Zdislava Veselí, z.ú.
Zastoupená: Ing. Jiřinou Galuškovou, ředitelkou
Sídlo: tř. Masarykova 125, 698 01 Veselí nad Moravou
vyřizuje:
tel.:
e-mail:
datum:
místo:

Ing. Jiřina Galušková.
+420 725 827 892
galuskova@zdislavaveseli.cz
24. 03. 2021
Veselí nad Moravou

Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu
Veřejný zadavatel, vyzývá tímto dodavatele k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu
s názvem:

„Pořízení dvou osobních vozidel pro Zdislava Veselí, z.ú.“
Při zadání veřejné zakázky malého rozsahu není zadavatel povinen použít ustanovení zákona č.
134/2016 Sb. kromě ustanovení § 6 tohoto zákona. Pokud se dále v textu vyskytne odkaz na zákon
nebo jsou použity zákonné pojmy, jde o podpůrný krok. Zadavatel postupuje v souladu s Metodikou
zadávání zakázek, vydanou MPSV, Dokumentace programu 013 310, Rozvoj a obnova materiálně
technické základny sociálních služeb 2016 -2022.
Zadavatel si dovoluje informovat zájemce, že usiluje o dotaci na realizaci této veřejné zakázky z 11.
výzvy, Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, programu 013 310 Rozvoj a obnova
materiálně technické základny sociálních služeb 2016 – 2022.
Název zadavatele:

Zdislava Veselí, z.ú.

IČO zadavatele:

26981751

Sídlo zadavatele:

tř. Masarykova 125, 698 01 Veselí nad Moravou

Právní forma zadavatele

Zapsaný ústav

Osoba oprávněná jednat za
zadavatele:

Ing. Jiřina Galušková, ředitelka

Kontaktní osoba zadavatele:

Ing. Jiřina Galušková, ředitelka

Telefon:

+420 725 827 892

E-mail:

galuskova@zdislavaveseli.cz

Přístup k zadávací
dokumentaci:

Zadávací dokumentace v elektronické podobě
uveřejněna na webových stránkách zadavatele:
https://www.zdislavaveseli.cz/

h
Lhůta pro podání nabídek:

úterý 06.04.2021 do 10:00 hodin

Předpokládaná celková hodnota
této veřejné zakázky:

520 000,- Kč bez DPH

Druh veřejné zakázky:

dodávky

Hlavní kód klasifikace předmětu –
dodávka osobního vozidla (CPV):

34110000-1

Adresa: tř. Masarykova 125, 698 01 Veselí nad Moravou
IČ: 26981751, Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. – 1318287339/0800
Telefon: +420 725 827 892, E-mail: galuskova@zdislavaveseli.cz, Web: www.zdislavaveseli.cz

je

Článek I.
Vymezení předmětu zakázky
a.

Předmětem zakázky je zakoupení dvou osobních vozidel, přesně specifikovaných v příloze č. 3
této Výzvy.

b.

Realizací zakázky se rozumí dodání kompletních, funkčních a bezvadně provedených nových
osobních automobilů dle požadované specifikace. Zadavatel preferuje dodání automobilů v bílé
barvě. Předpokládá se automobil s pěti místy k sezení a pětidveřovou karoserií.
Technické parametry vozidla:

Motor objem: 1,0L
Výkon motoru min 70 kW
Převodovka 5-stup. mech.
Preferovaná barva: Bílá
Airbagy řidiče i spolujezdce
Elektrické ovládání předních oken
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním
Manuální klimatizace
Objem kufru min 330 litrů
Rezervní kolo ocelové (plnohodnotné) vč. příslušenství

ANO / NE
….. kW
ANO / NE
…..
ANO / NE
ANO / NE
ANO / NE
ANO / NE
….. L
ANO / NE

Zadavatel neumožňuje dílčí plnění, zakázka není rozdělena na části.
c.

