Zařízení pro děti-cizince, diagnostický ústav, dětský domov se školou, výchovný ústav,
středisko výchovné péče, základní škola a praktická škola,
Radlická 30, Praha 5

Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce s názvem:
„Nákup zásobovacího osobního automobilu“

Zadavatel
Zařízení pro děti cizince, diagnostický ústav, dětský domov se školou, výchovný ústav,
středisko výchovné péče, základní škola a praktická škola
se sídlem: 150 00 Praha 5, Radlická 30
IČO: 86595971
tel: 251 555 500
zastoupený: Mgr. Lubošem Hudcem, ředitelem

Specifikace druhu a předmětu zakázky
Ve smyslu ustanovení §12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů a v souladu se Směrnicí upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
č.j. 2371/2009-14, Vás vyzývám k předložení nabídek k zakázce malého rozsahu na dodávku.
Předmětem zakázky je nákup zásobovacího osobního automobilu této specifikace:
výkon:
1,9 TDi
palivo:
nafta
počet sedadel:
5-ti místné
min. vybavení:
klimatizace, ABS,
stáří vozu:
max. 2 roky
počet najetých km:
max. 15 000 km
vozidlo nesmí být bourané
termín dodání: nejpozději do 31. 3. 2010
servisní podmínky: servisní knížka k prokázání původu vozidla

Požadavek na způsob zpracování a členění nabídkové ceny
Nabídková cena musí být definována jako nejvýše přípustná, zadavatel nepřipouští překročení
nabídkové ceny v průběhu plnění veřejné zakázky.
Cena v nabídce bude uvedena v Kč a bude rozdělena na: cenu bez DPH
DPH
cenu včetně DPH.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je maximální a nepřekročitelná a činí:
308 330,- Kč bez DPH, 370 000,- Kč s DPH.

Obchodní podmínky
Platební podmínky a vlastnické právo
Prodávající má právo vystavit kupujícímu daňový doklad - fakturu až po předání předmětu
smlouvy.
Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude obsahovat předepsané
náležitosti daňového dokladu, je kupující oprávněn ji zaslat ve lhůtě splatnosti zpět prodávajícímu k
doplnění, aniž se dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od
opětovného doručení náležitě doplněné či opravené faktury.
Faktura je splatná do 14 dnů ode dne doručení faktury kupujícímu.
Kupující se zavazuje provést úhradu kupní ceny na číslo bankovního účtu, které bude uvedeno na
faktuře.
Vlastnické právo k předmětu smlouvy přechází na kupujícího dnem zaplacení kupní ceny.
Riziko odpovědnosti za škodu vzniklou na předmětu smlouvy přechází z prodávajícího na
kupujícího okamžikem, kdy kupující písemně potvrdí v místě plnění převzetí předmětu kupní
smlouvy.
Prodávající se zavazuje uskutečnit předání automobilu nejpozději do 31. 3. 2010.
Automobil bude protokolárně předán. Kupující potvrdí svým podpisem protokol o převzetí vozidla.
Kupující se zavazuje převzít automobil do 20 dnů ode dne doručení výzvy k převzetí, po uplynutí
této lhůty je s převzetím v prodlení.
Při předání automobilu jej prodávající kupujícímu předvede v silničním provozu, čímž prokáže
bezchybnost, kompletnost a způsobilost automobilu k provozu. Současně prodávající provede
průkazné zaškolení kupujícím určených pracovníků pro obsluhu a údržbu vozidla, a to zdarma.

Průvodní doklady
Spolu s automobilem předá prodávající kupujícímu:
- návod na obsluhu a údržbu v českém jazyce, a to včetně příslušenství
- další doklady nutné k provozu vozidla na pozemních komunikacích
- servisní knížku.
Sankce
Kupující má právo požadovat na prodávajícím při nedodržení termínu předání předmětu smlouvy
smluvní pokutu, a to ve výši 0,5% z celkové ceny bez DPH za každý započatý den prodlení.
Prodávající má právo požadovat na kupujícím při nedodržení termínu splatnosti faktury zákonný
úrok z prodlení.

Základní hodnotící kritérium
Zadavatel stanovil jako základní hodnotící kritérium ekonomickou výhodnost nabídky, a to s
následujícími dílčími kritérii:
• nejnižší nabídková cena včetně DPH – 55%
• stav vozu - 45%
Hodnocení nabídek proběhne v souladu s přílohou č. 3 této výzvy.

Termín a místo podání nabídek
Nabídku lze podat po celou dobu lhůty pro podání nabídek, nejpozději do 19. 3. 2010 do 10:00
hodin.
Nabídku lze podat osobně (v pracovní den v době od 7:00 hod. do 15:00 hod.) nebo doporučeně
poštou na adresu:
Zařízení pro děti cizince
Radlická 30
150 00 Praha 5 – Smíchov
Za okamžik doručení nabídky je považováno datum a hodina převzetí obálky s nabídkou
odpovědným zaměstnancem zadavatele. V poslední den lhůty pro podání nabídek lze podat nabídku
do 10:00 hodin

Termín a místo otevírání obálek s nabídkami
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 19.3.2010 od 12:00 hodin na adrese Zařízení pro děti
cizince, Radlická 30, Praha 5

Délka zadávací lhůty
Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a je stanovena na 30
kalendářních dnů.

