VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ
KVALIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU– POŘÍZENÍ
NOVÉHO DOPRAVNÍHO AUTOMOBILU PRO JSDH NIMPŠOV

Název zakázky

Zadavatel
-právní forma
-IČO
-DIČ
-adresa
-kontaktní osoba
- e-mail
-telefon
Obecné pokyny

Druh zakázky
Předmět plnění veřejné
zakázky

Technická specifikace
Další údaje k DA

Pořízení nového dopravního automobilu v provedení „Z“ (základním),
kategorie podvozku 1 „pro městský provoz“, s celkovou hmotností od
3000 do 3500 kg (dále jen „DA“)
OBEC NIMPŠOV
obec
00378232
CZ 00378232
Nimpšov 36, 675 41 Nové Syrovice
Božena Novotná-starostka obce, Roman Boudný-velitel JSDH
obec.nimpsov@iex.cz
568 453 169, mobil 724 177 034
R. Boudný 604 921 701
Podáním nabídky přijímá uchazeč výběrového řízení plně a bez výhrad
podmínky výběrového řízení. Pokud nabídka uchazeče nebude
obsahovat všechny požadované informace a doklady, nebo pokud jeho
nabídka nebude ve všech ohledech odpovídat této písemné výzvě,
může to mít za důsledek vyřazení uchazeče z výběrového řízení.
Na výběrové řízení na zakázku malého rozsahu se nevztahují postupy
dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Uchazeč podá svou
nabídku k celému rozsahu veřejné zakázky, jak to vyžaduje tato výzva
k podání nabídek. Nabídky k částem zakázky nebudou přijaty.
Uchazeč ponese všechny náklady související s přípravou a podáním své
nabídky a zadavatel nebude mít v žádném případě odpovědnost za
tyto náklady, bez ohledu na provedení a výsledky výběrového řízení.
Dny uváděné ve lhůtě znamenají dny kalendářní.
Zakázka zadávaná postupem mimo režim zákona – zakázka malého
rozsahu na dodávky.
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodání 1 ks dopravního
automobilu v základním provedení kategorie podvozku 1 „pro městský
provoz“, s celkovou hmotností od 3000 do 3500 kg, dle vyhlášky č.
35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění
vyhlášky č. 53/2010 Sb.
Viz. Příloha č. 3 této zadávací dokumentace. Zadavatel zároveň
upozorňuje na závaznost použití ČN EN 1846-2+A1
Zadavatel předpokládá maximální roční nájezd do 10 tis. km. DA bude
celoročně garážovaný.
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Doba a místo plnění
veřejné zakázky
Požadavky na prokázání
splnění kvalifikace

Doba plnění veřejné zakázky je stanovena do 30. 11. 2016. Místem
plnění je prostor před hasičskou zbrojnicí v Nimpšově.
Uchazeč, který podá nabídku do výběrového řízení na tuto zakázku
malého rozsahu je povinen prokázat splnění kvalifikace v rozsahu a
způsobem vymezeným v této části Výzvy. Splnění stanovených
kvalifikačních předpokladů je podmínkou pro hodnocení nabídky
uchazeče.
Veškeré požadované doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá
dodavatel v prosté kopii.
Uchazeč, se kterým bude uzavřena smlouva, je povinen pro případnou
výzvu zadavatele před uzavřením smlouvy předložit originály nebo
úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace.
V případě, že by vybraný uchazeč byl zadavatelem k předložení
originálů nebo úředně ověřených kopií vyzván a tyto nepředložil,
neposkytne tak zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření
smlouvy a k uzavření smlouvy bude vyzván uchazeč, který se umístil
jako další v pořadí.

-základní kvalifikační
předpoklady

- profesní kvalifikační
předpoklady

-technické kvalifikační
předpoklady

-společná ustanovení pro
prokazování kvalifikace

Zadavatel požaduje prokázání splnění základních kvalifikačních
předpokladů dodavatele v rozsahu dle ustanovení § 53 odst. 1 písm.
a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), a k) ZVZ. Dodavatel prokazuje splnění
základních kvalifikačních předpokladů podle §53 odst. 1 zákona
předložením čestného prohlášení ) viz.příloha č. 3). Zadavatel
nepožaduje splnění základních kvalifikačních předpokladů dodavatele
dle ustanovení §53 odst. 1 písm. l) a m) ZVZ.)
Zadavatel požaduje prokázání splnění profesních kvalifikačních
předpokladů dodavatele dle § 54 písm. a), b), a písm. d) zákona.
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel,
který předloží:
-výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné
obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.
-doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů
v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky.
Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel,
který předloží:
-seznam významných dodávek zadávaného typu požární techniky
v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění (lhůtou
mezi podpisem smlouvy a dodáním). Kvalifikaci prokáže uchazeč, který
v seznamu významných dodávek uvede nejméně 2 ks zadávaného typu
požární techniky. Seznam významných dodávek musí obsahovat
přílohy uvedené v ustanovení § 56 odst. 1 písm. a), bod 1. až 3.
zákona.
Uchazeči mohou k prokázání základních kvalifikačních předpokladů dle
§53 odst. 1 zákona a profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54
zákona využít za podmínek stanovených v §127 zákona výpisu ze
seznamu kvalifikovaných dodavatelů ne staršího než 3 měsíce.
Uchazeči mohou k prokázání kvalifikačních předpokladů využít za
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podmínek stanovených v § 134 zákona certifikátu vydaného v rámci
systému certifikovaných dodavatelů ne staršího než 1 rok. Tento
certifikát nahrazuje prokázání kvalifikace uchazeče v rozsahu v něm
uvedených údajů.
Způsob zpracování
nabídkové ceny a platební
podmínky

