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Obec Horní Krupá                                                                 Horní Krupá 16. září 2014            
 
Horní Krupá 49                                                                        Počet listů: 10 
580 01 Horní Krupá 
 
Č.j.: A - 142/2014 
 
 
 
 
Název firmy 
 
K rozeslání dle seznamu  
dodavatelů 
 
K uveřejnění na úřední desce 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Komunální technika k omezení prašnosti – Horní Krupá “ 

 
 
 
 
 
 

Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu 
dle § 12, odst. 3, zákona č. 137/2006 Sb. 

o veřejných zakázkách. 
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Název:  Obec HORNÍ KRUPÁ 
Sídlo: Horní Krupá 49, 580 01 Horní Krupá 
IČ: 00267481 
  
Zastoupená: Josefem JELÍNKEM  
 starostou 
 

Jako zadavatel Vás vyzývá v souladu s § 18, odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon), k podání nabídky k veřejné 

zakázce malého rozsahu dle § 12, odst. 3 zákona   
s názvem: 

 
 

„Komunální technika k omezení prašnosti – Horní Krupá “ 
 
Zadávací řízení je realizované v rámci projektu: 
„Omezení prašnosti z plošných zdrojů v obci Horní Krupá “  
Identifikační číslo projektu:  28524580.   
Operační program Životní prostředí 
Výzva č. 59 
Prioritní osa 2 - Zlepšování kvality ovzduší a omezování emisí 
Primární oblast podpory 2.1 - Zlepšení kvality ovzduší 
Podoblast podpory 2.1.3  - Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů 
 
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách, v souladu s § 18 odst. 5 zákona. 
 
 
Čl. 1 Specifikace zadávací dokumentace  
 
Tato výzva k podání nabídek (dále jen Výzva) má čtyři přílohy, které jsou její nedílnou 
součástí: 
Příloha č. 1 – Krycí list nabídky 
Příloha č. 2 -  Čestné prohlášení 
Příloha č. 3 -  Tabulka splnění technické specifikace 
Příloha č. 4 -  Závazný návrh smlouvy 
 
Výzva spolu s přílohami je zároveň zadávací dokumentací veřejné zakázky 
 
 
 
Čl. 2 Předmět zakázky  
 
Předmětem zakázky je pořízení čistícího samosběrného stroje vybaveného výkonným sacím 
a zametacím zařízením a soustavou kartáčů a skrápěním, určeného k údržbě pozemních 
komunikací, k němuž požadované min. technické parametry a vlastnosti jsou uvedeny níže.  
 
 
2.1. Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle CPV kódů: 
Kód CPV:    Popis: 
34144430-1 Zametací vozy 
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2.2. Závazné technické specifikace předmětu zakázky 
 
Zadavatel stanovil technické podmínky formou požadavků na výkon a funkci zametacího 
stroje. Technické požadavky zde uvedené jsou závazné a uchazeč je povinen je při podání 
nabídky respektovat. Je-li v dokumentaci nebo některé její části či příloze definován 
konkrétní výrobek, má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v 
nabídce, a následně i při vlastní dodávce, může být nahrazen i výrobkem kvalitativně 
srovnatelným. 
 
