Ministerstvo vnitra České republiky
Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

Výběrové řízení
„Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Ruprechtov“

V Ruprechtově, dne 22. 5. 2019

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky:
„Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Ruprechtov“
Veřejná zakázka je spolufinancována v rámci programu Ministerstva vnitra ČR, program 01424 - Dotace pro
jednotky SDH obcí a příspěvku Jihomoravského kraje.
Tato zadávací dokumentace k podání nabídky (dále jen „ZD“) je vypracována jako podklad pro podání nabídek
dodavatelů v rámci zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky dle ustanovení § 27 zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“).
Podle ustanovení § 31 není zadavatel povinen postupovat podle Zákona, veřejný zadavatel je ale povinen
dodržet ustanovení § 6, tj. dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.
Předchozí odstavec platí i v případě, že zadavatel při této veřejné zakázce malého rozsahu použije terminologii
Zákona, případně jeho část v přímé citaci. Pro toto zadávací řízení jsou však rozhodné pouze podmínky
stanovené v této Zadávací dokumentaci.

1. Vymezení předmětu plnění, předpokládaný rozsah prací:
Druh veřejné zakázky: dodávky
Předmět plnění:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks nového dopravního automobilu v provedení „Z“ (základní),
kategorie podvozku 2 „pro smíšený provoz“ s celkovou hmotností 3 500 kg. Předmět plnění musí splňovat
požadavky vyplývající z technické specifikace, tj. zadavatel požaduje, aby dodavatel nabídnul automobil
s parametry uvedenými v příloze č. 3 Technické podmínky této výzvy nebo lepšími.
Klasifikace předmětu veřejné zakázky řízení CPV:
34144210-3-Hasičská vozidla

Předpokládaná hodnota celkem 1 074 380,- bez DPH.
2. Obchodní podmínky jsou zadavatelem specifikovány v přiloženém Návrhu kupní smlouvy,
který je součástí této zadávací dokumentace (příl. č. 4).
Podmínky, které zde zadavatel uvedl, jsou pro dodavatele závazné a neměnné. Dodavatel zde doplní
pouze identifikační údaje,výši ceny za dodávku a osobu oprávněnou k jednání ve věcech kupní
smlouvy.
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3. Technické podmínky
Pořízení dopravního automobilu je specifikováno v Technických podmínkách pro dopravní automobil
JSDH Ruprechtov, které jsou součástí přílohy č. 3.
Rozpočet je nedílnou součástí Zadávací dokumentace a je dodán v elektronické podobě.
4. Variantní nabídky
Variantní nabídky nejsou přípustné.
5. Zpracování nabídkové ceny
Uchazeč ocení předmět plnění zakázky, dle přiloženého položkového rozpočtu a dle Technických
podmínek pro dopravní automobil JSDH Ruprechtov (příl. č. 3).
Uchazeč uvede nabídkovou cenu v korunách českých.
Nabídková cena bude členěna:
- cena bez DPH
- sazba DPH
- výše DPH
- cena včetně DPH
Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí celková cena za celý předmět veřejné
zakázky. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádné realizaci dodávky, včetně
všech nákladů souvisejících (obstarání dokumentů, náklady na dopravu na místo dodání, instruktáž a
zaškolení obsluhy, vlivy změn kurzů české měny vůči zahraničním měnám, obecný vývoj cen, zvýšené
náklady vyplývající z obchodních podmínek apod.). V rámci nabídky dodavatele je údaj o nabídkové
ceně uváděn na několika místech nabídky. Je povinností dodavatele, aby veškeré shodně uváděné
cenové údaje v nabídce byly skutečně shodné. V případě jakéhokoliv rozporu v definovaných cenách
může zadavatel nabídku vyřadit a vyloučit účastníka ze zadávacího řízení. Zadavatel má právo
v takovém případě dodavatele vyzvat k objasnění nebo doplnění údajů, dokladů nabídky. V případě
jakéhokoliv rozporu v cenových údajích v nabídce dodavatele se za hodnotu celkové nabídky ceny
považuje údaj uvedený v návrhu kupní smlouvy. Tato podmínka však nemá vliv na postup zadavatele
popsaný v předchozích větách.
6. Platební podmínky:
Dílo bude uhrazeno jednorázovou platbou na základě vystavené faktury se splatností 30 dnů.
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7. Způsob hodnocení nabídek
Hodnocení nabídek bude provedeno podle níže uvedených kritérií:
Základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky:
-

nejnižší nabídková cena

Hodnotící komise seřadí nabídky podle výše nabídkové ceny. Hodnocení bude probíhat tak, že
hodnotící komise seřadí jednotlivé nabídky podle výše nabídkových cen Kč bez DPH, a to tak, od
nejlevnější po nejdražší. Nejvhodnější nabídka je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.
8. Obsah a způsob podání nabídky
Nabídka musí být podepsaná osobou k tomu oprávněnou (viz níže).
Nabídka bude obsahovat:
1/ vyplněný krycí (titulní) list, obsahující identifikaci dodavatele a výši nabídkové ceny (viz. příloha č.1
této zadávací dokumentace), a to:
-

