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„Sněžný skútr – nákup pracovního stroje
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Identifikace zadavatele
LK Slovan K.Vary z.s.
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Sídlo:

Dr. Davida Bechera 1009/18, 360 01 Karlovy Vary

IČ:

49751956

Právní forma:

spolek

Zastoupený:

Ing. MILOSLAV PAVELKA – předseda
Mgr. MIROSLAV PETRÁSEK – člen výboru

Přesné vymezení předmětu zakázky a požadavků zadavatele

Název zakázky:

„Sněžný skútr“ - nákup pracovního stroje pro úpravu běžeckých
stop

Druh zakázky:

veřejná zakázka na dodávky

Předmět zakázky:

sněžný skútr

Předmětem zakázky je nákup nového sněžného skútru s tažným zařízením schopného jezdit
pracovní rychlostí tak, aby kvalitně upravil běžecké stopy pro tréninkovou a závodní činnost
v areálu Jahodová louka zadavatele LK Slovan K. Vary z.s.
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Technická specifikace
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Čtyřtakt,
El. Startér
Brzdy hydraulické
Zpátečka mechanická
Chlazení vodní
Obsah ccm 500 - 700
Sedadla 2 - up (řidič a spolujezdec)
Pás šířka v mm minimální šířka 500
Rozpětí lyží minimálně v mm 900
Závěsné zařízení
Servisní pracoviště do 50 Km od Karlových Varů

Doba a místo plnění zakázky

Doba plnění zakázky:
Realizace zakázky bude probíhat po podpisu smlouvy, předpokládaný termín podpisu
smlouvy je červen 2019.
Nejzazší termín pro dokončení zakázky je 31.10.2019
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Zadavatel neumožňuje dílčí plnění zakázky.
Místo plnění dodání:
Kraj (NUTS III):
Okres ( NUTS IV):
Obec
Místo realizace:
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Karlovarský
Karlovy Vary
Jáchymov
areál Jahodová louka na p.p.č. 2590/5 a 2648/7,
k.ú. Jáchymov

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

Způsob zpracování nabídky
Nabídky budou doručeny ve lhůtě pro podání nabídek. Rozhodující je datum přijetí nabídky,
nikoliv datum jejího odeslání.
Veškeré nabídky včetně příloh a všech doprovodných dokumentů musejí být předloženy
v zalepené obálce, na níž budou uvedeny pouze tyto údaje:
- nápis „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - NEOTVÍRAT!“
- název zakázky
„Sněžný skútr“
- zpětná adresa účastníka
- doručovací adresa: LK Slovan K Vary z.s., Br. Davida Bechera 18, 360 01 Karlovy Vary
- Nabídky budou podávány v listinné podobě.
- Nabídky budou předloženy v českém jazyce.
Obsah nabídky
1.

Nabídkový list – Příloha č. 1 této zadávací dokumentace, vyplněný a podepsaný
osobou oprávněnou jednat za účastníka.

2.

Technický list skútru (technická specifikace)

3.

Adresa servisního střediska,
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Hodnotící kritéria a způsob hodnocení

Vybrána bude ekonomicky nejvýhodnější nabídka po splnění technických požadavků, servisní
středisko,
Kritérium

Váha v %

Celková nabídková cena s DPH (Kč)

100 %

Způsob hodnocení
1. Kritérium Celková nabídková cena s DPH:
Hodnocení nabídek provede zadavatel hodnotící komisí. Hodnotící komise stanoví pořadí
nabídek podle výše nabídkové ceny za předpokladu splnění technických požadavků na
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sněžného skútra. Jako ekonomicky nejvýhodnější bude pak vybrána nabídka účastníka, který
zadavateli nabídne nejnižší nabídkovou cenu v Kč s DPH.
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Lhůta a místo pro předkládání nabídek

Lhůta pro podání nabídek: 01. 07. 2019 do 10:00 hod
Místo pro podání nabídek: Nabídky mohou být předány osobně (v pracovní dny od 8.00 –
15.30 hod.) nebo doručeny na adresu: LK Slovan K Vary z.s., Br. Davida Bechera 18, 360 01
Karlovy Vary.
Nabídka musí být podána nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek stanovené – viz.
výše. Za včasné doručení nabídek nese odpovědnost účastník. Při podání nabídky poštou se za
okamžik podání nabídky považuje její fyzické převzetí. Nabídku, která byla podána po
uplynutí lhůty pro podání nabídek, komise neotevře. Zadavatel si takovou nabídku ponechá a
účastníka vyrozumí o tom, že nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.
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Otevírání nabídek

Otevírání obálek výběrovou komisí proběhne v sídle LK Slovan K Vary z.s., Br. Davida
Bechera 18, 360 01 Karlovy Vary, a to dne 01. 07. 2019 ihned po skončení lhůty pro
předkládání nabídek v 10 :00 hod.
Otevírání nabídek se mohou zúčastnit všichni zástupci dodavateků. Všichni účastníci budou o
výsledku výběrového řízení písemně informováni. Tato informace bude také zveřejněna na
webových stránkách zadavatele.
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Ostatní podmínky

 Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný
dodavatel (zhotovitel) osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
 Zadavatel prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani
veřejným příslibem a nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č.
134/2016 Sb. o veřejných zakázkách.
 Zadavatel prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani
veřejným příslibem a nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č.
134/2016 Sb. o veřejných zakázkách.
 Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení do uzavření smlouvy bez udání
důvodů. Pokud zadavatel toto právo uplatní, nevzniká zájemcům ani účastníkům vůči
zadavateli jakýkoliv nárok.
 Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit účastníka, jehož nabídka nebude splňovat
požadovaná kritéria
 Účastí v soutěži a podáním cenové nabídky účastník souhlasí s tím, že je schopen
veřejnou zakázku realizovat v plném rozsahu a zároveň souhlasí s tím, že veškeré
náklady na vytvoření nabídky jsou jeho nákladem.
 Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo jejích přílohách uvedeny konkrétní obchodní
názvy (příp. obchodní firmy, jména a příjmení či specifická označení zboží a služeb),

5/6

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné
technicky a kvalitativně srovnatelné řešení v tomto minimálním standardu.
Přílohy: Příloha č. 1: nabídkový list
Kontaktní osoba:
Adresa:
Kontaktní osoba:
Tel:
E-mail:

LK Slovan K Vary z.s., Br. Davida Bechera 18, 360 01 Karlovy Vary
Ing. Miloslav Pavelka
+420 602 480 472
oddil@lkslovan.cz

V Karlových Varech dne: 14. 06. 2019
Za zadavatele:
.…………………………………………..
Ing. Miloslav Pavelka
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