 
Základní stroj 
   
• 4 válec, diesel, výkon min. 21 kW 
• baterie 12V min. 60 Ah, 
• plynulý plně hydraulický pojezd 
• přejezdová rychlost min. 20 km/hod 
• permanentní pohon 4x4 
• stejná velikost předních a zadních kol 
• uzávěrka diferenciálu 
• hydraulické řízení 
• min. 7 hydraulických vývodů vpředu (1x dvoučinný,  
           1x dvou činný + pohon hydro motoru min. 15 ltr/min při 200 bar, 
           1x pohon hydro motoru min. 35 ltr/min při 200 bar, 1x zpětný beztlaký odtok, 
           1x vedení přepadového oleje).   
• Čelní hydro závěs   
• min. 5x zadní hydraulické vývody (1x dvou činný, 1x pohon hydro motoru  
           min. 35 ltr/min při 200 bar, 1x zpětný beztlaký odtok, 1x vedení přepadového oleje.) 
• Bezpečnostní kabina s topením, větráním a rozmrazováním čelního a zadního skla, 
            stěrač, sada předních a sada zadních pracovních světel, majáček a otvírání 
            pravých dveří,  
• Kapacita nádrže min. 30 litrů nafty, uzávěr zajištěný proti zcizování PHM   
• Délka max. 2700 mm  
• Šířka max. 1090 mm 
• Výška max. 2400 mm 
• Vnější poloměr otáčení max. 1800 mm 
• Hmotnost max. 3,5 tuny 
• Technický průkaz pro provoz na pozemních komunikacích 
• Reflexní barva stroje, vybavení pro provoz na pozemních komunikacích 
    
  
Zametač s odsáváním 
    
• sběrací nástavba s odsáváním 
• nesená nádrž na nečistoty o objemu min. 500 litrů., nádrž na vodu min. 80 litrů.  
• vakuové vysávání poháněné hydromotorem, hydraulické vyklápění do min 135 cm, 
• odsávání centrální, včetně min. 4,5 m hadice ručního odsávání  
• sada 2x2 talířových košťat    
• šíře zametání nastavitelná 1,10 – 2,10 m s centrálním sběrem s odsáváním  
            a horizontálně rotujícím zametacím válcem.   
• Pohon hydraulikou stroje.     
• Sada pro odstavení a nastrojení kontejneru 
• Kovový skelet turbíny odsávání 
•          Zametač bude splňovat normu pro zachycování  
            jemného polétavého prachu PM 10  
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2.3. Požadované prokázání technické specifikace v nabídce  
 
Uchazeč dostatečně popíše nabídnutý zametací stroj nejen uvedením názvu výrobce a typu 
ale také přesným uvedením všech parametrů. Tento podrobný popis nabízeného zametacího 
stroje musí být přiložen k návrhu kupní smlouvy jako její příloha č. 1 – Technická specifikace.  
 
Požaduje se minimálně dvě jeho fotografické vyobrazení. 
 
Požaduje se předložení prosté kopie dokladu prokazujícího, že nabízený zametač splňuje 
normu pro zachycování jemného polétavého prachu PM 10.   
 
Uchazeč dále prokáže splnění požadovaných technických parametrů u nabízeného stroje 
doložením vyplněného a podepsaného formuláře uvedeného v Příloze č. 3 – Tabulka splnění 
technické specifikace 
 
Nabídky, které nebudou těmto technickým kritériím, byť v jediném parametru vyhovovat, 
budou vyřazeny. 
 
 
 
2.4. Další požadované služby a podmínky zadavatele k předmětu zakázky 
 
Doprava a uvedení do provozu: Součástí plnění dodavatele je doprava stroje na místo plnění 
dodávky, předvedení funkčnosti stroje a zaškolení obsluhy ( min. 2 pracovníků zadavatele). 
Toto plnění je součástí nabídkové ceny vozu a dodavatel není oprávněn požadovat za něj 
úhradu dalších nákladů. 
 
Záruční servis: Součástí plnění dodavatele je servis v rámci a po dobu záruky za jakost 
vozidla, která je stanovena v min. délce 24 měsíců ode dne předání kompletní dodávky. 
Zadavatel požaduje započít řešení reklamace (vady) dodavatelem na místě, kde se nachází 
stroj, a to do 48 hodin od doručení požadavku zadavatele dodavateli (nahlášení). 
Součástí záručního servisu je povinnost dodavatele zajistit odvoz porouchaného vozu, pokud 
opravu nebude možné provést u zadavatele. Záruční servis je součástí nabídkové ceny a 
dodavatel jej poskytuje bez nároku na další finanční plnění. 
 
Vozidlo musí odpovídat platnému zákonu o provozu vozidel na veřejných komunikacích. 
 
