmí uzavřít smlouvu podle § 246 zákona.

1.8.

Prohlídka místa plnění
S ohledem na charakter veřejné zakázky prohlídka místa plnění není organizována.

2.

Zadávací dokumentace a podmínky přístupu k zadávací dokumentaci

2.1.

Uveřejnění Zadávací dokumentace
Zadavatel uveřejní na profilu zadavatele kompletní Zadávací dokumentaci včetně příloh dle
§ 53 odst. 3 zákona (https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/64618188).

3. Lhůta a místo pro podání nabídek
Zadavatel upozorňuje, že od 18. 10. 2018 je vázán ustanovením § 211 odst. 3 zákona
stanovujícím povinnost písemné elektronické komunikace mezi zadavatelem a
dodavatelem, která se vztahuje k podávání nabídek v elektronické podobě a na veškeré
předpokládané doklady, včetně dokladů předkládaných vybraným dodavatelem na základě
výzvy dle § 122 odst. 3 a 5 zákona. S ohledem na tuto skutečnost zadavatel požaduje, aby
veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem probíhala výlučně elektronicky, a to
již od počátku zadávacího řízení (prostřednictvím elektronického nástroje Portál pro
vhodné uveřejnění, datovou schránkou nebo e-mailem)
3.1.

Lhůtu pro podání nabídek stanovuje zadavatel do 3. 7. 2019 do 8:00 hod. Otevírání obálek
proběhne bezprostředně po ukončení příjmu nabídek, a to v sídle zadavatele.

3.2.

Dodavatel může podat v zadávacím řízení jen jednu nabídku (§ 107 odst. 3 zákona).

3.3.

Nabídka bude zpracována v českém jazyce. Doklady, které jsou vyhotoveny v jiném než
českém jazyce, musí být opatřeny úředně ověřeným překladem do českého jazyka.
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3.4.

Nabídka se podává v elektronické podobě ve lhůtě pro podání nabídky.

3.5.

Nabídka se podává v elektronické podobě pouze prostřednictvím zadavatelem stanoveného
elektronického nástroje Portál pro vhodné uveřejnění.

Podrobnější informace ohledně způsobu zpracování a podání nabídek jsou obsaženy
v zadávací dokumentaci.

4. Požadavky na splnění kvalifikace
4.1.

Zadavatel stanovuje jako požadavky na kvalifikaci dodavatele:
− prokázání základní způsobilosti stanovené v § 74 odst. 1 až 3 zákona
− prokázání profesní způsobilosti stanovené v § 77 odst. 1 a 2 písm. a) zákona
− prokázání technické kvalifikace stanovené v § 79 odst. 2. písm. b) zákona

4.2.

Požadavky na prokázání kvalifikace jsou blíže specifikovány v Zadávací dokumentaci.

5.

Údaje o hodnotících kritériích

5.1.

Základním hodnotícím kritériem ekonomické výhodnosti nabídky pro zadání veřejné zakázky
je nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH podle § 114 zákona.

6.

Další podmínky

6.1.

Zadavatel je oprávněn z důvodů uvedených v § 127 zákona zadávací řízení zrušit

6.2.

Účastník zadávacího řízení nemá právo na úhradu nákladů spojených s účastí ve veřejné
zakázce.

6.3.

Nabídky se účastníkům zadávacího řízení nevrací a zůstávají u zadavatele jako součást
dokumentace o zadání veřejné zakázky.

V Opavě 07. 06. 2019

Ing. Jan Hazucha, v.r.
jednatel společnosti
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