Program „Dotace pro JSDH obcí“

Výzva k podání nabídky na splnění zakázky malého rozsahu včetně
zadávacích podmínek
k veřejné zakázce zadávané mimo režim zákona č.134/2016 Sb., v platném znění
1. Zadavatel:
Obec Svojek
Svojek 1
507 91 Stará Paka
IČ: 00276171
Zastoupená: Josefem Dejmkem - starostou
Kontaktní osoba zakázky: Bc. Oldřich Šimek
Telefon: +420 603 558 857, E-mail: oldsimek@volny.cz
Kontaktní osoba v technických záležitostech: Ing. Pavel Novák
Telefon: +420 737 920 859, E-mail: 2pavel@email.cz
2. Název zakázky:

Dodávka dopravního automobilu pro JSDH Svojek
3. Druh zakázky:
veřejná zakázka na dodávky
( financovaná z prostředků Ministerstva vnitra – GŘ HZS ČR )
4. Lhůta pro podání nabídky:
Lhůta pro podání nabídek počíná běžet dnem následujícím po dni obdržení výzvy a končí dne 09. 05.
2019 v 16.00 hod. Otevírání obálek s nabídkami provede komise jmenovaná zadavatelem v sídle
zadavatele dne 09.05. 2019 v 18.00 hodin. Nabídky budou otevírány v tomtéž pořadí, v jakém byly
zadavateli doručeny. Nabídky předložené po uplynutí soutěžní lhůty nebudou přijaty. Nabídky, které
budou doručeny po lhůtě pro podání nabídek, nebudou vráceny. Otevírání obálek a hodnocení nabídek
proběhne bez přítomnosti uchazečů o zakázku.
5. Místo pro podání nabídky:
Nabídky lze zasílat v tištěné formě doporučeně na adresu zadavatele tak, aby nabídka byla zadavateli
doručena do konce stanovené lhůty pro podání nabídek. Uchazeč předloží svoji nabídku v zalepené obálce
opatřené razítkem dodavatele a označené názvem veřejné zakázky: „Veřejná zakázka – neotvírat –
„Dodávka dopravního automobilu pro JSDH Svojek“
6. Předmět zakázky:
Předmět plnění veřejné zakázky:
Dodávka nového dopravního automobilu (dále jen DA) 4x4 s položkami požárního příslušenství pro
JSDH obce Svojek dle přiložených technických podmínek EDS:014D24100 9261 ze dne 8.1.2019.
(Příloha č.4a)
Při dodávce dopravního automobilu budou dodrženy technické parametry vyplývající z účelu použití
dodaného zboží s minimální 60 měsíční zárukou na dodané zboží. Budou plně akceptovány požadavky
uvedené v podrobné technické specifikaci (dále TS), která je součástí této „Výzvy“, včetně položek TS
uvedených v bodě 4. DA je vybaven následujícími položkami požárního vybavení, označených „x“ ve
sloupci „dodá výrobce“. DA bude dále vybaven položkami dle TS mimo rámec EDS:014D24100 9261
(Příloha č. 4b)
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7. Způsob hodnocení nabídek a hodnotící kritérium:
Všechny v řádné lhůtě doručené nabídky, které budou podány kvalifikovanými uchazeči a budou
zpracovány v souladu se zadávacími podmínkami, budou posouzeny a hodnoceny.
Základní hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena včetně DPH. Hodnocení nabídek bude
provedeno takto: hodnotící komise stanoví pořadí nabídek podle celkové výše nabídkové ceny včetně
DPH. V případě hodnocení shodné nabídkové ceny včetně DPH bude vybrána ta nabídka, která dle
seznamu doručených a přijatých nabídek byla předložena na uvedenou adresu pro doručení nabídek dříve.
Předpokládaná cena zakázky včetně DPH činí 2.000.000,-Kč.
8. Způsob jednání s uchazeči:
Zadavatel nebude s uchazeči o podaných nabídkách jednat.

9. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky a nabídkové ceny:
Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za vymezený předmět veřejné zakázky v souladu s touto ZD, a to
pevnou částkou.
Zadavatel není pro předmět zakázky plátce DPH.
Překročení předpokládané ceny zakázky není důvodem pro vyloučení uchazeče z hodnocení.
Uchazeč stanoví nabídkovou cenu, která bude uvedena v české měně v členění cena bez DPH, výše DPH
a cena včetně DPH. Nabídková cena v tomto členění bude uvedena na Krycím listu nabídky (příloha č. 1
ZD) jako nedílná součást návrhu smlouvy.
Nabídka uchazeče musí být podána písemně v jednom vyhotovení a podepsána osobami oprávněnými
zastupováním organizace podle výpisu z obchodního rejstříku. V případě zmocnění k podpisu dokladů
jiným zástupcem uchazeče musí být písemné zmocnění k tomuto úkonu podepsané statutárním zástupcem
přiloženo k nabídce. Nabídka bude dále obsahovat úplnou obchodní adresu účastníka s připojením razítka
společnosti a bude datována. Nabídka bude svázána či jinak zabezpečena proti manipulaci s obsahem
(včetně příloh). Nabídka včetně všech dokladů bude zpracována v českém jazyce.
Dodatečně vyžádané doklady prokazující splnění základních kvalifikačních a profesních předpokladů
nesmí být k poslednímu dni, ke kterému je prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů a
předkládají se v prosté kopii.
Nabídka bude obsahovat:
A) KRYCÍ LIST (příloha č. 1), kde bude uvedena celková nabídková cena v české měně, v členění na
cenu celkem bez DPH, výši DPH a cenu celkem včetně DPH. Celková nabídka bude zahrnovat i náklady
na předání dodávky v místě sídla zadavatele.
B) ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ (příloha č. 2), které bude obsahovat obchodní jméno a přesnou adresu sídla
uchazeče, IČ, DIČ, bankovní spojení, kontaktní osoby uchazeče včetně spojení. (Základní způsobilost)
C) VZOR SMLOUVY O DÍLO (příloha č. 3) vyplněný beze změn, podepsaný osobou oprávněnou
jednat jménem firmy a doplněný o přesný název, IČ, adresu, telefonní spojení a podpis osoby (osob)
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oprávněné jednat jménem či za uchazeče včetně podpisu – originál
D) Profesní způsobilost uchazeče doložením
a) Prosté kopie Výpisu z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné
obdobné evidence, pokud je v ní zapsán (nesmí být starší než 90 kalendářních dnů). Pokud uchazeč
nepředloží výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence, ač by měl být v obchodním rejstříku či
v jiné obdobné evidenci zapsán, bude z tohoto důvodu vyloučen z další účasti v zadávacím řízení
z důvodu nesplnění kvalifikace.
b) Prosté kopie dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu zakázky, zejména doklad prokazující příslušné ŽIVNOSTENSKÉ
OPRÁVNĚNÍ či LICENCI.
E) Seznam minimálně 3 významných obdobných zakázek realizovaných v posledních 3 letech
v hodnotě min. 1 mil. Kč včetně DPH (technická kvalifikace).
Podmínky společné pro prokazování kvalifikace:





Všechny doklady předkládají dodavatelé v prosté kopii.
Uchazeč zapsaný v seznamu kvalifikovaných uchazečů může prokázat splnění profesních
kvalifikačních předpokladů v rozsahu ve výpisu uvedeném, výpisem ze seznamu kvalifikovaných
uchazečů ne starším než 3 měsíce od posledního dne, ke kterému má být prokázáno splnění
kvalifikace.
Nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje zahraniční uchazeč splnění
kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo
bydliště, a to v rozsahu požadovaném tímto zákonem a zadavatelem. Pokud se podle právního
řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního uchazeče určitý doklad
nevydává, je zahraniční uchazeč povinen prokázat splnění takové části kvalifikace čestným
prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla,
místa podnikání nebo bydliště zahraničního uchazeče stanovena, učiní o této skutečnosti čestné
prohlášení. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční uchazeč v původním
jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud zadavatel
v zadávacích podmínkách nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána,
nestanoví jinak; to platí i v případě, prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném než českém
jazyce uchazeč se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území České
republiky.

Neprokáže-li uchazeč stanoveným způsobem některý z profesních kvalifikačních předpokladů, nebo
uvede neúplné či nepravdivé informace, musí být z účasti v zadávacím řízení vyloučen.
10. Doba a místo plnění zakázky:
Termín zahájení realizace předmětu dodávky: ihned po podpisu smlouvy
Termín převzetí předmětu dodávky: 08.11.2019
Místo plnění zakázky: Obec Svojek
Technické parametry zakázky, krycího listu nabídky, vzoru smlouvy a čestného prohlášení je předloženo
všem osloveným firmám a je k dispozici i v elektronické podobě.
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11. Požadavky na varianty nabídek:
Zadavatel nepřipouští podání variantních nabídek.
12. Poskytování dodatečných informací:
Zadavatel poskytne dodatečné informace pouze na základě písemné elektronickou poštou zaslané žádosti.
Žádosti o dodatečné informace není možné podávat v listinné podobě. Písemné elektronické žádosti o
dodatečné informace lze zaslat na elektronický kontakt zadavatele oldsimek@volny.cz . V žádosti bude
vždy uveden elektronický kontakt na uchazeče. Odpověď bude zaslána všem osloveným dodavatelům
elektronicky.
Informace poskytuje:
ve věcech smluvních: Josef Dejmek - +420 724 180 261
v technických záležitostech: Ing. Pavel Novák - +420 737 920 859
13. Požadavky na prokázání základní způsobilosti a kvalifikace:
Splnění ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOSTI doloží uchazeč ČESTNÝM PROHLÁŠENÍM (příloha č. 2)
dle § 74 zákona č. 134/2016 Sb. v platném znění.
Splnění PROFESNÍ ZPŮSOBILOSTI (§77 zákona č. 134/2016 Sb. v platném znění) prokáže uchazeč,
který předloží:
a) Prostou kopii Výpisu z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné
obdobné evidence, pokud je v ní zapsán (nesmí být starší než 90 kalendářních dnů).
b) Prostou kopii dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu zakázky, zejména doklad prokazující příslušné ŽIVNOSTENSKÉ
OPRÁVNĚNÍ či LICENCI.
Splnění TECHNICKÉ KVALIFIKACE (§ 79 zákona č. 134/2016 Sb. v platném znění) doložením
seznamu minimálně 3 významných zakázek realizovaných v posledních 3 letech.
14. Obchodní podmínky:
Veškeré obchodní podmínky jsou obsaženy v závazném vzoru smlouvy, která bude součástí nabídky
(příloha č. 3).
15. Přílohy zadávacích podmínek:
Příloha č. 1: KRYCÍ LIST NABÍDKY
Příloha č. 2: VZOR ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ o splnění základní způsobilosti
Příloha č. 3: VZOR SMLOUVY O DÍLO
Příloha č. 4a: TECHNICKÁ SPECIFIKACE dle EDS:014D24100 9261
Příloha č. 4b: TECHNICKÁ SPECIFIKACE mimo rámec EDS:014D24100 9261
16. Další informace
Oznámení o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu bude odesláno dodavatelům ihned po ukončení
vyhodnocení nabídek.
Ve Svojku dne 24.4.2019

Josef Dejmek - starosta
Josef
Josef podepsal
Dejmek
2019.04.24
Dejmek Datum:
15:47:42 +02'00'
Digitálně

