Výzva k podání nabídek
a k prokázání splnění kvalifikace

v rámci veřejné zakázky malého rozsahu
v řízení podle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola
a školní jídelna Plzeň, Karlovarská 67
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I. Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace

Zadavatel zakázky Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní
škola a školní jídelna Plzeň, Karlovarská 67 se sídlem Karlovarská 459/67, 323 00
Plzeň, IČO: 49778129 zastoupena Mgr. Viktorem Vanžurou, ředitelem zařízení (dále jen
„DDÚ“)
tímto vyzývá
dodavatele k předložení nabídky na veřejnou zakázku s názvem

Nákup osobního automobilu

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu v řízení podle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“). Nejedná se však
o zadávací řízení dle ZVZ (v souladu s ust. § 18 odst. 3 ZVZ.)
Tato zakázka je zadávána v souladu s upraveným rozpočtem MŠMT.
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II. Předmět a popis zakázky:
Zadávací řízení je prováděno vzhledem k současným potřebám DDÚ na zajištění osobní
dopravy dětí a zaměstnanců DDÚ.
Předmětem veřejné zakázky je dodávka zboží (§ 8 ZVZ) – nákup jednoho kusu osobního
automobilu dle níže uvedené specifikace:
Popis:

Nový osobní automobil ve verzi combi

Počet kusů:

1

Rok výroby:

2010

Barva karoserie:

není rozhodující

Převodovka

Minimálně pětistupňová mechanická

Obsah motoru:

minimálně 1500 cm

Palivo:

nafta motorová

Výkon:

minimálně 75 kW

Bezpečnostní prvky: ESP, ABS, 8 airbagů, parkovací asistent, ISOFIX, přední mlhové
světlomety, tříbodové bezpečnostní pásy vzadu
Záruka

minimálně 2 roky, doživotní záruka mobility

Vybavení

Centrální zamykání na dálkové ovládání, plně elektronická dvouzónová
klimatizace, autorádio, vyhřívané sedačky vpředu, elektricky ovládaná
okna, plnohodnotné rezervní kolo, střešní nosič

Velikost zavazadlového prostoru min. 580 litrů
Užitečná hmotnost min. 650 kg
•

Uchazeč musí být autorizovaným prodejcem osobních automobilů nabízené značky.

•

Nabídla musí obsahovat specifikaci technických parametrů nabízeného vozidla.

•

Mezní termín dodání vozidla je 31.12.2010.
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III. Kvalifikační kritéria a způsob jejich prokázání:
Obecná ustanovení o prokazování splnění kvalifikace
Uchazeč je povinen v souladu s ustanovením § 50 a násl. ZVZ prokázat splnění
kvalifikace, která je předpokladem hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu.
Veškeré doklady požadované k prokázání splnění kvalifikace musí být předloženy v originále
nebo v úředně ověřené kopii a nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být splněno
prokázání kvalifikace, starší 90 dnů. Je-li zadavatelem vyžadováno čestné prohlášení, musí
být podepsáno statutárním orgánem uchazeče, v případě podpisu jinou osobou musí být
originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění této osoby součástí dokladů, kterými uchazeč
prokazuje splnění kvalifikace.
Nesplnění této podmínky posoudí zadavatel jako nesplnění kvalifikace s následkem vyloučení
uchazeče ze soutěže.
Prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů a profesních kvalifikačních
předpokladů mohou uchazeči poskytnout výpisem ze seznamu kvalifikačních dodavatelů,
který k poslednímu dni, který k poslednímu dni, ke který k poslednímu dni, ke kterému má
být prokázáno splnění kvalifikace, není starší než 3 měsíce a to v rozsahu ve výpise uvedený
údajů a požadavků Zadavatele k prokázání splnění příslušné kvalifikace pro tuto veřejnou
zakázku
Doba prokazování splnění kvalifikace
Veškeré informace a doklady prokazující splnění kvalifikace je dodavatel povinen prokázat ve
lhůtě k podávání nabídek stanovené v čl. 9 této výzvy.
Základní kvalifikační předpoklady
Uchazeč splní základní kvalifikační předpoklady, pokud prokáže splnění podmínek
stanovených ustanovením § 53 ZVZ. Splnění těchto kvalifikačních předpokladů uchazeče
prokazuje předložením Čestné prohlášení ve smyslu ustanovení § 62 odst. 2 ZVZ viz příloha
č. 2 výzvy.
Profesní kvalifikační předpoklady
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč, který předloží výpis
z obchodního rejstříku či výpis z jiné obchodní evidence, ve které je zapsán, ne starší 90
kalendářních dnů k poslednímu dni, v němž mohou být nabídky dle čl. 9 této výzvy
předloženy.

