Zadavatel:
Se sídlem:
Zastoupený:
IČ:

Obec Zádveřice - Raková
763 12 Zádveřice-Raková - Zádveřice 460
Ing. Lubomír Kokeš, starosta
00284718

VŠEM DODAVATELŮM

V

Zádveřicích - Rakové

dne

5.8.2016

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU
Název veřejné zakázky:
Ev. číslo veřejné zakázky:
Předmět veřejné zakázky:
Druh výběrového řízení:

Zádveřice-Raková – Dopravní automobil
2016096
x dodávky
stavební práce

služby

veřejná zakázka malého rozsahu dle § 18, odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění

V souladu s ustanovením § 18 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ( dále jen „zákon“), Vás
vyzývám k prokázání splnění kvalifikace a k podání nabídky na dodavatele výše uvedené
veřejné zakázky
kód CPV 34144200-0 - vozidla pro pohotovostní služby

.

1. Př
Předmětem zakázky je dodávka nového dopravního automobilu v provedení „Z“ (základním), kategorie
podvozku 1 „pro městský provoz“, s celkovou hmotností od 3000 do 3500 kg včetně příslušenství dle
přílohy č. 4 Technické specifikace.
Předpokládaná hodnota veřené zakázky: 826 400,- Kč bez DPH
Maximální hodnota nabídkové ceny: 826 400,- Kč bez DPH
Dodavatel je povinen dodat zadavateli zboží včetně protokolárního předvedení plně funkčního provozu a
zaškolení obsluhy nejpozději do 30.11.2016, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
Podrobný rozsah předmětu veřejné zakázky je uveden v zadávací dokumentaci.
2. Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace byla uveřejněna na profilu zadavatele dne
5.8.2016 a byla zaslána 12 zájemcům dne 5.8.2016.
Kompletní zadávací dokumentace bude uveřejněna na profilu zadavatele ode dne uveřejnění výzvy k
podání nabídek, a to do konce lhůty pro podání nabídek.
Zadávací dokumentace bude bezplatně poskytnuta dodavatelům uveřejněním na profilu zadavatele.
Profil zadavatele byl uveřejněn v informačním systému podle § 157 zákona.
Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace byla uveřejněna na internetových stránkách
zadavatele v sekci „Úřední deska“ dne 5.8.2016.
Zadávací dokumentace bude dodavatelům poskytnuta bezplatně.
3. Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám.
Písemná žádost musí být doručena do sídla zmocněné osoby nejpozději 3 pracovních dnů před uplynutím
lhůty pro podání nabídek.
Zadavatel v případě dodatečných informací bude postupovat ve smyslu § 49 odst. 2 a 3 zákona.
Na základě žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám odešle zmocněná osoba dodavatelům
dodatečné informace k zadávacím podmínkám, a to nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení
požadavku dodavatele. Tyto dodatečné informace, včetně přesného znění požadavku, odešle zmocněná
osoba současně všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla
zadávací dokumentace poskytnuta, a zároveň uveřejní na profilu zadavatele.
Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí
dodavatele.
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4. Nabídka musí být podána ve lhůtě pro podání nabídek tj. ode dne následujícího po dni odeslání
výzvy k podání nabídky do dne
16.8.2016
9:00
do
hod, buď osobně do sídla
zmocněné osoby – MCI SERVIS s.r.o., Pod Vodojemem 2607, 760 01 Zlín,
9:00
v prac. dnech od 8:00 hod do 15:00 hod, poslední den lhůty do
hod,
nebo doporučeně poštou do sídla zmocněné osoby.
Zadavatel, ani zmocněná osoba neodpovídají za pozdní doručení nabídek způsobené poštou, nebo
kurýrní službou. Na nabídku podanou po uplynutí lhůty pro podání nabídek se pohlíží, jako by nebyla
podána. Nabídky podané po lhůtě pro podání nabídek komise neotevírá. Zadavatel bezodkladně
vyrozumí uchazeče o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Zmocněná
osoba podanou nabídku zaeviduje a vydá dodavateli potvrzení o osobním převzetí nabídky. Nabídka
bude předána v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a evidenčním číslem veřejné
zakázky, s heslem „NEOTEVÍRAT“ a opatřené na přelepu razítkem, případně podpisem osoby
oprávněnou zastupovat uchazeče. Nabídku podá dodavatel písemně ve dvou vyhotoveních, která musí
být zpracována dle zadávacích podmínek uvedených v této zadávací dokumentaci. Jedno vyhotovení
nabídky bude předloženo a označeno jako „ORIGINÁL“, druhé vyhotovení nabídky bude předloženo a
označeno jako „KOPIE“. ORIGINÁL i KOPIE budou dány do jedné obálky. Předmětem posuzování je
originál tištěné nabídky. Nabídka musí být zpracována jen v českém a slovenském jazyce (listiny v jiném,
než českém nebo slovenském jazyce budou doplněny úředním překladem do českého jazyka). Výjimku
tvoří vysokoškolské diplomy, které, jsou-li požadovány, lze v souladu s § 148 zákona předkládat v
latinském jazyce.
16.8.2016
5. Otevírání obálek s nabídkami podanými ve lhůtě pro podání nabídek se uskuteční dne
ve
9:05
hodin v sídle zmocněné osoby – MCI SERVIS s.r.o., Pod Vodojemem 2607, 760 01 Zlín .
Otevírání obálek s nabídkami podanými ve lhůtě pro podání nabídek je neveřejné.
6. Základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky dle § 78 zákona:
Nejnižší nabídková cena v Kč včetně DPH
Hodnotící komise stanoví pořadí nabídek podle výše nabídkové ceny od nejnižší po nejvyšší.
Nejvhodnější bude nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Před stanovením pořadí úspěšnosti nabídek
hodnotící komise posoudí nabídkové ceny, nejsou-li cenami mimořádně nízkými.
7. Zadavatel
Zadavatelsisidle
dle§§44
44odst.
odst.66zákona
zákona nevyhrazuje požadavek, že určitá část plnění zakázky nesmí být plněna
subdodavatelem.
Zadavatel si ve smyslu § 60 odst. 2 a § 76 odst. 6 zákona vyhrazuje možnost oznámení
rozhodnutí o vyloučení uchazečů uveřejněním na profilu zadavatele.
Zadavatel si ve smyslu § 81 odst. 4 zákona vyhrazuje možnost uveřejnění oznámení
o výběrunejvhodnější nabídky na profilu zadavatele.
Dodavatelé jsou povinni v nabídce doložit kopii platného certifikátu vydaného pro požadovaný typ
DA autorizovanou osobou, případně prohlášením o shodě výrobku. Certifikát musí
být platný i při protokolárním předání a převzetí zboží.
Dodavatelé jsou povinni k předmětu dodávky doložit do nabídky technické
parametry a barevné fotografie o velikosti např. A5 dodávaného zboží.
Zadavatel stanoví tuto zadávací podmínku:
a) Nabídková cena za předmět veřejné zakázky nesmí být vyšší než maximální nabídková cena
stanovená v čl. V této zadávací dokumentace.
Nabídky, které tuto zadávací podmínku nesplní, budou vyřazeny pro nesplnění zadávacích podmínek.