Rozsah a obsah předmětu zakázky je specifikovaný v příloze č. 3 Parametry nakupovaného
vozidla - tuto přílohu dodavatel vyplní a přiloží k nabídce.
Článek II.
Rozsah a obsah předmětu zakázky

Pro účely této veřejné zakázky se předmětem zakázky rozumí dodávka 2nových osobních
automobilů dle přílohy č. 3.
b. Vybraný dodavatel, který příslušné vozidlo dodá, bude na tomto vozidle provádět záruční servis
po celou záruční dobu podle podmínek výrobce v autorizovaném servisním středisku. Tato
služba, zahrnující dvě garanční prohlídky, nebude zadavateli účtována.
c. Požadované parametry vozidla:
Vybraný dodavatel musí být schopen na zadavatelem nakupovaném vozidle zajistit minimální
parametry požadované zadavatelem podle přílohy č. 3 Parametry nakupovaného vozidla. Parametry
vozidla uvedené v tabulce musí být splněny, tj. účastník zadávacího řízení musí být schopen dodat
takové vozidlo, které uvedenými parametry disponuje.
Nakupované vozidlo musí vyhovovat Nařízení vlády č. 173/2016 Sb., o stanovení závazných
podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel (dále jen „NV“), tj. musí být zohledněny
energetické a ekologické dopady provozu vozidla po dobu jeho životnosti.
Nakupované vozidlo je podle tohoto NV kategorie M1 (vozidlo pro přepravu osob do 8 míst).
Zadavatel stanovuje podle 2 § odst. 2 písm. a) NV pro nakupované vozidlo:
1) emisní limity EURO musí být podle přílohy č. 1 k NV (tj. EURO 6)
2) maximální spotřeba pohonných hmot pro kombinovaný provoz nesmí přesáhnout hodnoty
uvedené v příloze č. 2 k NV (tj. 7,3 l/100 km motorového benzínu)
a.

d. Zadavatel požaduje, aby dostupnost servisu byla zajištěna max. do 30 km od sídla zadavatele.
Článek III.
Doba a místo plnění zakázky
a.

Předpokládaný termín dodávky:

nejpozději do 30. června 2021

b.

Místo dodávky:

Zdislava Veselí,z.ú.
Sídlo: tř. Masarykova 125
698 01 Veselí nad Moravou
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Článek IV.
Požadavky na prokázání splnění kvalifikace
a) Základní způsobilost, bude doložena Čestným prohlášením, ze kterého vyplyne prokázání
základní způsobilosti dle § 74, odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. – viz příloha č. 2 zadávací
dokumentace.
b) Profesní způsobilost
Profesní způsobilost bude doložena:


Výpisem z obchodního rejstříku je-li v něm dodavatel zapsán ne starší 90 dnů - doložit
v prosté kopii.



Kopie dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné
živnostenské oprávnění či licenci, jejímž předmětem bude živnostenský list nebo výpis
z živnostenského rejstříku na: „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 a 3
živnostenského zákona“.
Článek V.
Obsah nabídky

a. Vyplněný Krycí list vč. nabídkového formuláře (příloha č.1 této Výzvy). Nabídkovou cenu
zpracovanou způsobem stanoveným v čl.VI této výzvy.
b. Vyplněnou přílohu č. 2 - Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti
c. Profesní způsobilost dodavatel prokáže předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo
obdobné evidence. Příslušné živnostenské oprávnění.
d. Vyplněné technické parametry vozidla – příloha č. 3.
e. Vyplněný návrh kupní smlouvy – příloha č. 4, podepsán osobou oprávněnou jednat za
dodavatele. V případě podpisu zmocněncem na základě plné moci, bude součástí návrhu
smlouvy originál či úředně ověřená kopie zmocnění této osoby. Nedílnou součástí kupní smlouvy
bude podrobná specifikace nabízených vozidel (technický list vozidel), kterou dodavatel
přiloží ke své nabídce.
f.

Nabídka bude podána v českém nebo slovenském jazyce a bude doručena v tištěné,
nerozebratelně svázané podobě. Podání nabídky elektronickou cestou není přípustné.
Článek VI.
Podmínky pro zpracování a předložení nabídkové ceny

a. Nabídková cena (pořizovací náklady nového vozu):


Nabídkovou cenou se rozumí celková cena.



Dodavatel zapíše nabídkovou cenu do tabulky Krycí list vč. nabídkového formuláře
(příloha č.1). Nabídková cena slouží k hodnocení nabídek podle ekonomické výhodnosti.



