Yýzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

1.

ldentifikačníúdaje a adresa zadavatele

Název veřejné zakázky
Dodávka devítimístnéhoosobního vozidla pro Domov pro
malého rozsahu:
seniorv Třebíč.Koutkova - Kubešova 20'|7 - lll.
Druh veřejné zakázky: Dodávky

ldentifikačníúdaje zadavatele
Domov pro seniory Třebíč,Koutkova - Kubešova, příspěvková
oroanizace
71184538

Název:

lč:
Adresa sídla:
profil zadavatele:

Koutkova 302,674 01 Třebíč
h tt

Osoby oprávněné za
zadavatele iednat:
Kontaktníosoby:
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Mgr. Helena Chalupová, ředitelka
Mgr. Helena Chalupová, Mgr. Kamila Krupičková

Telefon:

568 821 220

E-mail:

reditelka.dpstrebic@gmail. com ; ekonomka.

d

pstrebic@g mai l. com

Zakázka je zadávána v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro zadáváni veřejných
zakázek č.07117 ze dne 15.5.2017, nespadající pod aplikaci zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadáv ání veřej ných zakázek.

2.

Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka osobního vozidla pro dopravu klientů Domova pro
seniory Třebíč,Koutkova - Kubešova, příspěvkové organizace, Zadavatel stanovuje tyto
m ni máln í tech nické požadavky před mětu plněn í veřej né zakázky
:

i

osobní devítimístnévozid

-

vozidlo v provedení L1 H1 v provozu od
nové nebo předváděcí osobnídevítimístné
12a17 a později
maximální počet najetých kilometrů do 5 000 km
vznětový motor s minimálním výkonem 90 kW a zdvihovým objemem motoru
minimálně 1560 ccm
manuální6{i stupňová převodovka
prosklená karoserie i ve třetí řadě sedadel
emisní norma minimálně EURO Vl
požadavky na bezpečnost - min. ABS, ASR, ESP, případně obdobné systémy
2x airbag (na straně řidiče a spolujezdce)
možnost vyjmutí minimálně 3. řady sedadel
tříbodovébezpečnostní pásy na všech sedadlech + opěrky hlavy
elektricky ovládaná předníokna
elektricky ovládaná a vyhřívaná vnějšízpětná zrcátka
bočníposuvné dveře prosklené na obou stranách vozidla
vozidlo
vnitřní obložení(čalouněnínebo oplastování) karosárie (boky, střecha)
určeno pro přepravu osob - obdobě jako u osobních vozidel
centrální zamykání s dálkovým ovládáním, imobilizér
výškově nastavitelný volant a sedadlo řidiče
autorádio s minimálně CD přehrávačem nebo USB připojením, včetně reproduktorŮ
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manuální klimatizace v přední i zadní části vozu
přední mlhové světlomety
tónovaná skla od druhé řady sedadel
povinná výbava podle vyhlášky
plnohodnotná lezenla nebo sada na opravu pneumatik
minimálně zadní parkovací senzory
tažnézařízení pevné případně odnímatelné
záruka na vozidlo min. 2 roky

3.

Místo a doba plnění zakázky:.
Doba plnění veřejné zakázky počíná dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami
a končínejpozději 30. 4, 2018.
Místem plněníje sídlo zadavatele veřejné zakázky.

4.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Zadavatel stanovil předpokládanou hodnotu veřejné zakázky ve výši 620 000 Kč bez DPH,
respektive 750 000 Kč s DPH. Stanovená cena je maximální a nemůžebýt překročena.
Z důvodu rozpočtovéhofinancovánítéto zakázky je předpokládaná hodnota veřejné zakázky
s DPH maximální, tj. zadavatel můžeuhradit nejvýše tuto částku. Nabídky přesahující
předpokládanou hodnotu veřejné zakázky budou vyřazeny.

5.

Kvalifikačnípředpoklady

Uchazeč je povinen nejpozději do konce lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svoji
kvalifikaci, Kvalifikovaným pro plněníveřejné zakázky je dodavatel, ktený prokáže:
a) splnění základní způsobilosti,
b) splnění profesní způsobilosti.

