
    MĚSTO HARTMANICE 
Tel./fax 376 593218 *** Hartmanice 75,  34201 Sušice*** e-mail:podatelna@muhartmanice.cz 

Naše č.j.  Mha   799/2013       Hartmanice 25.11.2013              vyřizuje: Bauchová 

                   
VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY A PRO KÁZÁNÍ SPLN ĚNÍ KVALIFIKACE   

Zadavatel: Město Hartmanice  
Sídlo:     Hartmanice 75, 342 01 Sušice                 
IČ:        00255467, DIČ CZ00255467            
Akce :     Rámcová smlouva na dodávku hn ědé št ěpky jako paliva  do kotelen Hartmanice na rok 2014  
Zadavatel oznamuje zahájení otev řeného výb ěrového řízení na podlimitní ve řejnou zakázku v 
souladu se zákonem č.137/2006 Sb.o ve řejných zakázkách v platném zn ění a  vyzývá uchaze če k 
předložení nabídek a prokázání spln ění kvalifikace.  

  
 

1. INFORMACE O PŘEDMĚTU ZAKÁZKY 
1.1. Název Rámcová smlouva na dodávku hn ědé št ěpky jako paliva pro kotelny 

Hartmanice na rok 2014 
1.2. Stručný popis Cílem této podlimitní ve řejné zakázky (VZ)  je na základ ě  rámcové  

smlouvy uzav řené mezi zadavatelem a čtyřmi vybranými uchaze či 
uzavírat postupn ě  kupní smlouvy na dodávku p ředmětu VZ až do 
celkového objemu cca 11000 prm na rok  2014 dle pravidel 
zveřejněných v závazném textu rámcové smlouvy, který je přílohou  
č.A této výzvy. 

1.3. Druh zadávacího řízení Otevřené řízení dle §27 zák. č.137/2006 Sb. o ve řejných zakázkách ve 
znění pozd ějších p řepisů.   

1.4 Typ ve řejné zakázky Podlimitní ve řejná zakázka na dodávky           
1.5.Místo realizace dodávek 1. Hartmanice, kotelna u čp. 36 

2. Hartmanice, kotelna u čp. 140   
2. Hartmanice, část Ho řejší Krušec – sklad paliva 

1.6. Termíny pln ění Průběžně leden - prosinec 2014, na základ ě  kupní smlouvy uzav řené 
v souladu s podmínkami rámcové smlouvy. 

1.7. Předpokládána hodnota 
dodávek 

4,800.000 Kč bez DPH 

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI 
2.1. Název zadavatele M ěsto Hartmanice 

Datová schránka mknbxxv 
2.2. Sídlo zadavatele Hartmanice 75, 34201 Sušice 
2.3. IČ/DIČ 00255467/CZ00255467 
2.4. Osoba odpov ědná    
   jednat za zadavatele 

Ji ří JUKL – starosta m ěsta, tel: 376593218 
Email: podatelna@muhartmanice.cz  

2.5. Kontaktní osoba ve v ěci 
veřejné zakázky 

Ing. Jana Bauchová, tel: 724181016 
Email:bauchova@muhartmanice.cz 
 
 



 
3.INFORMACE O ZADÁVACÍ DOKUMENTACI 

 
3.1. Kontaktní osoba ve v ěci 
zadávací dokumentace 

Ing. Jana Bauchová, tel: 724181016 
Email: bauchova@muhartmanice.cz 

Zadávací dokumentace v četně příloh je uve řejněna na profilu zadavatele  
http://muhartmanice.profilzadavatele.cz/ 

Před podáním nabídky doporu čujeme prohlídku poptávaného 
materiálu na míst ě na základ ě předchozí telefonické domluvy na 
tel:607813106  – p. Kopa čka. 

3.2. Obchodní podmínky, 
včetně platebních podmínek 

Jsou obsaženy v závazném textu rámcové smlouvy, kte rá je nedílnou 
sou částí této zadávací dokumentace – příloha B.   