IV. Variantní řešení:
Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

V. Předpokládaná hodnota zakázky v Kč (bez DPH):
Předpokládaná cena je 400.000 CZK (slovy čtyřistatisíckorunčeských) bez DPH.

VI. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám
Uchazeči mohou zasílat případné písemné věcné dotazy k této výzvě tak, aby byly
doručeny nejpozději do doby 3 dnů před skončením lhůty pro podání nabídek kontaktní
osobě za zadavatele, Mgr. Viktoru Vanžurovi především elektronicky na adresu
dduplzen@dduplzen.cz.
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VII. Závazná struktura nabídky
Nabídka bude podána v českém jazyce.

•

Krycí list nabídky (viz příloha č. 1) s identifikací uchazeče v rozsahu definované
přílohou č. 1

•

Prokázání kvalifikace v rozsahu článku III, kde originální výtisk bude obsahovat
originály (nebo jejich ověřené kopie) dokladů pro prokázání splnění kvalifikačních
předpokladů včetně podepsaného Čestného prohlášení (viz příloha č 2).

•

Návrh řešení zakázky zejména harmonogramu dodávky vozidla
parametry včetně nabízeného vybavení.

•

Nabídková cena s uvedením bez DPH, výše DPH a cena včetně DPH

•

Návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat za uchazeče nebo jeho
jménem (vypracovaný v souladu se zadávací dokumentací, přiložený jako nedílná
součást nabídky)

•

Písemné prohlášení uchazeče podepsané jeho jménem nebo osobou oprávněnou
jednat za uchazeče, z něhož vyplývá, že uchazeč souhlasí se zadáním a podmínkami
tohoto zadávacího řízení; že všechny údaje uvedené v nabídce jsou pravdivé a že
nezamlčel žádné skutečnosti podstatné pro jeho způsobilost k realizaci projektu a že
je připraven spolehlivě a bez průtahů splnit podmínky zadání a že v případě získání
zakázky vyhradí potřebný čas a prostředky na plnění předmětu veřejné zakázky; je
vázán celým obsahem nabídky po celou dobu zadávací lhůty.

•

a technické

Kromě krycího listu nabídky budou stránky očíslovány.

VIII. Hodnoticí kritéria:
Základním hodnotícím kriteriem je ekonomická výhodnost nabídky (viz § 78 odst. 1
písm. a) ZVZ)
Dílčí hodnoticí kritéria jsou:
Kritérium

Váha

1.

Celková nabídková cena bez DPH

80 %

2.

Výbava vozidla nad rámec výzvy

20 %

Nejvýhodnější nabídka dodavatele bude vybrána na základě níže uvedeného postupu:
Nabídky budou pro každé dílčí kritérium ohodnoceny na stupnici 0–100 bodů. Nabídka,
která je v daném dílčím kritériu nejvýhodnější, obdrží za toto kritérium 100 bodů. Ostatní
nabídky získají takové bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění daného dílčího
kritéria ve vztahu k nejvýhodnější nabídce. Pro číselně vyjádřitelná dílčí kritéria se přitom
použije tohoto vzorce (u kritérií, kde má nejvýhodnější nabídka nejnižší hodnotu - cena, atd.)
Počet bodů kritéria = Nejvýhodnější nabídka* Váha vyjádřená v procentech / Cena
(Hodnota) posuzované nabídky) * 100.
Budou sečteny body za jednotlivá dílčí kritéria. Vítězí nabídka s nejvyšším celkovým počtem
bodů.
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IX. Zadávací lhůta
Uchazeč je vázán celým obsahem své nabídky do 31.12.2010. Zadávací lhůta začíná běžet
okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení zadavatele o
výběru nejvhodnější nabídky. Zadávací lhůta se prodlužuje vítěznému uchazeči až do doby
uzavření smlouvy nebo do zrušení zadávacího řízení.

X. Termín pro podání nabídek
Nabídky lze podávat do 7.12.2010 do 9:00 hodin středoevropského času.
Nabídky doručené po tomto termínu budou ze zadávacího řízení vyřazeny.

