Identifikace zadavatele
Úřední název zadavatele: Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547
Sídlo/místo podnikání: Havlíčkova 547, Bystřice pod Hostýnem - 76861, CZ
IČ: 63458896
Spisová značka zadavatele: VZ/1/2018
Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele: Alena Palenčárová
Kontaktní osoba: Alena Palenčárová
Specifikace VZ
Název VZ: Nákup automobilů
Druh zadávacího řízení: Otevřená výzva
Druh VZ: Dodávky
ID zakázky: T004/18V/00008744
Dne: 31.05.2018 09:25:20

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace

Zadavatel Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547 Vás vyzývá k předložení
nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem:

Nákup automobilů

1. Identifikace veřejné zakázky
Id veřejné zakázky přidělené systémem e-tržiště:
T004/18V/00008744

Název veřejné zakázky:
Nákup automobilů

Stručný popis zakázky:
Nákup automobilů 2 kusy, 9 místných, provedení L2H1

Typ veřejné zakázky:
Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh veřejné zakázky:
Dodávky

Tato veřejná zakázka je zadávána v zadávacím řízení:
Otevřená výzva

Výsledkem zadávacího řízení je:
Jednorázová smlouva
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2. Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je:
Nákup automobilů, 9 místných, provedení L2H1
Specifikace vozidla:
•Množství:
o2kusy
•Motor:
oPalivo: Diesel
oEmisní norma: Euro 6
oMin. zdvihový objem 1500cm3
oMin. výkon 90kW
oMin. točivý moment 300Nm
oMin. objem palivové nádrže 70L
oMin. šesti stupňová převodovka
•Karoserie:
oProvedení L2H1
oPočet sedadel 9
oBarva zelená
oPřední a zadní nárazník a kryty zrcátek v barvě karoserie
•Výbava:
oAirbag řidiče a spolujezdce
oElektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka
oESP s asistentem rozjezdu do kopce
oPřední mlhové světlomety
oElektricky ovládaná přední okna
oABS s elektronickým rozdělovačem brzdné síly
oVýškově nastavitelné sedadlo řidiče s loketní opěrkou
oDenní svícení
oVýškově a podélně nastavitelný volant
oDvojmístná lavice na místě spolujezdce
oČalounění a obklad v plné výšce
oVyhřívané sedadlo řidiče
oPosuvné boční dveře na straně spolujezdce
oPosuvné okénko ve druhé řadě na obou stranách
oTrojmístná lavice ve 2. a 3. řadě, vyjímatelná, ve 3. řadě sklopná
oProsklené zadní křídlové dveře (otvíratelné pod úhlem 180°)
oRádio, Bluetooth, USB, ovládání na volantu
oKryty kol
oDálkové ovládání centrálního zamykání
oPlnohodnotné rezervní kolo
oPalubní počítač
oIndikátor tlaku v pneumatikách
o12V zásuvka
oKlimatizace pro přední a zadní část kabiny s vytápěním
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oKryt zavazadlového prostoru
oLoketní opěrky ve 2. a 3. řadě sedadel
oZadní vyhřívané okno se stěračem a cyklovače
oZatmavená okna 2. a 3. řady sedadel
oTempomat
oNavigační systém
oZadní parkovací asistent s parkovací kamerou
•Doplňková výbava:
oStřešní nosič
oZimní pneu na discích

Název položky
Měrná jednotka (MJ)
Nákup
Kus
automobilů

Množství

Popis

2.00

3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Zadavatel rozhodl, že nebude uvádět výši předpokládané hodnoty.

4. Doba a místo plnění veřejné zakázky
Doba plnění:
předání vozidel, 2 kusy, 15.11.2018

Místem plnění je:
Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Havlíčkova 547, Bystřice pod Hostýnem - 76861, CZ

Základní popis plnění:
Nákup automobilů, 9 místných, provedení L2H1

5. Požadavky na prokázání kvalifikace
Dodavatel je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svoji kvalifikaci. Kvalifikaci splní dodavatel, který:
- prokáže splnění základní způsobilosti dle § 74 ZZVZ
- prokáže splnění profesní způsobilosti dle § 77 ZZVZ
Zadavatel požaduje, aby dodavatel předložil doklady k prokázání kvalifikace v prosté kopii. Budou akceptovány i originály či úředně
ověřené kopie dokladů.