Předmětem dodávky bude nové vozidlo. 
 
Prodávající se zavazuje kupujícímu dodat spolu se zbožím v českém jazyce doklady, které 
se ke zboží vztahují, a to zejména: dodací list, doklady pro registraci a provoz, homologaci 
stroje, záruční listy, návody k obsluze a údržbě, servisní knížky a další doklady a náležitosti 
vyžadované k provozu a obsluze stanovené platnými právními normami. 
 
O dodání zboží bude sepsán předávací protokol (dodací list), který připraví dodavatel, 
nebude-li dohodnuto jinak. 
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Čl 3. Kvalifikační předpoklady 
 
Požaduje se, aby uchazeč o zakázku v nabídce předložil: 
 
3.1. výpis z obchodního rejstříku, je-li v něm uchazeč zapsán, či výpis z jiné obdobné 

evidence, pokud je v ní zapsán, a to v prosté kopii, 
 

3.2. doklad o oprávnění k podnikání relevantní k předmětu zakázky (např. příslušné 
živnostenské oprávnění), a to v prosté kopii, 
 

3.3. čestné prohlášení, že uchazeč úplně akceptuje zadávací podmínky a vyjasnil si 
všechna případná sporná ustanovení a nesrovnalosti v zadávací dokumentaci této 
veřejné zakázky. Že všechny údaje uvedené v jeho nabídce jsou pravdivé a 
zadavatel má právo si všechny uvedené údaje ověřit. Je vázán celým obsahem 
předložené nabídky po celou dobu zadávací lhůty. Uchazeč se také zaváže, že 
zakázku nepostoupí jinému dodavateli. Porušení tohoto pravidla může být důvodem 
pro odstoupení objednatele od smlouvy.  
 
Čestné prohlášení bude podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za 
uchazeče.  
 

3.4. čestné prohlášení dle Přílohy č. 2 výzvy, podepsané osobou oprávněnou jednat za 
uchazeče. 
 

Zadavatel si vyhrazuje právo vyžádat si od vítězného uchazeče před uzavřením smlouvy 
předložení písemností požadovaných v odst. 3.1. a 3.2. v originálech nebo v úředně 
ověřených kopiích, nepředložil-li je již ve své nabídce. Jejich nepředložení je důvodem 
k neuzavření smlouvy. 

 
V případě, že nabídku předloží sdružení více právnických osob musí kvalifikační předpoklady 
dle odst. 3.1. a 3.2. předložit každý z účastníků sdružení, ostatní kvalifikační předpoklady 
účastníci sdružení dohromady. V nabídce musí být uvedena jedna osoba oprávněná jednat 
za sdružení. 
 
 
Čl. 4 Místo a termín splnění zakázky 
 
Místo splnění: sídlo zadavatele v Horní Krupé čp. 49, okres Havlíčkův Brod.  

Termín splnění: nejdéle do 27. února 2015. 

 
 
Čl. 5 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky, způsob a podmínky financování 
 
Předpokládaná hodnota investice na pořízení strojů:  
Podvozek: 1.285.000,- Kč bez DPH  
Zametací nadstavba: 700.000,- Kč bez DPH  
 
Předpokládaná hodnota celého předmětu zakázky je spolufinancovaná z fondů Evropské 
unie – Fondu Soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí (dále též OPŽP) a 
činí 1.985.000,- Kč bez DPH 
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Podrobněji jsou podmínky financování uvedeny v čl. 8 Obchodní a platební podmínky a 
v Příloze č. 4 – závazný návrh smlouvy. 
 
 
V případě, že zadavateli nebude na tuto akci poskytnuta v rámci OPŽP podpora, 
vyhrazuje si zadavatel možnost zrušení zadávacího řízení nebo odstoupení od 
uzavřené kupní smlouvy bez sankcí.   
 
