IMPERIUM DEVELOPMENT s.r.o.
Hornická 1613, 356 01 Sokolov

Zasílá

VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDEK

k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky
zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek (dále jen „zákon“),
zadávané dle Příručky pro zadávání veřejných zakázek
Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020

Podpora drobného podnikání IMPERIUM DEVELOPMENT s.r.o. pořízení vozidla typu valník - opakování

Tento projekt bude financován ze zdrojů Evropské unie z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj
venkova a z prostředků Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF)
v rámci Programu rozvoje venkova ČR na období 2014-2020.

1. Identifikační údaje o zadavateli
1.1. Zadavatel:
Název:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Statutární zástupce:

IMPERIUM DEVELOPMENT s.r.o.
Hornická 1613, 356 01 Sokolov
08222754
CZ08222754
Tomáš PILLMAYER, jednatel
Mgr. Tomáš SPRÁVKA, jednatel

2. Klasifikace předmětu zakázky
2.1.
Klasifikace předmětu zakázky dle kódu CPV je/jsou :
Hlavní předmět plnění veřejné zakázky (CPV):



34130000-7
34144700-5

Motorová vozidla pro přepravu zboží
Užitková vozidla

3. Vymezení předmětu zakázky
3.1
Předmětem veřejné zakázky je dodávka užitkového vozidla typu valník pro společnost
IMPERIUM DEVELOPMENT s.r.o.
Předmětem této zakázky není mimozáruční a pozáruční servis.
Konkrétní technické parametry včetně požadavků na vybavení vozidla jsou uvedeny v příloze č. 4 této
zadávací dokumentace (Technická specifikace).
Veškeré prvky a součásti dodávky (materiály, výrobky a zařízení) musí splňovat, kromě požadavků
zadavatele uvedených v technické specifikaci a také požadavky ČSN a EN.
Smluvní podmínky realizace předmětu veřejné zakázky jsou pak specifikovány ve vzorové kupní
smlouvě, která tvoří přílohu č. 3 této zadávací dokumentace.
3.2

Součástí předmětu plnění (součástí nabídkové ceny) je také zajištění:
- dopravy předmětu zakázky na místo plnění,
- předvedení funkčnosti předmětu zakázky,
- uvedení předmětu zakázky do provozu dle platných právních předpisů,
- provedení základního zaškolení obsluhy v rozsahu 1 hod. dvou osob kupujícího, při předání
vozidla, s ověřením funkčnosti vozu.

3.3
Veřejná zakázka nemá dílčí nezávislé části. Zájemce o plnění zakázky podává nabídku na celé
plnění veřejné zakázky.

4. Pravidla pro hodnocení nabídek
Zadavatel bude ekonomickou výhodnost nabídek hodnotit podle nejnižší nabídkové ceny.
Při hodnocení nabídkové ceny je rozhodující cena v Kč bez DPH. Zadavatel stanoví pořadí nabídek
podle výše nabídkové ceny bez DPH od nejnižší až po nejvyšší hodnotu. Nejvhodnější nabídkou je
nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

5. Požadavky na prokázání kvalifikace
a) splní základní způsobilost,
b) splní profesní způsobilost.
2

5.1.
Požadavky na způsobilost
5.1.1. Základní způsobilost
Základní způsobilost splňuje účastník, který:
a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně
odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona, nebo obdobný trestný čin podle právního
řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží. Je-li dodavatelem právnická
osoba, musí podmínku dle předchozího odstavce splňovat tato právnická osoba a zároveň každý
člen statutárního orgánu dodavatele. Je-li členem statutárního orgánu právnická osoba, musí
podmínku dle předchozího odstavce splňovat:
a. tato právnická osoba,
b. každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
c. osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.
Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu
a. zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle prvního odstavce splňovat tato právnická
osoba a vedoucí pobočky závodu,
b. české právnické osoby, musí podmínku podle prvního odstavce splňovat osoby uvedené
ve druhém odstavci a vedoucí pobočky závodu;
b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek,
c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále
na veřejné zdravotní pojištění,
d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
e) není v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená
správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla
dodavatele.
Prokázání základních způsobilosti
Dodavatel prokazuje splnění základní způsobilosti předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu
musí být zřejmé, že účastník tuto základní způsobilost splňuje (účastník může použít přílohu č. 2
zadávací dokumentace).
5.1.2. Profesní způsobilost
Profesní způsobilost splňuje účastník, který předloží:
 výpis z obchodního rejstříku, nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do
takové evidence vyžaduje.
Prokázání profesní způsobilosti
Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti předložením:
 výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán.

6. Místo pro podávání nabídky a doba, v níž lze nabídky podat
6.1
V případě zájmu o tuto zakázku, můžete nabídku doručit osobně nebo zaslat doporučeně
poštou či jinou kurýrní službou, na adresu:
OLIVIUS s.r.o.
Sadová 13
357 03 Svatava
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6.2
Nabídky musí být zadavateli doručeny do 15. 3. 2022 do 10:00 hodin. Za čas podání nabídky
odpovídá uchazeč. Zadavatel neuznává zdržení zaviněné poštou, kurýrní službou či jiným přepravcem
nabídky. V případě doručení nabídky poštou je za okamžik předání považováno převzetí nabídky
podatelnou zadavatele.
Nabídka bude doručena v řádně uzavřené obálce a na přední straně označena:
NEOTVÍRAT – NABÍDKA
PODPORA DROBNÉHO PODNIKÁNÍ IMPERIUM DEVELOPMENT S.R.O. – POŘÍZENÍ VOZIDLA TYPU VALNÍK OPAKOVÁNÍ
Na obálce musí být uvedena také adresa účastníka, na kterou je možné zaslat případné oznámení,
jelikož nabídky, doručené po skončení lhůty pro podání nabídek, nebudou otevírány ani hodnoceny.
Nabídka bude předložena v 1 výtisku, vytištěna nesmazatelnou formou a psána v českém jazyce.
Doporučujeme veškeré části nabídky svázat nebo sešít tak, aby nabídka byla zabezpečena proti
manipulaci a jednotlivé stránky nabídky postupně očíslovat.
Žádáme účastníky, aby vedle tištěné podoby předložili nabídku také 1x v elektronické podobě na CD
nosiči – sken celé nabídky ve formátu pdf . V případě, že tak účastník neučiní, nemá tato skutečnost na
posouzení a hodnocení nabídky žádný vliv.

7. Práva zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje právo:
- nevracet účastníkům podané nabídky,
- neposkytovat náhradu nákladů, které účastník vynaloží na účast ve výběrovém řízení,
- ověřit informace obsažené v nabídce účastníka u třetích osob,
- zrušit výběrové řízení.

V Sokolově dne 3. 3. 2022

Tomáš PILLMAYER, v. r.
jednatel

Mgr. Tomáš SPRÁVKA, v. r.
jednatel
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