Ustanovení §
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Podmínky/předpoklady

Způsob prokázání

Další popis

§ 74 odst. 1 písm a)

§ 74 odst. 1 písm b)

§ 74 odst. 1 písm c)

§ 74 odst. 1 písm d)

§ 74 odst. 1 písm e)

Ustanovení §
§ 77 odst. 1

§ 77 odst. 2 písm. a)

§ 77 odst. 2 písm. b)
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Základní způsobilost dle § 74
odst. 1 písm a) zákona
splňuje dodavatel, který
nebyl v zemi svého sídla v
posledních 5 letech před
zahájením zadávacího řízení
pravomocně odsouzen pro
trestný čin uvedený v příloze
č. 3 ZZVZ nebo obdobný
trestný čin podle právního
řádu země sídla dodavatele; k
zahlazeným odsouzením se
nepřihlíží.
Základní způsobilost dle § 74
odst. 1 písm b) zákona
splňuje dodavatel, který
nemá v České republice nebo
v zemi svého sídla v evidenci
daní zachycen splatný
daňový nedoplatek.
Základní způsobilost dle § 74
odst. 1 písm c) zákona
splňuje dodavatel, který
nemá v České republice nebo
v zemi svého sídla splatný
nedoplatek na pojistném
nebo na penále na veřejné
zdravotní pojištění.
Základní způsobilost dle § 74
odst. 1 písm d) zákona
splňuje dodavatel, který
nemá v České republice nebo
v zemi svého sídla splatný
nedoplatek na pojistném
nebo na penále na sociální
zabezpečení a příspěvku na
státní politiku zaměstnanosti.
Základní způsobilost dle § 74
odst. 1 písm e) zákona
splňuje dodavatel, který
Dodavatel není v likvidaci,
proti dodavateli nebylo
vydáno rozhodnutí o úpadku,
proti dodavateli nebyla
nařízena nucená správa podle
jiného právního předpisu
nebo dodavatel není v
obdobné situaci podle
právního řádu země sídla
dodavatele.

Čestné prohlášení

Čestné prohlášení

Čestné prohlášení

Čestné prohlášení

Čestné prohlášení

Podmínky/předpoklady
Způsob prokázání
Výpis z obchodního rejstříku, Čestné prohlášení
pokud je v něm zapsán, či
výpis z jiné obdobné
evidence, pokud je v ní
zapsán.
Doklad o oprávnění k
Čestné prohlášení
podnikání v rozsahu
odpovídajícímu předmětu
veřejné zakázky.
Doklad, že je členem
Čestné prohlášení
profesní samosprávné
komory nebo jiné profesní
organizace.

Další popis

§ 77 odst. 2 písm. c)

Doklad, že je dodavatel
odborně způsobilý nebo
disponuje osobou, jejímž
prostřednictvím odbornou
způsobilost zabezpečuje.

Čestné prohlášení

6. Zadávací lhůta
Zadávací lhůta tj. doba, po kterou jsou dodavatelé svými nabídkami vázáni, začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek.
Zadavatel stanovuje, že lhůta skončí dne 31.07.2018

7. Platební a obchodní podmínky
Návrh smlouvy je součástí nabídky dodavatele
Ustanovení, která musí být součástí smlouvy:
Položkový rozpočet nabídky, splatnost faktury 30 dní.

8. Doba a způsob podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek končí dne:
14.06.2018 09:00:00

Dodavatel podá nabídku elektronicky prostřednictvím eTržistě.
Jazyk, ve kterém bude nabídka podána: český

9. Hodnocení nabídek
Základním hodnotícím kritériem je:
Nejnižší nabídková cena

V případě, že základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena, bude pořadí nabídek sestaveno podle výše nabídkové ceny tak,
že na prvním místě bude nabídka s nejnižší nabídkovou cenou a na dalších místech nabídky s vyšší cenou, na posledním místě pak
nabídka s nejvyšší nabídkovou cenou.
Informace o ceně vkládá uchazeč bez DPH
Nabídky se stejným hodnocením budou seřazeny následujícím způsobem:
Losem

Losování bude probíhat v souladu se zásadami uvedenými v § 6. Účastnit se losování mají právo zájemci, kterých se losování týká. O
termínu losování je zadavatel písemně vyrozumí nejméně 5 dnů před losováním prostřednictvím e-tržiště.
Jako metoda hodnocení nabídek byla zvolena: Automatická metoda hodnocení

Přehled hodnotících kritérií

Název kritéria
Nabídková cena
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Váha kritéria
100,00

Typ kritéria
Minimalizační
kritérium

Typ z
Po položkách

Číselně vyjádřitelné
kritérium
Ano

10. Další informace
Pravidla eAukce a další informace technické povahy včetně kódování a šifrování jsou k dispozici v provozním řádu eTržiště.

Veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem v průběhu zadávacího řízení probíhá elektronicky prostřednictvím e-tržiště.
Další informace týkající se veřejné zakázky jsou k dispozici v její elektronické verzi.
V případě nejasností zadávacích podmínek ve výzvě k podání nabídky mohou klást účastníci zadávacího řízení dotazy. Dotaz musí být
zadavateli doručen nejpozději 4 pracovní dny před lhůtou pro podání nabídek. Zadavatel je povinen odpovědět na dotaz ve lhůtě 3
pracovních dnů od doručení dotazu a zaslat text dotazu spolu s odpovědí všem uchazečům, kterým byla odeslána výzva. Text dotazu
(bez identifikace tazatele) spolu s odpovědí uveřejní zadavatel v e-tržišti, pokud byla výzva uveřejněna.

Autor dokumentu: Alena Palenčárová v. r.
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