Prodávající je povinen respektovat skutečnost, že projekt je realizován s podporou dotace 
EU a SFŽP v rámci Operačního programu Životní prostředí a je povinen plnit všechny 
povinnosti z této skutečnosti vyplývající. Informace o těchto povinnostech jsou volně 
dostupné na webové stránce OPŽP http://www.opzp.cz/ 
  
Dodavatel je též  povinen umožnit kontrolu vynaložených prostředků vyplývající ze zákona č. 
320/2001 Sb., o finanční  kontrole ve veřejné správě, o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
 
Čl. 6 Uvedení nabídkové ceny 
 
Nabídková cena musí být uvedena v Kč jako celková konečná cena za splnění celého 
předmětu zakázky včetně všech souvisejících výdajů. 
 
Celková cena musí být rozepsána bez DPH a včetně DPH, a to spolu s dalšími údaji 
minimálně na Krycím listu nabídky a v návrhu smlouvy. 
 
Nabídková cena bude považována za cenu nepřekročitelnou. 
 
 
 
Čl. 7  Hodnocení nabídek 
 
Hodnocení bude provedeno dle výše celkové nabídkové ceny bez DPH. 
 
Hodnoceny budou pouze nabídky, které splní všechny podmínky zakázky. Jako 
nejvýhodnější bude vybrána nabídka s nejnižší nabídkovou cenou za celý předmět veřejné 
zakázky. 
 
 
Čl. 8 Obchodní a platební podmínky 
 
 
8.1 Obchodní podmínky 
 
Součástí zadávací dokumentace jsou zadavatelem definované obchodní podmínky vč. 
platebních podmínek, a to ve formě závazného návrhu kupní smlouvy k uzavření dle § 2079 
a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (příloha č. 4). Dodavatelé doplní tento 
návrh na žlutě vyznačených místech o požadované údaje nutné pro její úplný obsah (údaje o 
uchazeči, kontaktní údaje, cena za zboží atd.) a předloží jej jako součást své nabídky. 
 
Dodavatel není oprávněn do textu obchodních podmínek jinak zasahovat či je měnit. 
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Každý uchazeč předloží vyplněný návrh smlouvy jako nedílnou součást své nabídky. 
 
Smlouva musí být podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.  
 
 
8.2 Platební podmínky 
 
Dodavatel bude moci na úhradu předmětu zakázky vystavit zálohovou fakturu do výše 90% 
jeho celkové ceny. Splatnost zálohové faktury bude 30 dnů. Zálohovou fakturu bude nutné 
vystavit s přiměřeným časovým předstihem tak aby mohla být proplacena nejpozději na 
začátku prosince 2014.  
 
Po dodání předmětu zakázky a jeho protokolárním převzetí zadavatelem dodavatel vystaví 
fakturu na 10% ceny předmětu zakázky. Splatnost faktury bude 30 dnů.  
 
Obě faktury musí být označeny plným názvem předmětu plnění uvedeném v uzavřené kupní 
smlouvě a názvem programu OPŽP „Omezení prašnosti z plošných zdrojů v obci Horní 
Krupá - ID projektu:  28524580. “ a musí splňovat i případné další náležitosti dle podmínek 
OPŽP aktuálních v době jejich vystavení. Informace o těchto podmínkách jsou volně 
dostupné na webové stránce OPŽP http://www.opzp.cz/. 
 
Platby za pozáruční a mimozáruční servis budou uhrazeny po provedení jednotlivých 
servisních činností na základě vystaveného daňového dokladu. 
 
Platby budou probíhat výhradně v českých korunách a rovněž veškeré cenové údaje budou v 
této měně. 
 
Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny. 
 
Podrobné vymezení platebních podmínek je obsaženo v závazném návrhu kupní smlouvy. 
 
 
Čl. 9 Kontaktní osoba zadavatele, poskytování dodatečných informací. 
 
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím 
podmínkám, a to u kontaktní osoby zadavatele, kterou je: 
 
Ing. Jan Pumpr, ADVEZ – administrace veřejných zakázek, Pražského povstání 1641, 256 
01 Benešov, e-mail: vz@advez.cz, číslo datové schránky: wv8s3ap, tel. +420 606 888 922. 
 
