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

Naše č.j.  Mha  706/2018      Hartmanice  9.11.2018             vyřizuje: Bauchová

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

Zadavatel: Město Hartmanice
Sídlo:     Hartmanice 75, 342 01 Sušice
IČ:        00255467, DIČ CZ00255467
Akce : Rámcová dohoda na dodávku dřevní štěpky jako paliva do kotelen Hartmanice na rok 2019
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody podle § 131 zákona o zadávání veřejných
zakázek č. 134/2016 Sb. v platném znění ( dále jen „ZZVZ“ ) na dodávku dřevní štěpky jako paliva
do kotelen Hartmanice na rok 2019 formou zjednodušeného podlimitního řízení  dle  § 53 „ZZVZ“
a  vyzývá uchazeče k předložení nabídek a prokázání splnění kvalifikace.

1. INFORMACE O PŘEDMĚTU ZAKÁZKY

1.1. Název Rámcová dohoda na dodávku dřevní štěpky jako paliva pro kotelny
Hartmanice na rok 2019 (Kód CPV 03416000-9)

1.2. Stručný popis Cílem této podlimitní veřejné zakázky (VZ)  je uzavřít  rámcovou
dohodu mezi zadavatelem a maximálně čtyřmi vybranými uchazeči.
Z těchto uchazečů bude uzavřena pro 1Q / 2019 kupní smlouva s jedním
dodavatelem, který nejlépe vyhoví podmínkám z tohoto VŘ. Pro 2,3 a 4Q/
2019 bude uzavřena kupní smlouva na základě výsledků z tzv.
„minitendru“ vyhlášených koncem příslušného předchozího čtvrtletí
opět vždy s jedním dodavatelem. Pořadí v jakém se umístí uchazeči
v rámci tohoto VŘ je tedy závazné pouze pro 1 Q/2019. V dalších
čtvrtletích se opětovně soutěží, ale už pouze mezi účastníky rámcové
dohody. Kupní smlouvy budou uzavírány až do celkového objemu cca
10000 prm na rok  2019 a to dle dle pravidel zveřejněných v závazném
textu rámcové dohody, který je přílohou  č.A této výzvy.

1.3. Druh zadávacího řízení Zjednodušené podlimitní řízení dle §53 zák. 134/2016 Sb. v platném znění
1.4 Typ veřejné zakázky Podlimitní veřejná zakázka na dodávky
1.5.Místo realizace dodávek 1. Hartmanice, kotelna u čp. 36

2. Hartmanice, kotelna u čp. 140
3. Hartmanice, část Hořejší Krušec – sklad paliva
( dle pokynů pověřeného zástupce zadavatele )

1.6. Termíny plnění Průběžně leden - prosinec 2019, na základě kupní smlouvy uzavřené
v souladu s podmínkami rámcové dohody.

1.7. Předpokládána
hodnota dodávek

4,000.000 Kč bez DPH



2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI

2.1. Název zadavatele Město Hartmanice
Datová schránka mknbxxv

2.2. Sídlo zadavatele Hartmanice 75, 34201 Sušice
2.3. IČ/DIČ 00255467/CZ00255467
2.4. Osoba odpovědná
   jednat za zadavatele

Pavel Valdman – starosta města, tel: 376593218;602486742
Email: podatelna@muhartmanice.cz

2.5. Kontaktní osoba ve
věci veřejné zakázky

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

3.INFORMACE O ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

3.1. Kontaktní osoba ve
věci zadávací dokumentace

Ing. Jana Bauchová, tel: 724181016
Email: bauchova@muhartmanice.cz
Zadávací dokumentace včetně příloh je uveřejněna na hlavním
profilu zadavatele
https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/mesto-hartmanice_579/
a vedlejším profilu zadavatele
https://nen-nipez.cz/profil/mestohartmanice
Před podáním nabídky umožňujeme prohlídku poptávaného
materiálu ve skladu paliva na místě realizace na základě
předchozí telefonické domluvy na tel:607813106 – p. Kopačka.