Základni způsobilost:
Dodavatel veřejné zakázky doložísplnění kvalifikačníchpředpokladů předloženímtěchto

dokladů:

Čestnéprohlášenídodavatele, že,,
o nebý| v zemi svého sídla v posledních 5 letech odsouzen pro trestný čin uvedený
v př. č. 3 zákona č. 13412016 Sb. nebo obdobný trestný čin dle právního řádu země
svého sídla,
. nemá v Českérepublice nebo v zemi sídla v evidenci dani zachycen splatný daňový

.
.
.
o
o

nedoplatek,
nemá v Českérepublice nebo v zemi sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo
na penále na veřejné zdravotní pojištění,
nemá v Českérepublice nebo v zemi sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na
penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
není v likvidaci,
nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku,
nebyla vůčiněmu nařizena nucená správa.

Pro účelyčestnéhoprohlášení můžedodavatel nezávazně využítjakovzor přílohu č.2, která
je nedílnou součástítěchto zadávacích podmínek.

Profesní způsobilost
Dodavatel veřejné zakázky doložísplnění kvalifikačníchpředpokladů předloženímtěchto

dokladů:

Výpis z obchodního rejstříku či výpis z jiné evidence, pokud je v nich dodavatel zapsán (ne
sťaršínež3 měsíce před dnem zahájením zadávání).
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Neprokáže-li dodavatel splnění kvalifikace v plném rozsahu dle požadavkŮ zadavatele, bude
vyloučen z účastiv zadávacím řízení.Zadavatel bezodkladně písemně oznámí dodavateli
své rozhodnutí o jeho vyloučeníz účastiv zadávacím řízenís uvedením dŮvodu.

6.

Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

Dodavatel stanoví nabídkovou cenu:

Nabídková cena bude uvedena v czk.
Nabídková cena bude uvedena v členění:nabídková cena bez daně z přidané hodnoty
(DPH), samostatně DPH a nabídková cena včetně DPH.
Nabídková cena v této skladbě bude uvedena na krycím listu nabídky (viz Příloha Č. 1 této
zadáv ací d o ku m entace).
Nabídková cena bude zpracována v souladu se zadávacími podmínkami. Nabídková cena
bude stanovena jako cena >nejvýše přípustná<!

7.

Obchodní podmínky
Veškeréobchodní podmínky (vč. platebních podmínek) jsou uvedeny v příloze Č. 3 této

zadávací dokumenta ce. Zálemce vyplní v textu kupní smlouvy údaje, které jsou zvýrazněním
určeny k vyplnění, aniž by jinak přepsal absolutně vymezené obchodní podmínky návrhu
smlouvy, Doplněný a oprávněnou osobou podepsaný návrh kupní smlouvy bude tvořit
součási nabídky. Nepodepsaná kupní smlouva je považována za nepodepsanou nabídku,
Nabídka, která bude obsahovat nepodepsanou kupní smlouvu, bude z dalŠÍhohodnocení
vyřazena. Uchazeči bude písemně oznámeno vyřazení nabídky včetně uvedení dŮvodu.
Návrh smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou jednat jménem Čiza uchazeČe;
originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění musí být v takovém případě součástínabídky
uchazeče,

8.

Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky, jiné požadavky zadavatele na
plnění předmětu veřejné zakázky
Všechny podmínky a požadavky zadavatele vymezené zadávacími podmínkami budou
součástí návrhu smlouvy, návrh smlouvy bude tedy odpovídat zadávacím podmínkám
a nabídce dodavatele. Pokud návrh smlouvy nebude odpovídat zadávacím podmínkám
a ostatním částem nabídky dodavatele, bude tato skutečnost důvodem k vyřazení nabídky
a vyloučenídodavatele ze zadávacího řízení,