Dodavatel je povinen do své nabídkové ceny zahrnout všechny náklady včetně těch,
které jsou spojeny s dodávkou předmětu zakázky na určené místo doručení. Nabídková
cena je konečná a nepřekročitelná, její navýšení v průběhu realizace zakázky je
nepřípustné.
Článek VII.
Smluvní podmínky

a. Zadavatel stanovil obchodní podmínky pro realizaci této veřejné zakázky formou závazného
vzoru kupní smlouvy (příloha č.4 této výzvy).
b. Dodavatel přiloží ke své kupní smlouvě podrobnou specifikaci nabízených vozidel, kterou
dodavatel přiloží ke své nabídce.
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Článek VIII.
Hodnocení nabídek
Zadavatel v souladu s ustanovení § 114 zákona provede hodnocení nabídek podle jejich
ekonomické výhodnosti. Rozhoduje nejnižší nabídková cena. Pokud se sejdou dvě nabídky se
stejnou nabídkovou cenou, budou vybrány losem.
Pravidla pro hodnocení nabídky
1. kritérium: Nabídková cena …………………………………………………… 100%
Postup při hodnocení nabídek
Zadavatel stanovuje způsob hodnocení nabídek podle ekonomické výhodnosti a stanoveného
kritéria takto:
1. kritérium: Zadavatel bude hodnotit nabídkovou cenu v Kč bez DPH, a to podle její absolutní výše.
Článek IX.
Další podmínky
a. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávání zakázky či nevybrat žádného dodavatele.
b. Předložené nabídky zadavatel nevrací. Zadavatel nebude dodavatelům hradit náklady vzniklé
s účastí v tomto výběrovém řízení, a to ani v případě, že bude zadávací řízení zrušeno.
c. Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli vysvětlení zadávací dokumentace. Žádosti
o vysvětlení zadávací dokumentace mohou dodavatelé v písemné formě zasílat na email
kontaktní osoby zadavatele.
d. Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit doklady k průběhu výběrového řízení na svých webových
stránkách, případně na profilu zadavatele. Doklady o výběrovém řízení se rozumí především
Protokol o otevírání nabídek, Zpráva o posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek, Oznámení o
výběru dodavatele, Smlouvu o dílo, případně další doklady. V dokladech budou uveřejněny
identifikační údaje dodavatelů a hodnoty kritérií uvedených v nabídkách dodavatelů, případně
podrobnosti o kvalifikaci atd.
e. Náklady na vypracování nabídky zadavatel nehradí.
f.

Variantní řešení se nepřipouští.

Článek X.
Zadávací lhůta
Zadávací lhůta, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán, činí 90 kalendářních dnů.
Článek XI.
Místo a lhůta pro podání nabídek
a. Písemné nabídky musí být dodány výhradně v listinné podobě na adresu sídla zadavatele
Zdislava Veselí, z.ú. nebo doručeny doporučeně poštou na adresu zadavatele. Nabídky
podávají dodavatelé v zapečetěné obálce označené:

„Pořízení dvou osobních vozidel pro Zdislava Veselí, z.ú.“ Veřejná zakázka NEOTEVÍRAT”. Rozhodující pro doručení je okamžik převzetí nabídky zadavatelem. Za
pozdní doručení nenese zadavatel žádnou odpovědnost.

b. Lhůta pro podání nabídek je do úterý 06. 04. 2021 do 10:00 hod. Otevírání nabídek je
neveřejné.

c. V průběhu lhůty pro podání nabídek bude bližší informace k rozsahu a předmětu zakázky
poskytovat Ing. Jiřina Galušková, tel. +420 725 827 892, e-mail: galuskova@zdislavaveseli.cz
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Přílohy Výzvy k podání nabídek:
1. Příloha č.1 Krycí list nabídky
2. Příloha č.2 Čestné prohlášení
3. Příloha č.3 Technické zadání/specifikace
4. Příloha č.4 Návrh Kupní smlouvy

Ve Veselí nad Moravou dne 26.03.2021

Ing. Jiřina Galušková, v. r.
ředitelka
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