8. Zadavatel
souladu
s § 43lhůty,
odst. tj.
2 zákona
délku
zadávací
lh
Zadavatelstanoví
stanovívdélku
zadávací
lhůty, po
kterou
jsou uchazeči
vázáni svou nabídkou, na 90
kalendářních dnů. Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí
dnem doručení oznámení o výběru nejvhodnější nabídky. Zadávací lhůta se prodlužuje uchazečům, s
nimiž může zadavatel v souladu se zákonem uzavřít smlouvu až do doby uzavření smlouvy, nebo do
zrušení výběrového řízení.
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9. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace:
Zadavatel požaduje prokázání splnění kvalifikace :
a) základních kvalifikačních předpokladů:
Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení. Z
obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel splňuje příslušné základní kvalifikační
předpoklady.
Čestné prohlášení musí být podepsáno oprávněnou osobou/osobami oprávněnou jednat jménem či za
dodavatele a nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů.
Má-li být předmět zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají či hodlají podat
společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů
podle § 50 odst. 1 písm. a) zákona v plném rozsahu.
b) profesních kvalifikačních předpokladů:
Dodavatel prokazuje splnění profesních kvalifikačních předpokladů způsobem:
Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,
ne starší než 90 kalendářních dnů ke dni podání nabídky, má-li v ní být uchazeč zapsán podle zvláštních
předpisů – prostá kopie.
Má-li být předmět zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají či hodlají podat
společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle
§ 54 písm. a) zákona v plném rozsahu.
Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle § 54 písm. a)
zákona.
Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu
zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci – prostá kopie
c) ekonomická a finanční kvalifikační způsobilost
Dodavatel předloží čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit zakázku podepsané
osobou/osobami oprávněnými jednat jménem či za dodavatele.
Podrobná specifikace požadavků na prokázání splnění kvalifikace je uvedena v kvalifikační dokumentaci,
která je součástí zadávací dokumentace. Tato kvalifikační dokumentace bude dodavatelům poskytnuta dle
odst. 2 této výzvy.
Za zadavatele

Ing. Lubomír Kokeš, starosta
Výzva k podání nabídky byla zveřejněna na profilu zadavatele dne
Profil zadavatele byl uveřejněn v IS VZ US podle § 157 zákona.
Profil zadavatele: https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00284718
Kontaktní osoba:
Ing. Lubomír Kokeš, starosta
email: starosta@zadverice-rakova.cz
tel: 577 452 055
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