XI. Způsob a místo pro podání nabídek
Nabídky je možné podávat osobně nebo poštou v sídle zadavatele. Nabídky mohou být
podávány pouze písemně, a to v listinné podobě, která bude doručena v řádně uzavřené
obálce, a to v originále a jedné kopii. Obálku s nabídkou výrazně označte:
NABÍDKA Nákup osobního automobilu - NEOTVÍRAT
Každý uchazeč může podat jen jednu nabídku.

XII. Termín a místo otevírání obálek
Otevírání obálek se uskuteční dne 7.12.2010 v 17:00 hodin v kanceláři ředitele Zadavatele
v sídle zadavatele (Karlovarská 67, Plzeň). Otevírání obálek se může zúčastnit za každého
uchazeče jeden jeho řádný zástupce.

XIII. Právo zrušit výzvu
Zadavatel je oprávněn před uzavřením smlouvy zrušit zadávací řízení zejména za
předpokladu, že
a) nastanou skutečnosti, za kterých nelze požadovat, aby v řízení pokračoval (např.
zadavateli nebudou přiznány prostředky na výdaje spojené se zakázkou),
b) vybraný dodavatel, popř. dodavatel druhý v pořadí, odmítl uzavřít smlouvu nebo
neposkytl zadavateli k jejímu uzavření dostatečnou součinnost, nebo
c) dodavatel obdrží nabídku jen od jediného dodavatele.

Stránka 6

XIV. Závěrečné ustanovení
Uchazečům nenáleží za vypracování nabídek žádná odměna ani úhrada nákladů spojených
s jejich vypracováním a účastí v zadávacím řízení. Nabídky ani jejich jednotlivé části nebudou
uchazečům vráceny
Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat od uchazečů doplňující informace a ověřit si
skutečnosti uvedené v nabídkách, jednat s uchazečem o smluvních podmínkách a vyloučit ze
zadávacího řízení ty nabídky, které nebudou splňovat zadavatelem stanovené požadavky
nebo nebudou obsahovat zadavatelem požadované náležitosti.
Návrh smlouvy musí obsahovat:
• Povinnost mlčenlivosti a sankce za porušení mlčenlivosti ve výši 20 000 CZK
• Platební podmínky
- Cena je konečná, zahrnuje veškeré náklady s dodávkou
- Kupující neposkytuje zálohové platby
- Kupující neakceptuje jiný než zákonný úrok z prodlení
• Způsob předání vozidla - protokol

V Plzni dne 25.11.2010

…………………………………
Mgr. Viktor Vanžura
Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní
jídelna Plzeň, Karlovarská 67
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KRYCÍ LIST NABÍDKY
Veřejná zakázka
Veřejná zakázka malého rozsahu v řízení podle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
Název:
Základní identifikační údaje
Zadavatel
Obchodní firma nebo název /
obchodní firma nebo jméno a
příjmení:
Sídlo / místo podnikání,
IČ:
Osoba oprávněná jednat jménem či
za zadavatele:
Kontaktní osoba:
Tel./fax:
E-mail:
Uchazeč
Obchodní firma nebo název /
obchodní firma nebo jméno a
příjmení:
Sídlo / místo podnikání, popř. místo
trvalého pobytu:
IČ:
Osoba oprávněná jednat jménem či
za uchazeče:
Spisová značka v obchodním
rejstříku či jiné evidenci, je-li
uchazeč v ní zapsán
Kontaktní osoba:
Tel./fax:
E-mail:
Hodnotící kriterium

váha

Nabídková cena

80%

Výbava nad rámec požadavků

20%

Cena celkem bez DPH:

Samostatně DPH
(sazba 20 %):

počet bodů

Cena celkem včetně DPH:

Měna, ve které je nabídková cena v bodu 3. uvedena
5. Oprávněná osoba za uchazeče jednat
Podpis oprávněné osoby
Titul, jméno, příjmení
Funkce
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celkem bodů

Čestné prohlášení prokazujícího splnění základních
kvalifikačních předpokladů uvedených v § 53 odst. 1
písm a) až i zákona č 137/2009 Sb o veřejných
zakázkách ve znění pozdějších předpisů

Já uchazeč o veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem
Nákup osobního automobilu
prohlašuji, že splňuji základní kvalifikační předpoklady uvedené v § 53
odst. 1 písm. a) až i) zákona č 137/2009 Sb. o veřejných zakázkách ve
znění pozdějších předpisů.

V ………………….. dne ………………

………………………………………………………………
Osoba oprávněná jednat za uchazeče nebo jeho jménem
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