VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU
na realizaci dodávky s názvem

„Nový dopravní automobil pro obec Studenec“
Zadávací řízení nepodléhá zákonu č. 134/2016 Sb., v platném znění (dále jen zákon),
postupuje dle § 6 zmíněného zákona a poskytovatele dotace.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zadavatel
Název:
Obec STUDENEC
Sídlo:
Studenc160, 675 02 Studenec
Zastoupená:
starostou Jiřím Tomeškem
IČ:
00290513
Tel:
725 120 062
Osoba oprávněná výkonem zadavatelských činností na základě smlouvy
(zástupce zadavatele):
název:
KOINVEST CZ, s. r. o,
sídlo:
Demlova 1011, 674 01 Třebíč
IČ:
283 31 115
Kontaktní osoba:
Věra Bartuňková
Telefon:
568 841 111, 603 762 530
e-mail:
vera.bartunkova@post.cz
Preambule
Tato zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek vyzvaných
zájemců v rámci zadání zakázky malého rozsahu na dodávku (dále jen veřejná zakázka), jejíž
předpokládaná hodnota nepřesáhne 2 mil Kč bez DPH.
Pokud se v textu vyskytne odkaz na zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění (dále jen zákon) nebo jsou použity zákonné pojmy, jde jen o podpůrný krok a
zadavatel se bude citovanými ustanoveními zákona nebo pojmy řídit pouze přiměřeně.

I.

Základní údaje o veřejné zakázce

Zahájení výběrového řízení bylo provedeno písemnou výzvou osloveným dodavatelům,
písemné doklady jsou též uveřejněny na veřejné vývěsce obecního úřadu Studenec.

II.
II.1

Vymezení předmětu plnění
Předmět plnění

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks nového dopravního automobilu v provedení
„Z” (základním), kategorie podvozku 1 „pro městský provoz”, s celkovou hmotností do 3500
kg (dále jen „DA”) pro JSDH obce Studenec, jejímž zřizovatelem je obec Studenec. Vozidlo
musí být schváleno dle zákona č. 56/2001 Sb., o provozu na pozemních komunikacích,
splňovat požadavky stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární
techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., dále stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o
organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších předpisů.
Upřesňující požadavky dle přílohy č. 4 - Technické podmínky pro dopravní automobil.
Vymezení předmětu zakázky dle katalogu prací (CPV) :
34110000-1 - Osobní vozidla
34114000-9 - Specializovaná vozidla
II.2
Termín plnění zakázky
Plnění veřejné zakázky je požadováno:
ukončení:
nejpozději do 31. prosince 2019
Ukončením díla se rozumí předání díla dle bodů podepsané kupující smlouvy.
II.3. Místo plnění veřejné zakázky
K. ú. Studenec, okr. Třebíč, kraj Vysočina.
II.4.
Předpokládaná hodnota zakázky:
Předpokládaná hodnota zakázky bez DPH

900 000,- Kč.

II.5.

Požadavky na plnění veřejné zakázky:
Plnění veřejné zakázky bude v souladu s touto zadávací dokumentací (včetně přílohy
č. 4), příslušnými normami a obecně závaznými předpisy a zákony
II.6.

Prohlídka místa budoucího plnění
S ohledem na skutečnost, že místo plnění je veřejně přístupné, neorganizuje zadavatel
prohlídku budoucího místa plnění. V případě potřeby se obracejte na pana starosty Jiřího
Tomeška tel. 725 120 062.

III.

Podklady k plnění zakázky

Tato textová část ZD, technické podmínky (příloha č. 4) pro dopravní automobil.
Zadávací dokumentace je souhrnem požadavků zadavatele nikoliv však souhrnem
veškerých požadavků vyplývajících z obecně závazných předpisů a dalších norem, které se
vztahují k předmětu plnění veřejné zakázky a její realizaci, kterými se nicméně uchazeči při
zpracování nabídky musí také řídit.
Do pěti dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek je možné si písemně (i elektronicky)
vyžádat vysvětlení ZD u kontaktní osoby zadavatele.

IV.
Požadavky na prokázání splnění kvalifikace
• Základní způsobilost dle § 74 zákona 134/2016:
a) bude splněno čestným prohlášením
• Profesní způsobilost dle § 77 odst. 1 a odst. 2 písm. a) a c) zákona 134/2016: uchazeč doloží
kopií výpisu z obchodního rejstříku nebo živnostenského oprávnění - odpovídající předmětu
veřejné zakázky

 Obchodní podmínky
Obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře kupní smlouvy. Uchazeči do
této kupní smlouvy pouze doplní údaje nezbytné pro vznik smlouvy (zejména vlastní
identifikační údaje, cenu a případné další údaje, jejichž doplnění text této smlouvy) a následně
takto doplněnou kupní smlouvu předloží jako svůj návrh smlouvy pro tuto veřejnou zakázku.
Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva podle § 124 zákona je povinen před jejím
uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících
splnění kvalifikace. Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti
k uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 122 odst. 5 zákona.
V.