Obsah a způsob
zpracování nabídky

Uchazeč vyčíslí nabídkovou cenu v českých korunách. Cena bude
stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná, se započtením
veškerých nákladů, rizik, zisků a finančních vlivů a jako platná po celou
dobu plnění zakázky.
Nabídková cena bude zpracována v následující formě: cena bez DPH,
DPH, cena včetně DPH. Cena včetně DPH bude vyčíslena na celé
koruny.
V ceně budou zahrnuty veškeré práce a činnosti potřebné pro řádné
plnění veřejné zakázky, včetně veškerých nákladů souvisejících
s dodávkou DA. V ceně bude taktéž zahrnuto bezplatné zaškolení
obsluhy.
Cena za veřejnou zakázku bude zadavatelem uhrazena jednorázově,
po předání předmětu plnění. Předáno bude v sídle zadavatele za
přítomnosti odpovědné osoby zadavatele, který předmět plnění
převezme.
Zároveň s dodávkou předmětu plnění bude odpovědnému pracovníku
zadavatele předáno prohlášení o shodě dle ustanovení zákona č.
22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a změně některých
zákonů, v platném znění a daňový doklad (faktura) vystavený
dodavatelem, který bude mít náležitosti v souladu s platnými
ustanoveními zákona o dani z přidané hodnoty, v platném znění a
s platnými ustanoveními zákona o účetnictví.
Faktura bude mít lhůtu splatnosti 30 kalendářních dnů od převzetí
zadavatelem.
Námitky proti údajům uvedeným ve faktuře může zadavatel veřejné
zakázky uplatnit do konce lhůty stanovené pro její splatnost. Námitky
zašle dodavateli bez zbytečného odkladu spolu s namítanou fakturou.
Okamžikem odeslání námitek se ruší lhůta splatnosti a nová počíná
běžet spolu s platným doručením opravené faktury zadavateli.
Nabídka bude předložena v jednom originále a v 1 kopii, v písemné
formě, v českém jazyce a bude obsahovat části uvedené v této
kapitole. Všechny listy nabídky budou číslovány nepřerušovanou
vzestupnou řadou čísel a budou spojeny způsobem, který zabraňuje
nežádoucí manipulaci s nimi.
Zadavatel výslovně požaduje, aby nabídka byla strukturována
následujícím způsobem:
Krycí list nabídky – je přílohou č. 1 této zadávací dokumentace
Prokázání kvalifikačních předpokladů uchazeče
Nabídková cena
Termín dodání
Délka záruční doby a rozsah poskytované záruky
Servisní podmínky (běžné servisní náklady na základní typy oprav,
servisní podmínky, seznam servisních míst). V nabídce uchazeč uvede,
v jakém rozsahu poskytuje záruční a pozáruční servis. Zadavatel
požaduje započetí servisních prací do 24 hodin.
Návrh smlouvy – podepsaný oprávněnou osobou
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Popis předmětu dodávky – technické údaje a obrazové přílohy
Ostatní doplňující údaje – prohlášení dle §68 odst. 2 zákona –
podepsané oprávněnou osobou (z něhož vyplývá, že uchazeč je vázán
celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty). Návrh
smlouvy, příp. další dokumenty nevylučuje – li to povaha věci, musí být
podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče (§68
odst. 2 zákona). Pokud jedná jménem či za uchazeče zmocněnec na
základě plné moci (nebo jiného dokumentu), požaduje zadavatel, aby
zmocnění této osoby s ověřeným podpisem zmocnitele bylo doloženo
v nabídce.
Lhůta a místo pro podání
nabídek

Uchazeč předloží nabídku do sídla zadavate poštou nebo osobně
v řádně uzavřené obálce opatřené nápisem „VEŘEJNÁ ZAKÁZKA –
„nákup dopravního automobilu DA 1-LZ“ – NEOTVÍRAT“. Dále bude na
obálce uvedena zpáteční adresa uchazeče. Při osobním podání se
nabídky podávají na OÚ-Nimpšov v době od 13 – 14 hod. v pracovní
dny PO-PÁ.
Lhůta pro podání nabídek končí dne 21. 07. 2016

Další podmínky
výběrového řízení

-zadavatel nepřipouští variantní řešení veřejné zakázky
-zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si informace uvedené o uchazeči
v nabídkách
-zadavatel si vyhrazuje právo nevracet podepsané nabídky uchazečům
-zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez udání důvodů a
odmítnout všechny předložené nabídky
-výběrové řízení je ukončeno vyhodnocením nejvhodnější nabídky a
následně oboustranným podpisem Smlouvy

Kritéria výběru nabídek

Hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší cenová
nabídka za splnění technických podmínek pro DA obce.

Přílohy:
1 – Krycí list nabídky
2 - Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů
3 - Technické podmínky pro dopravní automobil JSDH Nimpšov

V Nimpšově dne 08. 07. 2016

Božena Novotná- starostka obce
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