3.3. Technické podmínky, 
popis požadovaného materiálu  

Zadavatel poptává dodávku do místa realizace hn ědé  št ěpky 
(ČSN14961-4) o celkovém p ředpokládaném objemu cca 11000 prm  
a to v kvalitách: 
1.Štěpka hn ědá  ur čená k uskladn ění – kvalita I (cca 8000 prm)  
Kvalitní hn ědá št ěpka o velikosti maximáln ě 6x6 cm zpracovaná 
štěpkova čem ( nikoliv drti čem) a bez dalších p říměsí. Přípustná 
vlhkost do 50 %.   
2.Štěpka hn ědá  ur čená k okamžité spot řebě – kvalita II (cca 3000 prm)  

Hnědá št ěpka - materiál o velikosti  max.   6x6 cm zpracovan á 
štěpkova čem nebo drti čem s příměsí max 50% pilin. P řípustná vlhkost 
do 50%. 
Množstevní objem jednotlivých druh ů není pevn ě dán. Je závislý na 
technických možnostech uskladn ění a spot řebách materiálu 
v závislosti na klimatických podmínkách.   

 
4. LHŮTY, TERMÍNY, ADRESY A KONTAKTY 

 
4.1.Lhůta pro podávání 
dodate čných informací  
k zadávacím podmínkám  

§49 zákona o VZ  
Písemná žádost musí být doru čena nejpozd ěji 6 pracovních dn ů před 
uplynutím lh ůty pro podání nabídek 

4.2. Zadávací lh ůta Zadávací lh ůta začíná běžet okamžikem skon čení lhůty pro podání 
nabídek a kon čí dnem doru čení oznámení zadavatele o výb ěru 
nejvhodn ější nabídky. Zadávací lh ůta se prodlužuje uchaze čům, s 
nimiž m ůže zadavatel v sou ladu s tímto zákonem uzav řít smlouvu, až 
do doby uzav ření smlouvy podle § 82 odst. 3 nebo do zrušení 
zadávacího řízení. 

4.3.Lhůta pro podání nabídek 
Datum a hodina   

3.1.2014 do 10,00 hodin 

4.4. Adresa pro podání nabídek   Městský ú řad Hartmanice, Hartmanice 75, 34201 Sušice 
4.5. Jiné up řesňující údaje Nabídku m ůže dodavatel doru čit doporu čeně poštou nebo p ředat 

osobn ě po telefonické dohod ě termínu p řevzetí.  
Nabídku je nutno na obálce ozna čit “NEOTVÍRAT – VŘ RÁMCOVÁ 
SMLOUVA – ŠTĚPKY“  

4.6. Termín otevírání obálek 3.1.2014 10.15 hodin  
v kancelá ři starosty M ěstského ú řadu Hartmanice na adrese 
Hartmanice 75, 34201 Sušice 



4.7. Osoby oprávn ěné se 
zúčastnit otevírání obálek 

Při otevírání obálek s nabídkami mají právo být přítomni členové komise, 
zástupci zadavatele, osoba pověřená zadavatelskou činností a zástupci 
uchazečů.Touto osobou může být statutární orgán uchazeče u právnické 
osoby nebo fyzická osoba nebo jiná osoba zmocněná statutárním orgánem 
uchazeče právnické osoby či fyzickou osobou. V tomto případě doloží 
osoba přítomna otevírání obálek originál nebo úředně ověřenou kopii plné 
moci.  

 
5. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY 

 
5.1. Obsah nabídky Nabídku je nutno předložit v 1 vyhotovení  v písemné podobě a musí 

obsahovat: 
1. Identifika ční údaje uchaze če 
2. Cenová nabídka Příloha „A“  
3. Návrh rámcové smlouvy podepsaný osobou oprávn ěnou jednat 
jménem či za uchaze če.    Příloha „B“  
4. Základní kvalifika ční předpoklady ( §50 odst.1 písm.a)) Příloha „C“  
5. Profesní kvalifika ční předpoklady ( §50 odst.1 písm.b)) 
6. Čestné prohlášení o své ekonomické a finan ční způsobilosti splnit 
veřejnou zakázku ( §50 odst.1 písm.c)) Příloha „D“   
7. Technické kvalifika ční předpoklady( §50 odst.1 písm.d))  Příloha „E“  
8. Součástí nabídky musí být rovn ěž (§68 odst. 3)  Příloha „F“   
a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v 
posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v 
pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele, 
b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, 
jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, 
vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek, 
c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu 
podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou. 
9. Případné další dopl ňující údaje k zakázce 
 

 
6. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY 

 
6.1. Cenová nabídka Uchazeč  zpracuje nabídku do formuláře “cenová nabídka“ – příloha „A“ 

této zadávací dokumentace.  Nabídková cena musí být bez DPH  za 
jednotku prm zvlášť pro kvalitu I a zvlášť kvalitu II  a musí obsahovat již 
veškeré náklady na realizaci dodávky v místě plnění.   