Nabídka bude předložena v jednom originále v písemnéformě, v českémjazyce.
Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
Nabídka bude podána na adresu pro podání nabídek, uvedenou zadavatelem v oznámení
o zahájení zadávacího řízeni či výzvě.
Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou ČÍselnouřadou
a nabídka bude zajištěna proti neoprávněné manipulaci. Jednotlivé listy nabídky mohou být
očíslovány ručně, avšak takovým způsobem, že číslováníbude vždy jednoznaČné,
a neuvede zadavatele v omyl.
Dodavatel použije pořadí dokumentů specifikované v následujících bodech těchto pokynŮ
pro zpracování nabídky.
Krycí list nabídky. Pro sestavení krycího listu dodavatel závazně použije Přílohu Č.1 Krycí list nabídky (vzor). Na krycím listu budou uvedeny následující Údaje: název veřejné
zakázky, základní identifikační údaje zadavatele a dodavatele (včetně osob zmocněných k
dalšímjednáním), nejvýše přípustná nabídková cena v č|eněnípodle zadávaci
dokumentace, datum a podpis osoby oprávněné za dodavatele jednat.
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Doklady, jimiž dodavatel prokáže splnění kvalifikace. V rozsahu a formě požadované
touto zadávací dokumentacív bodě 5.
Podepsaný návrh smlouvy. Součástízadávací dokumentace jako Příloha č. 3 je návrh
smlouvy, tento návrh smlouvy obsahuje závazné obchodní podmínky pro dodavatele.
Dodavatel doplní požadovanéúdaje, Pokud návrh smlouvy nebude odpovídat zadávacím
podmínkám a ostatním částem nabídky dodavatele, bude tato skutečnost dŮvodem
k vyřazení nabídky a vyloučenídodavatele ze zadávacího řízení.Zmény v úpravě textu
smlouvy budou důvodem k vyřazení nabídky a vyloučenídodavatele ze zadávacího řízenÍ.
Katalogový list s popisem nabízenéhovozidla, ze kterého bude možnéověřit splnění
m ni máln ích techn ických požadavkůstanovené zadavatelem,
i

9.

Hodnotícíkritéria a způsob hodnocení nabídek

Základním hodnotícímkritériem je nejnižšínabídková cena včetně DPH.
Na základě hodnocení vybere zadavatel pro každou z částíveřejné zakázky nejvýhodnějŠÍ
nabídku uchazeče podle nejnižšínabídkovéceny včetně DPH,

10.

Podání nabídky

Lhůta pro podání nabídek končíí3. 'l2.2017 v í1.00 hod.

Nabídka bude doručena na adresu Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - KubeŠova,
příspěvková organizace, Koutkova 302, 674 01Třebíč,v řádně uzavřené obálce opatřené na
přelepu razítkem a na přední straně označené:,,Dodávka devítimístnéhoosobního
vozidla pro Domov pro seniory Třebíč,Koutkova - Kubešova 2017 - lll.". Na obálce
bude uvedena adresa, na niž je možnézaslat oznámení v případě podání nabídky po
uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Nabídky je možnédoručit poštou nebo osobně předat každý pracovní den na adresu
zadavatele v době od 8.00 hod. do 15,00 hod., poslední den lhůty do 1 1:00 hod.
Při podání nabídky poštou nebo jiným veřejným přepravcem se za okamžik podání nabídky
považuje její fyzické převzetí podatelnou Domova pro seniory Třebíč,Koutkova - Kubešova,
příspěvkové organizace, na adrese výše uvedené.
zadávací lhůta
Zadávaci lhůta, po kterou je dodavatel svou nabídkou vázán, je zadavatelem stanovena
v délce 30 dnů od uplynutí lhůty pro podání nabídek.

1'l.

Ostatní podmínky zadávacího řízeni
Nabídky, které nesplní požadavky uvedené v zadávacích podmínkách, budou z hodnocení
vyřazeny,
Zadav atel zr ušíbez z byte čn é h o o d k a d u zadáv ací řízení, p o k u d
. nebudou ve stanovené lhůtě podány žádnénabídky,
l

.

:

budou z účastiv zadávacím řízeni vyloučeni všichni dodavatelé.

Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízeníkdykoli do uzavření smlouvy a to i bez uvedení
důvodu.
Dodavatel můžepodat pouze jednu nabídku. Pokud podá více nabídek samostatně nebo
společně s dalšími dodavateli, nebo podá nabídku a současně je subdodavatelem jiného
dodavatele, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí.

Nabídky, které budou doručeny po uplynutí lhůty pro podání nabídek, nebudou otevřeny,
Zadavatel bezodkladně vyrozumí dodavatele o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí
lhůty pro podání nabídek.
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ŽaOny z dodavatelů nemá ani ve výše uvedených případech nárok na náhradu nákladů
spojených s vypracováním a podáním nabídky.

Seznam příloh zadáv aci dokumentace
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky
Příloha č.2- Čestnéprohlášení
Příloha č. 3

-

Návrh smlouvy

V Třebíčidne 5. 12,2017

ú<,
Mgr. Helena Chalupová, ředitelka
i]*rn+,y ;::ů :;enlory Třebíč,
1{o] jlkcva - Kuipšov,a,
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