VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
Dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu, zadávané mimo režim
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,
s dodržením zásad transparentnosti a přiměřenosti,
rovného zacházení a zákazu diskriminace.
Obec Hodice tímto vyzývá k předložení nabídek na veřejnou zakázku:
„Hodice – Dopravní automobil“
1. Identifikace zadavatele
Obec Hodice
• sídlem: Hodice 48, 589 01 Hodice
• IČO: 00285862
• zastoupena: starostou Ing. Josefem Bakajem
• Tel.: +420 724 170 334
• mail: starosta@hodice.cz
• Kontaktní osoba: Ing. Tomáš Burian, tel: 730 158 543, mail: trestsko@email.cz
2. Přesné vymezení předmětu plnění a požadavků zadavatele
• Předmětem plnění je dopravní automobilu v provedení „Z“ (základním), kategorie
podvozku 1 „pro městský provoz“, s celkovou hmotností od 3000 do 3500 kg (dále
jen „DA“).
• Přesné vymezení technických podmínek pro DA bude poskytnuto všem uchazečům
výběrového řízení jako příloha č. 1 této výzvy.
• Dodaný dopravní automobil musí splňovat plnohodnotnou certifikaci TÚPO
(Technického ústavu požární ochrany v Praze), a to jako plnohodnotně zásahový
automobil. Certifikát doloží dodavatel až při dodání vozidla.
• Doba splatnosti faktury je 30 dní.
3. Lhůta a místo pro předkládání nabídky
•

Lhůta pro podání nabídky:

•
•
•
•
•

Adresa pro podání nabídky:
Termín otevření obálek:
Místo otevírání obálek:
Posuzování a hodnocení nabídek:
Místo hodnocení nabídek:

•

otevírání obálek a hodnocení nabídek je neveřejné.

do 25. 3.2020 do 14.45 hod. (včetně). V tento
den a hodinu již musí být všechny nabídky
doručeny zadavateli.
Hodice 48, 589 01 Hodice
25. 3.2020 v 15.00 hod.
Hodice 48, 589 01 Hodice
25. 3.2020 v 15.10 hod.
Hodice 48, 589 01 Hodice
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4. Místo a termín plnění zakázky
•
•

Místo plnění zakázky:
Termín plnění zakázky:

Hodice 48, 589 01 Hodice
do 30. 9. 2020

5. Kvalifikace účastníků
Kvalifikovaným uchazečem pro plnění veřejné zakázky je uchazeč, který prokáže splnění:
• základní způsobilosti,

• profesní způsobilosti,
• technické způsobilosti
Základní způsobilost
Základní způsobilost prokáže dodavatel tím, že předloží:
a) čestné prohlášení, které je přílohou č. 3 této výzvy (originál) podepsané osobou
oprávněnou jednat jménem, či za účastníka.

Profesní způsobilost
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží:
• kopii dokladu o oprávnění k podnikání - např. živnostenský list, koncesní listinu
případně výpis z veřejné části živnostenského rejstříku podle zvláštních právních
předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky,
nebo
• výpisu z obchodního rejstříku (kopie), nebo písemné čestné prohlášení v případě, že
není v obchodním rejstříku zapsán. Výpis z obchodního rejstříku nesmí být ke dni
lhůty pro podání nabídky starší 90 kalendářních dnů.

Technická způsobilost
Technickou způsobilost prokáže dodavatel tím, že předloží:
• seznam minimálně 2 obdobných dodávek realizovaných dodavatelem za poslední 3
roky před zahájením zadávacího řízení, každou v minimálním rozsahu 500 tis. Kč bez
DPH, vč. uvedení ceny a doby jejího poskytnutí a identifikace příslušného
objednatele.
6. Podmínky vydávání zadávací dokumentace
•
•

•

Zadávací dokumentace bude poskytnuta vybraným dodavatelům prostřednictvím
elektronické pošty, emailem.
Nevyzvaní dodavatelé si mohou požádat o poskytnutí kompletní zadávací
dokumentace na adrese zadavatele osobně, či prostřednictvím písemné žádosti
emailem na adresu starosta@hodice.cz nebo si zadávací dokumentaci mohou
stáhnout na webových stránkách obce www.hodice.cz.
Zadávací dokumentace je poskytována bezplatně.

7. Zadávací lhůta
• Zadávací lhůta, po kterou jsou uchazeči vázáni svými nabídkami, je stanovena na 90
dní a začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podávání nabídek.
2

8. Požadavky na zpracování nabídky
•

•
•

•

•
•

Obsah nabídky:
o Vyplněný krycí list nabídky (příloha č. 2 výzvy)
o Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů (vč. čestného
prohlášení příloha č. 3 výzvy)
o Návrh kupní smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za
účastníka (příloha č. 4 výzvy)
Uchazeč doloží cenovou nabídku na „Hodice – Dopravní automobil“
Nabídka bude doručena v písemné podobě poštou či osobně na adresu „ Obec
Hodice, Hodice 48, 589 01 Hodice" v zalepené obálce označené textem
"NEOTEVÍRAT – Hodice – Dopravní automobil“. Při doručení poštou nebo kurýrní
službou rozhoduje datum a čas doručení nabídky. Na obálce bude dále uvedena
adresa včetně e-mailové adresy, na kterou je možno poslat oznámení pro potřeby
vyrozumění uchazeče.
Nabídky podané po uplynutí uvedené lhůty nebudou otevřeny a nevyhodnocují se.
Využívá-li dodavatel k doručení nabídky třetího subjektu, nese plné riziko včasného a
řádného doručení nabídky, a to včetně neporušenosti obálky.
Nabídka musí být zpracována v českém jazyce.
Jiné varianty nabídky zadavatel nepřipouští

9. Hodnocení nabídek
•

Hodnocení nabídek bude provedeno, při současném zachování zásad účelovosti, efektivnosti
a hospodárnosti vynakládaných peněžních prostředků, podle nejnižší nabídkové ceny.

10. Ostatní podmínky
•
•
•

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení do uzavření smlouvy.
Případy, které neřeší podmínky výzvy, se řídí zákonem 134/2016 sb.
Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný
dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

V Hodicích dne 2.3.2020

podepsal
Ing. Josef Digitálně
Ing. Josef Bakaj
Datum: 2020.03.02
Bakaj
13:35:06 +01'00'

Ing. Josef Bakaj, starosta obce
Jakékoliv aspekty této smlouvy jste oprávněni si ověřit dotazem před podáním nabídky. Dotaz zašlete
mailem na adresu trestsko@email.cz. Odpovědi budou zasílány písemně mailem všem osloveným
dodavatelům.
Po vyhodnocení nabídek obdrží každý uchazeč zprávu o posouzení a hodnocení nabídek a následně
bude s vybraným uchazečem uzavřena kupní smlouva.
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