 
7. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKA ČNÍCH PŘEDPOKLADŮ 

 

7.1. Základní kvalifika ční 
předpoklady 

Dodavatel splní základní kvalifikační předpoklady předložením čestného 
prohlášení o plnění základ kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 ) 
zákona 137/2006 Sb. v platném znění podepsané osobou oprávněnou 
jednat jménem či za dodavatele ve formuláři „Čestné prohlášení – 
kvalifikační předpoklady“ označeném jako Příloha  „C“. 

7.2 Profesní kvalifika ční 
předpoklady  
 

Dodavatel předloží pro splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle 
§54 zákona 137/2006 Sb. v platném znění prostou kopii  výpisu 
z obchodního rejstříku nebo živnostenského rejstříku, případně obou těchto 
dokladů.  Uchazeč, který bude vyzván k uzavření rámcové smlouvy musí 
předložit originál ne starší 3 měsíců popř. jeho ověřenou kopii.  



7.3. Čestné prohlášení o své 
ekonomické a finan ční 
způsobilosti splnit ve řejnou 
zakázku 

Dodavatel splní  předložením čestného prohlášení o tom, že je po 
ekonomické a finanční stránce způsobilý zakázku splnit  ( § 50 odst. 1 
písm c)) zákona 137/2006 Sb. v platném znění podepsané osobou 
oprávněnou jednat jménem či za uchazeče ve formuláři „Čestné prohlášení 
o ekonomické a finanční způsobilosti“ označeném jako Příloha „D“. 

7.4. Technické kvalifika ční 
předpoklady (reference) 

Dodavatel předloží pro splnění technických kvalifikačních předpokladů 
přehled nejméně 2 dodávek ( včetně kontaktů pro případné ověření) za 
poslední 3 roky  obdobného charakteru co do množství a kvality poptávané 
zadavatelem podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za 
dodavatele. Uchazeč použije formulář:  Příloha „E“      
 

7.5. Součást nabídky dle §68 Součást nabídky  dle §68 odst. 3 Uchazeč použije formulář:   Příloha „F“  
8. KRITERIA HODNOCENÍ NABÍDKY 

Váhové ohodnocení nabídek 
(nejvyšší po čet bod ů, nejlepší nabídka) 

Váha kritéria %  (rozmezí bod ů)  Kriterium 
50 (0-50) Cena za jednotku (prm) bez DPH 
30 (0-30) Kvalita nabízené  št ěpky  
20 (0-20) Množství v prm, které je uchaze č schopen za rok 2014 dodat 

v požadované kvalit ě 
 

9. OSTATNÍ 
 

Pořadí nabídek uchaze čů stanovené v zadávacím řízení při uzavírání rámcové smlouvy nemá vliv na 
budoucí zadávání ve řejných zakázek – viz závazný text rámcové smlouvy. 
V případě, že není možné z objektivních d ůvodů   rámcovou smlouvu uzav řít se 4 uchaze či jak je 
uvedeno v zadávací dokumentaci, m ůže zadavatel uzav řít rámcovou smlouvu i s menším po čtem.   
 
Zadavatel si vyhrazuje právo na  upřesnění, doplnění podmínek, eventuálně zrušení této výzvy k podání 
nabídky. Zadavatel nebude hradit uchazečům výdaje spojené se zpracováním nabídky a její doručení. 
Přílohy: . 
  
1. Příloha „A“ Cenová nabídka  
2. Příloha „B“ Návrh rámcové smlouvy    
3. Příloha „C“  Základní kvalifika ční předpoklady ( §50 odst.1 písm.a))  
4. Příloha „D“  Čestné prohlášení o své ekonomické a finan ční způsobilosti splnit ve řejnou zakázku  
              ( §50 odst.1 písm.c))  
5. Příloha „E“  Technické kvalifika ční předpoklady( §50 odst.1 písm.d))   
6. Příloha „F“ Součástí nabídky musí být rovn ěž (§68 odst. 3)  
a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro 
podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele, 
b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota 
přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek, 
c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního 
předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou. 

   
V Hartmanicích 25.11.2013                                 
                                                                 Jiří  J U K L                                             
                                                                  starosta 
                                                              Města Hartmanice  
 