Žádost o dodatečnou informaci lze doručit uvedené kontaktní osobě nejpozději 4 pracovní 
dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Žádosti o dodatečné informace lze zasílat 
na e-mail: vz@advez.cz.  
 
Všechny dodatečné informace k zadávacím podmínkám budou v elektronické podobě 
uveřejněny na úřední desce zadavatele na jeho webová stránce:   
 
http://www.hornikrupa.cz/uredni-deska/ 
 
Z tohoto důvodu zadavatel důrazně vyzývá dodavatele, aby ve lhůtě pro podání nabídek tuto 
úřední desku sledovali.  
 
Na této úřední desce se též uveřejňují všechny přílohy této výzvy v přepisovatelné podobě 
pro ty uchazeče, kteří nebyli přímo osloveni a nemají přílohy k dispozici. 
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Čl. 10 Další podmínky zakázky 
 

 
a) Do nabídkové ceny zahrne uchazeč veškeré náklady na plnění zakázky. Dodatečné 

cenové požadavky nebudou akceptovány. Nabídkovou cenu uchazeč doplní spolu 
s dalšími údaji do Krycího listu nabídky (viz. Příloha č. 1), který musí být předložen 
v nabídce. 
 

b) Součástí nabídky musí být vyplněná Tabulka splnění technické specifikace, z níž 
musí vyplývat, že nabízený předmět zakázky splňuje všechny požadavky zadavatele 
na jeho technické parametry. Tabulka musí být podepsána osobou odpovědnou 
jednat za uchazeče. Tabulka je uvedena v Příloze č. 3. 
 

c) Součástí nabídky musí být podrobný popis nebo technická specifikace nabízeného 
předmětu zakázky v českém jazyce a min. dvě jeho fotografická vyobrazení. Popis 
nebo technická specifikace nesmí být v rozporu s údaji potvrzenými v Tabulce splnění 
technické specifikace.  
 

d) Součástí nabídky musí být návrh kupní smlouvy k uzavření dle § 2079 a násl. Zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dle závazného návrhu smlouvy (viz Příloha č. 4). 
Dodavatelé doplní tento závazný návrh na žlutě vyznačených místech o požadované 
údaje nutné pro její úplný obsah (údaje o uchazeči, kontaktní údaje, cena za zboží 
atd.) a předloží jej jako součást své nabídky. Návrh smlouvy nesmí být vyjma tohoto 
doplnění nijak měněn. 
Cena za plnění předmětu smlouvy musí odpovídat nabídkové ceně uchazeče.  
 
K návrhu smlouvy uchazeč přiloží podrobnou technickou specifikaci nabízeného 
vozidla jako Přílohu č. 1 návrhu smlouvy.  
 
Návrh smlouvy musí být v nabídce předložen v listinné podobě. Tento návrh musí být 
podepsaný osobou odpovědnou jednat za uchazeče. 
 

e) Požaduje se, aby vítězný uchazeč poskytl návrh smlouvy v elektronické 
přepisovatelné podobě. 
 

f) V případě, že zadávací podmínky veřejné zakázky obsahují požadavky nebo odkazy 
na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, 
které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, za příznačné patenty, 
ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel pro plnění veřejné 
zakázky použití i jiných, minimálně stejně kvalitativně a technicky obdobných řešení. 
 

g) Zadavatel si vyhrazuje právo kontroly parametrů nabízeného předmětu zakázky a 
ověření údajů uvedených v nabídce před podpisem kupní smlouvy. 
 

h) Dodavatel je povinen respektovat povinnost zadavatele dle § 147a zákona, dle které 
veřejný zadavatel na svém profilu uveřejní smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku 
včetně všech jejích změn a dodatků, výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné 
zakázky a seznam subdodavatelů dodavatele veřejné zakázky. 
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i) V případě, že zadavateli nebude na tuto akci poskytnuta v rámci OPŽP podpora, 

vyhrazuje si zadavatel možnost zrušení zadávacího řízení nebo odstoupení od 
uzavřené kupní smlouvy bez sankcí.   
 

