Obec Olšany u Prostějova
vyzývá podle zákona č. 137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen
zákon) dle § 25 a 38 zájemce k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na veřejnou
zakázku v zjednodušeném podlimitním řízení na dodávky (dále jen VZ):
„Obec Olšany u Prostějova, okr. Prostějov – cisternová automobilová stříkačka“
A) Identifikační údaje zadavatele
Obec Olšany u Prostějova, 798 14 Olšany u Prostějova 50
IČ: 00288560
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: RNDr. Milan Elfmark, starosta
Kontaktní osoba:
Ing. Jan Tomek, tel. 777 244 236, e-mail : tomek@icvv.cz
B) Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky
Předmětem VZ je dodávka 1 ks nové (nepoužité, nerepasované) cisternové automobilové stříkačky
(CAS) včetně požadovaného požárního příslušenství. CAS musí odpovídat vyhl. č.35/2007 ve znění
vyhl. č.53/2010 Sb. a požadavkům zadavatele. CAS bude vybavená požárním čerpadlem se
jmenovitým výkonem 2000 l.min-1, kategorie podvozku 2, provedení základní, hmotnostní třída S,
pohon 4x4, výška brodivosti při pomalé jízdě vodou min. 700 mm, výška CAS max. 3200 mm.
Doba plnění
Předpokládaný termín zahájení dodávky: 18. týden 2014
Termín dokončení dodávky: max. do 15. 11. 2014
Místem plnění jsou Olšany u Prostějova
Předpokládaná hodnota zakázky bez DPH: 4,6 mil. Kč bez DPH
C) Zadávací dokumentace
Zadávací dokumentace obsahuje dokument Zadávací dokumentace včetně příloh, obchodní
podmínky a technické podmínky. Kompletní zadávací dokumentace včetně příloh je zveřejněna na
profilu zadavatele: www.stavebnionline.cz/profil/olsanyupv
D) Lhůta a místo pro podání nabídek
Nabídku uchazeč doručí nejpozději do 26. 3. 2014 do 15:00 hodin do podatelny zadavatele. V
případě zaslání poštou je rozhodující datum a hodina doručení. Osobní předání nabídek je možné
na podatelně v pracovní dobu podatelny zadavatele. Nabídka bude doručena v zalepené obálce a
označena nápisem: „Dodávka CAS – NABÍDKA – NEOTEVÍRAT“.
Otevírání obálek se uskuteční dne 26. 3.2014 v 15:00 hod. v zasedací místnosti v sídle zadavatele.

E) Požadavky na prokázání splnění kvalifikace uchazečů podle § 62
Uchazeč prokazuje splnění kvalifikačních předpokladů předložením prohlášení dle § 62 odst. 3
zákona. Uchazeč prokáže splnění své kvalifikace společně s nabídkou a návrhem smlouvy o dílo.

Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže:
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Základní kvalifikační předpoklady podle § 53 odst. 1.
Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva podle § 82 je povinen předložit zadavateli
originály či úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění základních kvalifikačních
předpokladů doklady uvedenými v § 53 odst. 3. Platnost dokladů bude v souladu s § 57 odst. 2.
Profesní kvalifikační předpoklady podle § 54 a), b):
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží
a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud
je v ní zapsán,
b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím
předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či
licenci
technické kvalifikační předpoklady
dle §56 odst. 1, písm. a) uchazeč předloží seznam významných dodávek realizovaných
dodavatelem v posledních 3 letech. Rozsah požadovaných informací a minimální úroveň:
minimální úroveň je dodávka nebo rekonstrukce 3 ks CAS v součtu za tři roky, seznam musí
obsahovat min. 3 ks CAS hmotnostní třídy S, přílohou seznamu budou 3 osvědčení podle § 56
odst. 1 písm. a) bod 1-2), případně smlouva a doklad o uskutečnění plnění dodavatele dle § 56
odst. 1 písm. a) bod 3) na dodávku CAS hmotnostní třídy S.
Zadavatel požaduje v souladu s § 62 odst. 1 prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit
veřejnou zakázku dle § 50 odst. 1 písm. c).
Uchazeč v souladu s Výzvou k podání nabídky, Zadávací dokumentací včetně příloh a v souladu se
zákonem ZVZ prokazují v nabídce splnění kvalifikačních předpokladů pouze předložením
prohlášení dle § 62 odst. 3 zákona. Vzor tohoto prohlášení je přílohou Zadávací dokumentace.
Kompletní doklady k prokázání kvalifikace předkládá v souladu s § 57 a § 62 odst. 3 jen uchazeč,
který byl vybrán, pokud kvalifikaci neprokáže, nastupuje druhý, případně třetí uchazeč v pořadí v
souladu se ZVZ.
F) Údaje o hodnotících kritériích
Hodnocení nabídek bude provedeno dle ekonomické výhodnosti dle § 78 pomocí více kritérií
samostatně pro každé kritérium zvlášť s tím, že důležitost jednotlivých kritérií bude vyjádřena
jejich vahou (viz dále). Vyhodnocení nejvýhodnější nabídky bude provedeno bodovací metodou.
Hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je:
1. Nabídková cena včetně DPH v Kč: 80 %
2. Funkční a technické vlastnosti CAS: 15%
2.1. celková výška CAS v mm (bez antén komunikačních zařízení) v nezatíženém stavu bez
osádky, hasiva a požárního příslušenství - 5%,
2.2. brodivost CAS při jízdě ve vodě v mm – 5%,
2.3. měrný výkon motoru v kW/t – 5%
3. Termín dodání CAS ve dnech od podpisu kupní smlouvy: 5 %
Podrobnosti jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci.
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