Zadavatel
Obec Úherce se sídlem : Úherce č.p. 57

440 01 Úherce IČ: 00556459

zastoupená Zuzanou Kubištíkovou starostkou

Výzva k podání nabídek
v rámci zakázky malého rozsahu na dodávky :
Vážený dodavateli ,
vyzýváme Vás k podání nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu

" Nákup nové dýchací techniky pro JSDH Úherce"
Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení 2 ks nové dýchací techniky pro JSDH Úherce .
JSDH Úherce v současné době využívá zastaralou dýchací techniku Saturn na hranici životnosti 40 let.Pořízením nové
dýchací techniky splňující stanovené normy a požadavky bude bezpečnost zasahujících hasičů při provádění záchranných a
likvidačních prací.Podrobné informace k předmětu plnění jsou uvedeny v Zadávacích podmínkách (ZP) a jejich
přílohách.Výběrové řízení je vypsáno v souladu s par.6 v návaznosti na par. 31 zákona č. 134/2016 Sb.o zadávání veřejných
zakázek , v platném znění ( dále jen zákon či ZZVZ)
Dodávka dýchací techniky bude financována z " Dotačního programu Ústeckého kraje -Program 2019 na podporu
Vybavení jednotek Sborů dobrovolných hasičů obcí osobními ochrannými prostředky a věcnými prostředky požární ochrany.

Předpokládaná hodnota předmětu zakázky - dodávek činí celkem 83 tis. korun včetně DPH
Předpokládanou hodnotu zadavatel stanovuje zároveň jako maximální nabídkovou cenu
V případě , že nabídková cena účastníka za předmět veřejné zakázky překročí tuto celkovou maximální nabídkovou cenu ,
bude toto posuzováno jako nesplnění zadávacích podmínek a zadavatel takového účastníka za další části ve výběrovém
řízení vyloučí .

Doba plnění zakázky - uzavření kupní smlouvy - po ukončení výběrového řízení , schválení
výsledků v RM a na základě písemné výzvy zadavatele ( kupujícího ) předpoklad 06/2019
Požadovaný termín dodávky max. 3 měsíce od podpisu kupní smlouvy
Místo plnění zakázky Místem dodání je adresa JSDH Úherce č.p. 57 , 440 01 Úherce okr. Louny
Hodnocení nabídek bude provedeno podle jediného hodnotícího kritéria, kterým je nejnižší nabídková cena včetně DPH.
Nabídky budou hodnoceny tak , že podle výše nabídkové ceny včetně DPH hodnotící komise sestaví pořadí nabídek.Jako
nejvhodnější bude vybrána nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.Hodnocení nabídek může být provedeno před jejich
posouzením, (posouzením splnění podmínek účasti). V takovém případě dojde po hodnocení k posouzení nabídky , která
byla podána účastníkem , se kterým má být uzavřena smlouva ( vybraným dodavatelem) , resp. který se umístí první v
pořadí.

Požadavky na prokázání kvalifikace a způsobilosti
K prokázání kvalifikace a způsobilosti v rámci tohoto výběrového řízení účastník předloží :
Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti ve smyslu par. 74 odst.1 zák.
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( viz příloha č. 2 ZP)
Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné podobné evidence
Doklad o oprávnění podnikat ( ŽL , Výpis ŽR) v rozsahu pokrývajícím min., následující živnost :Nákup a prodej

Seznam významných obdobných dodávek realizovaných a dokončených účastníkem ( dodavatelem) v posledních 3
letech .Dodavatel prokáže , že v posledních 3 letech realizoval alespoň 2 dodávky obdobné dýchací techniky pro JPO
další informace jsou podrobně vymezeny v zadávacích podmínkách a jejich přílohách

Zadávací podmínky (ZP) s přílohami (1-4) jsou v kompletní elektronické podobě zveřejněny na profilu
zadavatele : https://www.profilzadavatele-vz.cz/profile_cent_2681.html
pokud bude zadavatel požadovat doplňující informace , kontaktní osoba Jiří Kruk tel 603414777
mail: krukprag@gmail.com
Žádost o vysvětlení ZP musí být doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro
podání nabídek.
Lhůta pro podání nabídek končí dnem : 24.6.2019 v 16.00 hodin
Otevírání obálek proběhne bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek v zasedací místnosti na adrese
zadavatele Obecní úřad Úherce č.p. 57 , 440 01 Úherce okr. Louny
Místem pro podání nabídky je přízemí budovy Obecního úřadu Úherce č.p. 57 , 440 01 Úherce Nabídky je možné podat po
předchozí telefonické dohodě s p. Jiřím Krukem, tel 603414777, nebo osobně v úředních hodinách obecního úřadu vždy v
pondělí 16.00-18.00 nebo zaslat na výše uvedenou adresu tak , aby byly doručeny nejpozději do konce lhůty podání
nabídek.Pokud nebude nabídka zadavateli doručena ve lhůtě pro podání nabídek , nepovažuje se za podanou a v průběhu
výběrového řízení se k ní nepřihlíží.
Nabídka bude zadavateli předána v jednom listinném vyhotovení a v jednom kompletním elektronickém vyhotovení

Nabídka bude zadavateli doručena v jedné uzavřené obálce označené následujícím způsobem:
"NABÍDKA - NEOTVÍRAT!"
Veřejná zakázka : " Nákup nové dýchací techniky pro JSDH Úherce"
Nabídka bude podána v českém jazyce. Podrobnosti jsou uvedeny ZP.

Za předloženou nabídku předem děkujeme
Úherce dne: 3.6.2019
za zadavatele starostka Zuzana Kubištíková
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