3.2. Obchodní podmínky,
včetně platebních
podmínek

Jsou obsaženy v závazném textu rámcové dohody, která je
nedílnou součástí této zadávací dokumentace – příloha B.

3.3. Technické podmínky,
popis požadovaného
materiálu

Zadavatel poptává dodávku do míst realizace v okrese Klatovy
Hartmanice kotelny a Hořejší Krušec sklad paliva dřevní štěpky
(ČSN EN ISO 17225-4) o celkovém předpokládaném objemu cca
10000 prm :

Dřevní štěpka cca 10000 prm
Kvalitní dřevní štěpka o velikosti maximálně 6x6 cm zpracovaná
štěpkovačem ( nikoliv drtičem). Přípustná vlhkost do 25-45 %.
Výhřevnost 10-12 MJ/Kg. Materiál bez příměsí pilin, listí a dalších
cizích příměsí, jakýchkoliv nátěrů impregnací apod.

Dále zadavatel požaduje, aby dodavatel paliva překládal v kopii ke
každé dodávce doklad dle povinnosti uložené vyhláškou č.
477/2012 Sb. §6 odst.1), který říká:
Výrobce nebo dodavatel paliva z biomasy pro výrobu elektřiny, tepla
nebo biometanu uchovává vyhotovené dokumenty a záznamy pro
každou dodávku paliva v listinné podobě podle vzoru uvedeného v
části A) přílohy č. 3 této vyhlášky
Množství není pevně dáno. Je závislé na technických možnostech
uskladnění a spotřebách materiálu v závislosti na klimatických
podmínkách a požadavků odběratelů na dodávku tepla.

https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/mesto-hartmanice_579/


4. LHŮTY, TERMÍNY, ADRESY A KONTAKTY

4.1.Lhůta pro podávání
dodatečných informací
k zadávacím podmínkám

§54  odst.5) zákona o „ZZVZ“
Písemná žádost musí být doručena nejpozději 5 pracovních dnů před
uplynutím lhůty pro podání nabídek

4.2. Zadávací lhůta Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání
nabídek a končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru
nejvhodnější nabídky. Zadávací lhůta se prodlužuje uchazečům, s nimiž
může zadavatel v souladu s tímto zákonem uzavřít smlouvu, až do doby
uzavření smlouvy podle § 40 „ZZVZ“ nebo do zrušení zadávacího řízení.

4.3.Lhůta pro podání nabídek
Datum a hodina

5.12.2018 do 15,00 hodin výhradně prostřednictvím národního
elektronického nástroje („ dále jen NEN“)
https://nen.nipez.cz/

4.4. Adresa pro podání
nabídek

Zadavatel upozorňuje, že dle §211 musí veškerá písemná komunikace
mezi zadavatelem a dodavatelem probíhat výhradně elektronicky
prostřednictvím národního elektronického nástroje („NEN“) a to včetně
podání elektronických nabídek. Jiný elektronický nástroj zadavatel
nepřipouští. https://nen.nipez.cz/

4.5. Jiné upřesňující údaje Adresa pro elektronickou komunikaci:
https://nen.nipez.cz/, šifrování pomocí VCA983814.cer

4.6. Termín otevírání obálek Otevírání obálek proběhne bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty
pro podání nabídek,

4.7. Osoby oprávněné se
zúčastnit otevírání obálek

Vzhledem k tomu, že budou nabídky přijímány pouze v elektronické
podobě, budou nabídky otevřeny bez účasti dodavatelů

5. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

5.1. Obsah nabídky Nabídka musí být zpracována v povoleném formátu pro podání
prostřednictvím („NEN“) a v následujícím rozsahu
1. Identifikační údaje uchazeče
2. Cenová nabídka Příloha „A“
3. Návrh rámcové dohody podepsaný osobou oprávněnou jednat
jménem či za uchazeče. Příloha „B“
4. Základní způsobilost ( §74) Příloha „C“
5. Profesní způsobilost ( §77) – viz bod 7. této výzvy – prostá kopie
  výpisu z obchodního rejstříku, živnostenského listu nebo
  obdobného oprávnění
6. Ekonomická kvalifikace (§78) Příloha „D“
7. Technické kvalifikace ( §79) Příloha „E“
8. Případné další doplňující 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 v Kč bez DPH  za
jednotku prm  a musí obsahovat již veškeré náklady na realizaci dodávky
v místě plnění. Tato cena je nejvýše přípustná pro rok 2019. Zadavatel
nepřipouští varianty nabídek.

http://www.vuste-apis.cz/webtest/help_demo/282.htm
https://nen.nipez.cz/
https://nen.nipez.cz/
https://nen.nipez.cz/
https://nen.nipez.cz/
https://nen.nipez.cz/


7. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ ZPŮSOBILOSTI
(Veškeré níže uvedené doklady nesmí být starší 1 měsíce není-li v textu uvedeno jinak )

7.1. Základní způsobilost
Dodavatel splní základní způsobilost předložením čestného prohlášení
podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele ve formuláři
„Čestné prohlášení – základní způsobilost“ označeném jako Příloha  „C“.

7.2 Profesní způsobilost
Dodavatel předloží pro splnění profesní způsobilosti dle § 77 zákona
134/2016 Sb. v platném znění prostou kopii výpisu z obchodního rejstříku
nebo živnostenského rejstříku, případně obou těchto dokladů. Uchazeč,
který bude vyzván k uzavření rámcové dohody musí předložit originál ne
starší 3 měsíců popř. jeho ověřenou kopii.

7.3. Ekonomická kvalifikace Dodavatel splní předložením čestného prohlášení podepsaným osobou
oprávněnou jednat jménem či za uchazeče ve formuláři „Čestné prohlášení -
ekonomická kvalifikace“ označeném jako Příloha „D“.

7.4. Technické kvalifikace Dodavatel předloží pro splnění technické kvalifikace 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: „Technická kvalifikace“ označený jako Příloha „E“

8. KRITERIA HODNOCENÍ NABÍDKY
Váhové ohodnocení nabídek

(nejvyšší počet bodů, nejlepší nabídka)
Váha kritéria %  (rozmezí
bodů)

Kriterium

70 Cena za jednotku (prm) bez DPH
Vzorec:  100  x hodnota nejvýhodnější nabídky     x 0,7
                 hodnota hodnocené nabídky

30 Množství v prm, které je uchazeč v dané kvalitě (viz bod 3.3 této ZD)
schopen za rok 2019 dodat v požadované kvalitě ( na množství nad
10000 prm se nepřihlíží ).
Vzorec:  100  x hodnota hodnocené nabídky       x  0,3
                 hodnota nejvýhodnější nabídky

9. OSTATNÍ

Pořadí nabídek uchazečů stanovené v zadávacím řízení při uzavírání rámcové dohody nemá vliv na
budoucí zadávání veřejných zakázek – viz závazný text rámcové dohody.
V případě, že není možné z objektivních důvodů   rámcovou dohodou uzavřít se 4 uchazeči jak je
uvedeno v zadávací dokumentaci, může zadavatel uzavřít rámcovou dohodou i s menším počtem.
Veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem v průběhu zadávacího řízení probíhá
elektronicky prostřednictvím NEN.
Zveřejnění dokumentů na profilu zadavatele dle §53 odst.5 zákona se považují za doručené všem
účastníkům okamžikem zveřejnění.

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 dohody
3. Příloha „C“ Čestné prohlášení - Základní způsobilost
4. Příloha „D“ Čestné prohlášení - Ekonomická kvalifikace
5. Příloha „E“ Technická kvalifikace

V Hartmanicích     12.11.2018

                                                              Pavel VALDMAN
                                                                  starosta
                                                              Města Hartmanice
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