j) Zájemci nebo uchazeči o tuto veřejnou zakázku nejsou oprávněni požadovat po 
zadavateli úhradu nákladů souvisejících se zadávacím řízením. 
  

k)  Varianty nabídek se nepřipouští. 
 

l)  Zadavatel připouští podání nabídek pouze v listinné podobě.  
 

m) Veškeré nabídky musejí být předloženy uchazečem ve dvou (2) výtiscích, a to v 
jednom originále a jedné kopii. Originál bude označen jako „originál“ a kopie jako 
„kopie“. 
 

n)  Uchazeči jsou vázáni nabídkou 60 dnů ode dne otvírání obálek 
 

o) Nabídku lze podat pouze v českém jazyce. Tato podmínka se nevztahuje na doklady 
vyhotovené ve slovenském jazyce.  

 
p) Zadavatel si dále vyhrazuje právo: 

- změnit podmínky zakázky, 
- nepřijmout nabídky, 
- vyřadit z hodnocení nabídku, která nesplní všechny podmínky zadávacího řízení 
- zakázku kdykoli zrušit, a to až do okamžiku uzavření smlouvy s vybraným 
uchazečem, 
- nevybrat žádnou z nabídek. 
 
 

Čl. 11 Doporučené řazení nabídky  
         

- vyplněný Krycí list nabídky (dle Přílohy č. 1) 
- obsah nabídky 
- prokázání splnění kvalifikace a čestná prohlášení (dle Přílohy č. 2), 
- vyplněná Tabulka splnění technické specifikace (dle Přílohy č. 3) 
- podrobná specifikace předmětu plnění a barevné fotografie, prokázání PM10 
- případné další písemnosti poskytnuté uchazečem. 
- návrh smlouvy v listinné podobě (dle Přílohy č. 4) podepsaný osobou oprávněnou 

jednat za uchazeče 
- příloha č. 1 návrhu smlouvy - podrobná technická specifikace nabízeného předmětu                 

zakázky. 
      
Nabídku doporučujeme pevně spojit a zabezpečit proti rozpojení. 
 
Originál nabídky i její kopii vložte do jedné společné obálky. 
 
 
Čl.12 Lhůta pro podání nabídek 
 
Nabídky lze podat nejpozději do 15:00 hodin, dne 1. října 2014. 
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Čl. 13 Způsob označení a podání nabídek, otevírání obálek 

 
Nabídky musí být podány písemně v řádně uzavřené obálce, označené na její přední straně 
nápisem: „ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA – ZAMETACÍ STROJ -  NEOTVÍRAT !!! “. 
Na zadní straně obálky musí být čitelná adresa uchazeče.  
 
Obálky s nabídkami lze podat osobně v úředních hodinách ve dnech pondělí a středa od 
08:00-11:30 hod. a 12.30 – 14.00 hod. na adrese: Obecní úřad Horní Krupá čp. 49, 580 01 
Horní Krupá. V poslední den lhůty do 15:00 hod.  
 
Při podání nabídek poštou na výše uvedenou doručovací adresu je za okamžik podání  
nabídky považován okamžik jejího převzetí podatelnou zadavatele.  
 
 
Nabídky, které budou doručeny po lhůtě pro podání nabídek, nebudou do zadávacího řízení 
zařazeny a zůstanou bez otevření archivovány u zadavatele. 
 
O výsledku hodnocení bude všem uchazečům podána informace neprodleně po rozhodnutí 
zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky.  
 
Vypracoval: Ing. Jan Pumpr, tel. 606888922 
 
 
                                                      Za zadavatele: 
                                                                                                           Josef JELÍNEK v.r. 
                                                                                                                    starosta 
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