Technické podmínky

Automobil bude předán na základě podpisu kupní smlouvy v souladu s platnými zákony a
normami.
Požadavky na varianty nabídek

VI.

Variantní řešení zakázky zadavatel nepřipouští.
Jiné požadavky na plnění veřejné zakázky, využití poddodavatele
VII.1. Prokáže-li uchazeč splnění kvalifikace prostřednictvím jiné osoby, v písemném
závazku (smlouvě) s touto osobou (poddodavatelem) musí být patrné, že předmětnou část
plnění provádí tato osoba (§ 83 odst. 2)

VII.

VIII.
Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny
VIII.1. Nabídková cena bude stanovena za kompletní splnění veřejné zakázky v souladu
se zadávací dokumentací jako nejvýše přípustná, kterou bude možno překročit pouze
v případech uvedených v části „Kupní smlouva“. Nabídková cena musí zahrnovat veškeré
nutné náklady, jejichž vynaložení uchazeči předpokládají při plnění této zakázky, a to včetně
dopravy a pojištění pro transport, poplatky, apod.
VIII.2.

Měnou zadávacího řízení je Kč.

VIII.3.

Nabídková cena bude uvedena v návrhu kupní smlouvy v tomto členění:

Cena bez DPH ………………….……..,-Kč
DPH ve výši …………………………….Kč
Cena včetně DPH ……………………..Kč
(slovy : …………..……..korun českých)

IX.

Jistota – zajištění plnění povinnosti uchazeče vyplývající z účasti
v zadávacím řízení
Zadavatel nepožaduje jistotu dle ust. § 41 zákona.

X.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

XI.1. Nabídka bude podána písemně, v listinné podobě, v jazyce českém, v jednom
originále. V nabídce nesmí být přepisy a opravy.
XI.2. Vyhotovení nabídky bude odpovídajícím způsobem zabezpečeno proti možné
manipulaci s jednotlivými listy včetně příloh a proti jejich vypadnutí. Zabezpečení bude
provedeno pevným, nerozebíratelným svázáním, ale zároveň tak, aby bylo možné jednotlivé
stránky nabídky při listování bezproblémově obracet. Všechny listy nabídky vč. příloh budou
v pravém dolním rohu vzestupně a řádně očíslovány.
XI.3. Nabídka v listinné podobě musí být podána v řádně uzavřené obálce označené
názvem veřejné zakázky, a na které musí být uvedena adresa dodavatele.
XI.4. V případě, že nabídka nebude vypracována v souladu se zadávacími podmínkami
vč. splnění požadavků na formu a kompletaci, bude vyřazena a uchazeč vyloučen
ze zadávacího řízení.
XI.5. Nabídka bude obsahovat:

Vyplněný Krycí list nabídky (příloha č. 1), podepsaný oprávněnou osobou a
opatřený razítkem uchazeče, je zde uveden název uchazeče, včetně kontaktů, cena DA a
prohlášení

Návrh kupní smlouvy (příloha č. 2), do návrhu této smlouvy uchazeč doplní pouze
údaje v místech, která jsou v kupní smlouvě vyznačeny (identifikační údaje, termíny, údaje o
ceně) a doplní podpisy osoby (osob) oprávněné jednat jménem či za uchazeče.

Čestné prohlášením o splnění způsobilosti (příloha č. 3)

Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm firma zapsána nebo

Doklad o oprávnění k podnikání, podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky

Podrobný technický popis a fotografie nabízeného dopravního automobilu,
přehled výbavy podle přílohy č. 4 – Technické podmínky pro dopravní automobil, ze které
bude patrné, že dodavatel splňuje požadavky zadavatele,

Kopii „Certifikátu“ vydaného Technickým ústavem požární ochrany na dopravní
automobil

Kopii „Osvědčení o schválení technické způsobilosti“ vydaného Ministerstvem
dopravy na dopravní automobil POŽÁRNÍ popř. HASIČSKÝ.

XI.

Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí 25. 6. 2019 v 16 00hod.
Nabídky se přijímají osobně nebo zasláním poštou na adresu Obecní úřad Studenec,
Studenec 160, 675 02 Studenec a to do konce lhůty pro podání nabídek. Při osobním
předávání, vždy kontaktujte osobu přijímající nabídku – Jiří Tomešek, tel. 725 120 062.
Nabídka se podává písemně, v uzavřené obálce označené Nabídka - „Nový dopravní
automobil pro obec Studenec“ - NEOTVÍRAT.
Na obálce musí být uvedena adresa zájemce.
Na nabídky doručené později zadavatel nemůže brát zřetel (platí i pro nabídky doručené
později poštou).

XII.

