Město Rudolfov
vyhlašuje ve spolupráci se STAVEBNÍ PORADNOU, spol. s r.o., České Budějovice
v souladu s ustanovením §§ 27 a 31 a § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek a v souladu se Směrnicí k zadávání zakázek malého rozsahu města Rudolfov
(zásady pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu s platností a účinností od 23. 3.
2017) zadávací řízení na dodávky:
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Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Zadavatel
Město Rudolfov
zastoupené starostou města, panem Vítem Kavalírem
Ke Strážnici 760/1, 373 71 Rudolfov
IČ: 00245381
mobil starosta: 602 369 655
e-mail starosta: starosta@rudolfov.cz
Zastoupení zadavatele – společnost pověřená výkonem zadavatelských činností dle příkazní smlouvy
STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r. o.
Společnost pro inženýrské a cenové poradenství

sídlo: Průběžná 48, 370 04 České Budějovice
IČ: 62508822
kontaktní osoba ve věci zakázky: Štěpánka Čížková, DiS., sekce veřejných zakázek
- tel.: 387 330 460
- e-mail: cizkova@stav-poradna.cz
Předmět plnění
Předmětem plnění je pořízení ojetého komunálního vozidla - nosiče výměnných nástaveb
kategorie N1, splňujícího emisní normu min. EURO 5, rok výroby min. 2013, pro potřeby
města Rudolfova dle technické specifikace uvedené v zadávací dokumentaci včetně dodání
do místa plnění, případného zaškolení obsluhy a zajištění záručního servisu.
Klasifikace předmětu plnění
Název
Motorová vozidla

CPV
34100000-8

Požadovaný termín dodávky
Předpokládaný termín dodávky: do 7 pracovních dnů od podpisu kupní smlouvy
Místo plnění zakázky
místo dodávky: Třeboňská ul., Rudolfov – areál sběrného dvora
ZUJ 544981 Rudolfov, NUTS CZ0311544981, okres České Budějovice
Prohlídka místa plnění
Prohlídka místa plnění nebude s ohledem na charakter předmětu plnění organizována.
Podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem následujícím po dni odeslání výzvy k podání
nabídek (zahájení zadávacího řízení), je stanovena zadavatelem na 13 pracovních dnů a
končí dne 7. 2. 2019 v 900 hodin předáním obálek s nabídkami.
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Obálky s nabídkami budou doručeny poštou nebo prostřednictvím osoby, která provádí
přepravu zásilek (kurýrní služba) nebo osobně do sídla zadavatele, Města Rudolfov,
na adresu dočasného sídla Ke Strážnici 760/1, 373 71 Rudolfov (areál zámeček) do
ukončení lhůty pro podání nabídek, tj. do 7. 2. 2019 do 900 hodin.
Nabídka bude doručena v uzavřené obálce označené názvem zadávacího řízení a nápisem
„NEOTVÍRAT!" Na nabídku podanou po uplynutí lhůty pro podání nabídek se pohlíží, jako by
nebyla podána.
Otevírání obálek
Otevírání obálek za účasti účastníků zadávacího řízení nebude organizováno.
Požadavky na prokázání splnění kvalifikace
Zadavatel požaduje prokázání kvalifikačních předpokladů v následujícím rozsahu:
a) základní způsobilost – předložením prohlášení o splnění základní způsobilosti (§ 74 odst. 1
písm. a) až e) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění)
b) profesní způsobilost – předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné
evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje (výpis nesmí být
starší 3 měsíců ke dni zahájení zadávacího řízení)
c) technická kvalifikace – seznam min. 3 významných dodávek komunálního vozidla – nosiče
výměnných nástaveb kategorie N1 (nového či použitého), splňujících emisní normu min.
EURO 5, poskytnutých za poslední 3 roky, před zahájením zadávacího řízení, včetně
uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele.
Bližší informace o způsobu prokázání požadované způsobilosti a kvalifikace jsou uvedeny
v zadávací dokumentaci.
Kritéria pro hodnocení nabídek
Kritériem pro zadání zakázky je nejnižší nabídková cena bez daně z přidané hodnoty.
Pořadí nabídek bude stanoveno podle výše nabídkové ceny bez daně z přidané hodnoty.
Podrobnosti o způsobu hodnocení jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Zadávací dokumentace
Kompletní zadávací dokumentace je uveřejněna na úřední desce města Rudolfov (tj. na
adrese: https://www.mestorudolfov.cz/urad-5/uredni-deska/) a dále na webu města Rudolfov,
oddílu veřejné zakázky (tj. na adrese: https://www.mestorudolfov.cz/urad-5/verejne-zakazkymaleho-rozsahu/), kde je volně ke stažení pod názvem „KOMUNÁLNÍ VOZIDLO – NOSIČ
VÝMĚNNÝCH NÁSTAVEB KATEORIE N1“.
Další podmínky pro zpracování nabídky
 nabídka bude zpracována v českém jazyce a bude předložena v jednom vyhotovení
v listinné podobě;
 další podmínky a požadavky na zpracování nabídky jsou uvedeny v zadávací
dokumentaci;
 závazný vzor návrhu smlouvy včetně platebních podmínek je součástí zadávací
dokumentace.
Variantní řešení
Variantní řešení zadavatel nepřipouští.
Práva zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení i bez udání důvodu.
Zadávací řízení bylo zahájeno odesláním výzvy k podání nabídky vybraným dodavatelům a
zveřejněním na webových stránkách města Rudolfov dne 18. 1. 2019.
Jaroslav
Vítovec
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