Zadávací dokumentace
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU
Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen „veřejná zakázka“) je zadávána dle obecných
zásad stanovených v § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění.

1. Název veřejné zakázky

„Dražice - Dopravní automobil“
2. Identifikační údaje zadavatele
Zadavatel:
Obec Dražice
Zástupce obce:
Stanislav Flígr – starosta
Sídlo:
Dražice 166, 391 31 Dražice
IČ:
00252239
DIČ:
CZ00252239
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:
Stanislav Flígr
Telefon:
602 848 988
Kontaktní osoba ve věcech technických:
Aleš Melich
Telefon:
737 262 231
e-mail:
urad@obecdrazice.cz

3. Vymezení předmětu, místa a doby plnění veřejné zakázky
Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na dodávku.
Předmět plnění veřejné zakázky: dodávka nového dopravního automobilu pro JSDHO Dražice
dle technických podmínek pro dopravní automobil uvedených v příloze č. 4 zadávací
dokumentace.
Místo plnění zakázky: obec Dražice (hasičská zbrojnice)
Předpokládaný termín zahájení plnění: květen 2018.
Maximální termín ukončení plnění: říjen 2018.
Podrobný popis požadované dodávky je uveden v příloze č. 4 zadávací dokumentace.
Předpokládaná cena: 900.000,- Kč včetně DPH.

4. Obchodní a platební podmínky
Zadavatel stanovuje dále uvedené obchodní podmínky pro plnění zakázky, které uchazeč
uvede ve svém návrhu smlouvy:
a) Návrh kupní smlouvy musí být ze strany uchazeče podepsán osobou oprávněnou
jednat jménem či za uchazeče, nebo osobou jí k tomu zmocněnou či pověřenou. Originál či
úředně ověřená kopie zmocnění či pověření musí být v takovém případě součástí Návrhu
kupní smlouvy uchazeče. V případě, že návrh kupní smlouvy nebude podepsán nebo bude
podepsán neoprávněnou osobou, bude nabídka vyřazena a uchazeč vyloučen z výběrového
řízení.

b) Termín dodání předmětu plnění: nejpozději do 31. 10. 2018,
c) Záruka: min. 24 měsíců,
d) Platební podmínky: splatnost faktur 30 dní ode dne doručení objednateli.
e) Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny. Nabídková cena může být měněna
pouze v souvislosti se změnou sazeb DPH či jiných daňových předpisů majících vliv na cenu
předmětu plnění. Smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky.
f) Při nesplnění termínu dokončení dohodnutého v kupní smlouvě z viny zhotovitele,
bude objednatel sankcionovat zhotovitele za každý den prodlení dle kupní smlouvy.
Minimální požadovaná výše sankce je 0,05 % z dlužné částky bez DPH za každý i jen započatý
den prodlení.
g) Zadavatel požaduje, aby uzavřená kupní smlouva včetně příloh a případných dodatků
byla uveřejněna na profilu zadavatele. Uchazeč je povinen v nabídce označit ty části návrhu
kupní smlouvy, jejichž uveřejněním by došlo k porušení ochrany obchodního tajemství,
osobních údajů a jiných citlivých údajů, v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
Tyto údaje pak nesmí být na profilu zadavatele zveřejněny. Uchazeč je v tomto případě
povinen uvést konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí s odkazem na ustanovení
právních předpisů.

5. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny
Uchazeč stanoví celkovou nabídkovou cenu jako součet cen za dopravní automobil a
jednotlivá přídavná zařízení dle přílohy č. 4 a č. 5 zadávací dokumentace. Dodávka
repasovaných zařízení není přípustná.
Další požadavky:
a) Pro předložení nabídkové ceny uchazeč použije a vyplní formulář nabídkové ceny v
CZK „nejvýše přípustné“, který je součástí př. č. 1 - Krycího listu.
b) Nabídkové ceny budou zahrnovat veškeré náklady dodavatele spojené s plněním
předmětu veřejné zakázky.
c) Uchazeč stanoví nabídkovou cenu celou částkou na základě ocenění jednotlivých
položek uvedených v příloze č. 4 a 5 zadávací dokumentace a v této příloze zaškrtne, zda
nabízená dodávka tuto specifikaci splňuje. Příloha číslo 5 musí být rovněž podepsána osobou
oprávněnou za uchazeče jednat. Ceny a sazby jednotlivých položek nabídky musí krýt celou
hodnotu dodávky včetně všech případných nákladů a výdajů vyžadovaných pro realizaci celé
dodávky včetně všech obecných rizik, povinností a závazků výslovně stanovených nebo
implicitně zahrnutých v dokumentech, na nichž je nabídka založena. Předpokládá se, že
nabídková cena zahrnuje všechny náklady dodavatele včetně zisku a rezerv. Nabízené ceny
se uvádí jako aktuální ceny v den předložení nabídky. Cena zahrnuje veškeré daně, cla a další
závazky, které nejsou v nabídce uvedené zvlášť.

6. Požadavky zadavatele na členění nabídky
Uchazeč musí v nabídce předložit následující:
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a) Krycí list nabídky: Pro sestavení krycího listu uchazeč použije přílohu č. 1 - Krycí list
nabídky. Na krycím listu budou uvedeny následující údaje: název veřejné zakázky, základní
identifikační údaje zadavatele a uchazeče, nejvýše přípustná nabídková cena zpracovaná dle
zadávací dokumentace, čestné prohlášení, že se před podáním nabídky podrobně seznámil
se všemi zadávacími podmínkami, že těmto podmínkám porozuměl, že je v plném rozsahu a
bez výhrad přijímá, neshledává důvod k podání námitek proti zadávacím podmínkám a
nabídku zpracoval zcela v souladu s těmito podmínkami, a že toto prohlášení činí na základě
své jasné, srozumitelné, svobodné a omylu prosté vůle a je si vědom všech následků
plynoucích z uvedení nepravdivých údajů, datum a podpis osoby oprávněné za uchazeče
jednat.
b) Návrh kupní smlouvy (uchazeč předloží svůj návrh kupní smlouvy, podepsaný
oprávněnou osobou za uchazeče jednat). Součástí návrhu kupní smlouvy je příloha č. 4 a
vyplněná příloha č. 5 zadávací dokumentace – technické podmínky pro dopravní automobil.
c) Doklady prokazující kvalifikační předpoklady dle odst. 7 zadávací dokumentace

7. Požadavky na prokázání kvalifikace
Uchazeč je povinen v souladu s požadavky zadavatele, prokázat splnění kvalifikačních
předpokladů. Kvalifikaci splňuje uchazeč, který doloží:
- základní kvalifikační předpoklady
- profesní kvalifikační předpoklady
Formuláře ze zadávací dokumentace určené k vyplnění uchazečem a požadovaná čestná
prohlášení předkládá uchazeč vždy v originálech bez oprav a přepisování, které by mohly
zadavatele uvést v omyl. Tyto originály budou podepsány fyzickou osobou/statutárním
orgánem právnické osoby, nebo osobou oprávněnou za uchazeče jednat (např. na základě
plné moci, originál plné moci musí být součástí nabídky).
Doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů je možné předložit v
prosté kopii.
7.1 Základní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč, který:
a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení
pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek nebo obdobný trestný čin podle právního řádu
země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
b)

nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný
daňový nedoplatek,

c)

nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném
nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

d)

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,

e)

není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu
nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle
právního řádu země sídla dodavatele.
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Uchazeč prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením vyplněné
přílohy č. 2 - Čestné prohlášení, případně přílohy č. 3 – Čestné prohlášení poddodavatele,
která jsou součástí zadávací dokumentace.
7.2 Profesní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč, který doloží:
a) prostou kopii výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné
obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, nesmí být starší 90 kalendářních dnů k poslednímu
dni lhůty pro podání nabídky,
b) prostou kopii dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v
rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné
živnostenské oprávnění či licenci.