Otevírání obálek s nabídkami

Otevírání obálek bude zahájeno ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek.
Otevírání obálek se uskuteční v zasedací místnosti obecního úřadu Studenec, Studenec
160, 675 02 Studenec, v souladu s § 108 zákona 134/2016 v platném znění.
Nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek komise pro otevírání obálek
neotevírá a zadavatel bezodkladně vyrozumí uchazeče o tom, že jeho nabídka byla podána po
uplynutí lhůty pro podání nabídek.
Zadavatel ani komise nesmí otevřít obálku před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
Obálky budou otevřeny v termínu a místě stanoveném zadavatelem.
Právo zúčastnit se otevírání obálek mají uchazeči, jejichž nabídky byly zadavateli
doručeny ve lhůtě pro podání nabídek, a další osoby, o nichž tak stanoví zadavatel.
Za každého uchazeče se může otevírání obálek zúčastnit maximálně jeden zástupce. Zástupce
se prokáže před zahájením otevírání obálek průkazem totožnosti, nebo plnou mocí účastnit se
jednání podepsanou osobou oprávněnou za uchazeče jednat, pokud sám není touto osobou.
Účastníci přítomní otevírání obálek s nabídkami potvrdí svou účast podpisem v listině
účastníků, kterou zadavatel přiloží k protokolu o otevírání obálek s nabídkami.
Jestliže komise zjistí, že nabídka není úplná, nabídku vyřadí. Zadavatel bezodkladně
vyloučí uchazeče, jehož nabídka byla komisí vyřazena. Vyloučení uchazeče včetně důvodů
zadavatel bezodkladně písemně oznámí uchazeči.
O otevírání obálek sepisuje komise písemný protokol o otevírání obálek. Zadavatel
umožní uchazečům na jejich žádost nahlédnout do protokolu o otevírání obálek.

XIII.

Zadávací lhůta

Uchazeč je vázán celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty, která je
stanovena, na čtyři měsíce od podání nabídek tj. do 25. 10. 2019.
XIV.
Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií

Hodnotící komise posoudí nabídky uchazečů z hlediska splnění zákonných požadavků
a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách, z hlediska toho, zda uchazeč
nepodal nepřijatelnou nabídku. Při posouzení nabídek uchazečů z hlediska splnění zadávacích
podmínek posoudí hodnotící komise též výši nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné
zakázky.

Nabídka, která nebude splňovat požadavky stanovené zákonem nebo zadavatelem
bude vyřazena. Ke zjevným početním chybám v nabídce, zjištěným při posouzení nabídek,
které nemají vliv na nabídkovou cenu, komise nepřihlíží.

Komise může pro posouzení nabídek využít přizvané poradce, kteří nesmí být ve
vztahu k veřejné zakázce a k uchazečům podjatí;

Komise může v případě nejasností požádat uchazeče o písemné vysvětlení nabídky. V
žádosti komise uvede, v čem spatřuje nejasnosti nabídky, které má uchazeč vysvětlit (týká se
též mimořádně nízké nabídkové ceny dle § 113 zákona). Komise nabídku vyřadí, pokud
uchazeč nedoručí vysvětlení ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti o vysvětlení
nabídky, nestanoví-li komise lhůtu delší. Komise může po písemném zdůvodnění nejasností
nabídky přizvat uchazeče na jednání komise za účelem vysvětlení jeho nabídky. Komise
doručí uchazeči pozvánku na jednání alespoň 5 pracovních dní před jeho konáním.

Uchazeče, jehož nabídka byla při posouzení nabídek hodnotící komisí vyřazena,
vyloučí zadavatel bezodkladně z další účasti v zadávacím řízení. Vyloučení uchazeče včetně
důvodů zadavatel uchazeči bezodkladně písemně oznámí.



Základním kritériem pro hodnocení je nejnižší nabídková cena



Při hodnocení nabídkové ceny rozhoduje cena včetně daně z přidané hodnoty


Při hodnocení seřadí hodnotící komise hodnocené nabídky v pořadí podle nabídkové
ceny od nejnižší nabídkové ceny (tj. nejvhodnější nabídka) po nejvyšší nabídkovou cenu.

O posouzení a hodnocení nabídek pořídí komise písemnou zprávu dle ust. § 217
zákona.
Jiné požadavky zadavatele
1. Nedostatečná informovanost, mylné chápání této ZD, chybně navržená cena apod.,
neopravňuje uchazeče požadovat dodatečnou úhradu nákladů nebo zvýšení ceny.
2. Uchazeči předkládají své nabídky bezplatně a nemohou z nabídky uplatnit vůči
zadavateli žádné nároky.
3. Zadavatel má právo měnit rozsah díla
4. Zadavatel si vyhrazuje právo vypsanou soutěž zrušit bez udání důvodu nebo nevybrat
žádného uchazeče
5. Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit
informace uvedené uchazeči v nabídkách, popř. požádat o jejich upřesnění
6. Uchazeč nemá právo na úhradu nákladů spojených s účastí v soutěži.

XV.

XVII.
-

Příloha
krycí list (příloha č. 1)
kupní smlouva a technické podmínky pro dopravní automobil (příloha č. 2),
čestné prohlášení o splnění způsobilosti (příloha č. 3)
)

Ve Studenci dne 6. 6. 2019
-----------------------------------------Jiří Tomešek – zadavatel
starosta obce

v zastoupení

Věra Bartuňková
KOINVEST CZ, s.r.o.