v případě právnických osob obchodní firmu nebo název, sídlo, právní formu, identifikační číslo,
byla-li přidělena, jméno a příjmení statutárního orgánu nebo jeho členů, případně jiné fyzické osoby,
oprávněné jednat jménem této právnické osoby;
v případě fyzických osob jméno a příjmení, případně obchodní firmu, rodné číslo nebo datum
narození, bydliště, případně místo podnikání, je-li odlišné od bydliště, identifikační číslo a daňové
identifikační číslo, byla-li přidělena;
v případě právnických i fyzických osob údaj, zda je či není uchazeč plátce DPH, bankovní spojení,
číslo telefonu, e-mailovou adresu;
musí být podepsaný osobou oprávněnou jednat za uchazeče;

2/ určení kontaktní osoby uchazeče příloha č. 2 (i v případě nabídky podané více osobami společně)
pro veškerou komunikaci se zadavatelem, včetně telefonického a e-mailového spojení a adresu
k doručování písemností, nacházející se v České republice;
3/ návrh kupní smlouvy s doplněnou výši nabídkové ceny přiloženého návrhu smlouvy (viz. příloha č.
4 této zadávací dokumentace); uchazeč vyplní všechny vynechané prázdné kolonky
4/ Technický popis vozidla dle technických podmínek – příloha č. 3.
5/ Rozpočet – uchazeč doloží vyplnění slepý položkový rozpočet do nabídky – příloha č. 6
6/ doklady o splnění základní způsobilosti dodavatele
A) Dodavatel prokazuje dle ust. § 74 zákona splnění základní způsobilosti předložením:
-

čestného prohlášení o splnění základní způsobilosti – viz příloha č. 5.

Pozn.: Čestná prohlášení musí být opatřena podpisem; v případě právnických osob všemi statutárními
zástupci, dle výpisu s obchodního rejstříku, kteří mají právo jednat a podepisovat se za společnost –
originál.
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B) - § 77 odst 1 a 2 zákona splnění profesní způsobilosti prokáže dodavatel, který předloží:
a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v ní zaspán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud
je v ní zapsán
b) doklad o oprávnění k podnikání, dle zvláštních právních předpisů v rozsahu, odpovídajícím
předmětu veřejné zakázky, zejména odklad, prokazující příslušné živnostenské oprávnění či
licenci - prostá kopie.
Zadavatel požaduje, aby dodavatel neprokazoval splnění profesních a základních kvalifikačních
předpokladů subdodavatelsky.
Veškeré dokumenty a informace, které jsou obsažené v nabídce, budou doloženy ve dvou
výtiscích:
 první jako originály listin a bude nadepsán - ORIGINÁL
 druhý jako prostá kopie listin a bude nadepsán – PROSTÁ KOPIE
ORIGINÁL NABÍDKY BUDE OPATŘEN DATEM VYHOTOVENÍ, PODPISEM OSOBY OPRÁVNĚNÉ
JEDNAT ZA UCHAZEČE + PŘÍP. RAZÍTKEM (nejlépe na krycím listu nabídky a na poslední
straně nabídky).
Nabídka bude podána písemně, v neprůhledné obálce, zapečetěné proti neoprávněné manipulaci
přelepením, označena bude: „POŘÍZENÍ NOVÉHO DOPRAVNÍHO AUTOMOBILU PRO
JSDH RUPRECHTOV“, opatřena v místě uzavření obálky (obalu) razítkem, případně podpisem
oprávněného zástupce uchazeče. Dále musí být na obálce uvedena adresa, na niž je možné nabídku,
v případě vyřazení, vrátit.
9. Další podmínky zadávacího řízení:
a) Zadavatel prohlašuje, že poskytnuté údaje dodavatelem považuje za důvěrné a bude je využívat jen
pro účely tohoto zadávacího řízení.
b) Zadavatel si vyhrazuje právo zrušení zadávacího řízení (nebo jeho část) kdykoliv bez uvedení
důvodu (nejpozději do uzavření smlouvy o dílo), a to v souladu se zákonem 134/2016 Sb. v platném
znění.
c) Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit, případně
vyjasnit, informace, deklarované uchazeči v nabídkách.
d) Tato specifikace podmínek zadání zakázky a zadávací dokumentace se navzájem doplňují, oba tyto
dokumenty jsou pro dodavatele, a posléze uchazeče, závazné.
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Přílohy na CD:
1) Krycí (titulní) list
2) Kontaktní osoba
3) Technické podmínky pro dopravní automobil JSDH Ruprechtov
4) Návrh kupní smlouvy
5) Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti
6) Rozpočet
Zadavatelem je:
Obec Ruprechtov
Ruprechtov 155
683 04 Ruprechtov
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