Požadavek na prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů
Základní kvalifikační předpoklady, které jsou uvedeny v § 53 odst. 1 písm. a) až i) zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, se prokazují předložením
čestného prohlášení, z něhož musí být zřejmé, že uchazeč tyto základní kvalifikační předpoklady
splňuje, a které musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat za uchazeče nebo jeho jménem.
Uchazeč může využít vzoru čestného prohlášení, jež je přílohou č. 1 této výzvy.

Požadavek na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč tím, že předloží výpis z
obchodního rejstříku či výpis z jiné obdobné evidence, ve které je zapsán (např. výpis z
živnostenského rejstříku), ne starší 90 kalendářních dnů k poslednímu dni, v němž mohou být
nabídky dle odst. 7 této výzvy předloženy. Výpis je třeba předložit v originále nebo v úředně
ověřené kopii.

Požadavek na předložení návrhu smlouvy a písemného prohlášení uchazeče, z
něhož vyplývá, že uchazeč je vázán celým obsahem nabídky po celou dobu běhu
zadávací lhůty
Uchazeč je povinen zapracovat do návrhu kupní smlouvy obchodní podmínky uvedené v této
výzvě. Návrh kupní smlouvy a písemné prohlášení uchazeče, z něhož vyplývá, že uchazeč je vázán
celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty musí být podepsány osobou
oprávněnou jednat za uchazeče nebo jeho jménem. V případě prohlášení o vázanosti nabídkou může
uchazeč využít vzoru čestného prohlášení, jež je přílohou č. 2 této výzvy.

Požadavky na předložení nabídky
Všechny části nabídky budou předloženy v uzavřené a neporušené obálce, která bude na přelepu
opatřena razítky a zřetelně označena slovem NEOTVÍRAT – „Veřejná zakázka malého rozsahu
na dodávku – Nákup zásobovacího osobního automobilu“.
Nabídka bude předložena v jednom originále a jedné kopii, v písemné podobě, v českém jazyce.
Nabídky doporučujeme zpracovat v tomto členění:
a)
b)
c)
d)
e)

Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů;
Doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů;
Specifikace předmětu veřejné zakázky a celková nabídková cena (bez DPH a s DPH);
Návrh kupní smlouvy;
Prohlášení o vázanosti nabídkou.

Práva zadavatele
Ze zadávacího řízení budou vyloučeny ty nabídky, které nebudou splňovat zadavatelem stanovené
požadavky nebo nebudou obsahovat zadavatelem požadované náležitostí.
Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit, případně
vyjasnit informace deklarované uchazeči v nabídkách.
Nabídky uchazečů nebudou vráceny.
Zadavatel nepřiznává uchazečům nárok na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení.
V Praze dne 11. 3. 2010
Mgr. Luboš Hudec, ředitel ZDC

Příloha č. 1
Čestné prohlášení prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů
uvedených v § 53 odst. 1 písm. a) až i) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Jako uchazeč o veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Nákup
vícemístného osobního automobilu“ prohlašuji, že splňuji základní kvalifikační předpoklady
uvedené v § 53 odst. 1 písm. a) až i) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

V ………........…….. dne ………...……

…………………………………………………
podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče nebo jeho jménem

Příloha č. 2

Čestné prohlášení uchazeče o vázanosti nabídkou
Tímto čestně prohlašuji, že níže uvedený uchazeč,
Název uchazeče (vč. právní formy)………………………………………..
Sídlo / místo podnikání…………………………………………………….
IĆ…………………………………………………………………………..
DIĆ…………………………………………………………………………

DIČ
je vázán celým obsahem své nabídky, a to po celou dobu běhu zadávací lhůty.

...................................................................................................................
Jméno, příjmení a podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče

Příloha č. 3
Vzor způsobu hodnocení nabídek
1) Pro hodnocení jednotlivých dílčích hodnotících kritérií se použije bodovací stupnice v rozsahu 0
až 100
bodů.
2) Pro výpočet bodového ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění hodnoceného dílčího
hodnotícího kritéria ve vztahu k nejvýhodnější nabídce, se použije těchto vzorů:
a) U dílčích hodnotících kritérií, kde má nejvhodnější nabídka minimální
hodnotu (cena, doba provádění apod.):
Počet bodů dílčího hodnotícího kritéria = 100 × hodnota minimální nabídky
/ hodnota posuzované nabídky
b) U dílčích hodnotících kritérií, kde má nejvhodnější nabídka maximální
hodnotu (doba záruky, smluvní pokuta apod.):
Počet bodů dílčího hodnotícího kritéria = 100 × hodnota posuzované
nabídky / hodnota maximální nabídky.
3) Počet bodů přiřazených jednotlivým dílčím hodnotícím kritériím hodnocen nabídky se vynásobí
% váhou jednotlivých dílčích hodnotících kritérií hodnocené nabídky, kterou těmto dílčím
hodnotícím kritériím stanovil zadavatel ve výzvě, takto získané bodové hodnoty všech dílčích
hodnotících kritérií hodnocené nabídky se
poté sečtou.
4) Nabídky uchazečů se seřadí dle výše bodových hodnot, kterých nabídky dosáhly, a to od nabídky
s nejvyšší bodovou hodnotou, až po nabídku s bodovou hodnotou nejnižší.