8. Způsob hodnocení nabídek
Jediným hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena včetně DPH.

9. Další podmínky a požadavky pro zpracování nabídky
a) Uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Celá nabídka musí být zpracována
v českém jazyce.
b) Uchazeč předloží nabídku v jednom originále.
c) Veškeré doklady, u nichž je vyžadován podpis uchazeče, musí být podepsány osobou
oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, nebo jí zmocněnou osobou; v takovém případě
je uchazeč povinen doložit v nabídce originál plné moci či jiného platného pověřovacího
dokumentu.
d) Uchazeči jsou povinni zdržet se jakýchkoli jednání, která by mohla narušit
transparentní a nediskriminační průběh zadávacího řízení, zejména pak jednání, v jejichž
důsledku by mohlo dojít k narušení soutěže mezi uchazeči v rámci zadání veřejné zakázky.
b) Náklady spojené s účastí ve výběrovém řízení nese uchazeč.
c) Lhůta, po kterou je uchazeč vázán svou předkládanou nabídkou (tj. doba platnosti
nabídky): je zadavatelem požadovaná do 30. 6. 2018.
d) Práva zadavatele a podmínky zrušení zadávacího řízení:
Zadavatel si vyhrazuje právo:
- Změnit nebo doplnit soutěžní podmínky.
- Zrušit výběrové řízení bez uvedení důvodu.
- Vyžádat si od uchazeče písemné zdůvodnění případné mimořádně nízké nabídkové ceny
a požádat o vysvětlení informací uvedených v nabídce, případně jejich doplnění.
- Nevybrat žádnou z podaných nabídek.
- Zrušit výběrové řízení, jestliže smlouvu odmítnou uzavřít vyhodnocení dodavatelé v
pořadí 1 – 3, nebo neuzavřou smlouvu v době, po kterou jsou svou nabídkou vázáni.
- Vyloučit ze soutěže nabídky, které nesplňují požadavky zadávací dokumentace a jsou
obsahově nekompletní vzhledem k soutěžním podmínkám.
- Zažádat uchazeče o doplnění kvalifikačních předpokladů.
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- Jednat o návrhu kupní smlouvy předloženém uchazečem a požadovat doplnění nebo
změny ve znění kupní smlouvy.

10. Dodatečné informace k zadávací dokumentaci
Žádost o dodatečné informace k zadávací dokumentaci je možno doručit pouze písemně
na adresu zadavatele nebo na e-mailovou adresu: urad@obecdrazice.cz
Uchazeč může zažádat o dodatečné informace nejpozději 5 dní před termínem pro podání
nabídek.
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám budou vždy odeslány do 2 dnů
elektronickou poštou všem uchazečům, kterým byla poskytnuta zadávací dokumentace.

11. Lhůta, místo a způsob podání nabídky
Lhůta pro podání nabídek: datum: 4. 4. 2018 hodina: 15:00
Adresa pro doručení nabídek: Obec Dražice, Dražice 166, 391 31 Dražice.
Nabídku je nutné podat 1 x v písemné formě v originále v zapečetěné obálce opatřené
identifikačními údaji uchazeče a viditelně označené nápisem: „Dražice – Dopravní automobil
NEOTVÍRAT“.
Nabídka bude doručena na výše uvedenou adresu poštou nebo osobně.
Otvírání doručených nabídek se uskuteční 4. 4. 2018 v 16:30 hodin na Obecním úřadě
Dražice, Dražice 166, 391 31 Dražice.

12. Další části zadávací dokumentace - přílohy
příloha č. 1 - krycí list nabídky
příloha č. 2 - vzor čestného prohlášení ke splnění základních kvalifikačních předpokladů
příloha č. 3 - vzor čestného prohlášení poddodavatele ke splnění základních kvalifikačních
předpokladů
příloha č. 4 - technické podmínky pro dopravní automobil
příloha č. 5 - specifikace

V Dražicích dne 14. 3. 2018

Stanislav Flígr v.r.

5

