ZADÁVACÍ DOKUMENTACE, výzva k
podání nabídky
Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka malého rozsahu

Sokoleč – Dopravní automobil
textová část a podmínky pro zpracování nabídky:
Úvod
adávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazeč v rámc veřejné zakázky malého
rozsahu m mo zákon
b o zadávání veřejn ch zakázek dále jen zákon s vyjímkou
odstavec tohoto
zákona ráva pov nnost č podmínky v této dokumentac neuvedené se řídí zákonem odáním nabídky v zadávacím
řízení př jímá uchazeč pln a bez v hrad zadávací podmínky včetn v ech příloh a případn ch dodatk k t mto
zadávacím podmínkám ředpokládá se e uchazeč před podáním nabídky pečl v prostuduje v echny pokyny ormuláře,
termíny a spec kace obsa ené v zadávacích podmínkách a bude se j m říd t okud uchazeč neposkytne včas v echny
po adované n ormace a dokumentac nebo pokud jeho nabídka nebude v ka dém ohledu odpovídat zadávacím
podmínkám m e to mít za d sledek vyřazení nabídky a následné vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení.

Identifikace zadavatele
Zadavatel:
Název zadavatele:Obec Sokoleč
ídlo zadavatele: od bradská 5
okoleč 9
: 00239771
D :dat chránka: 5iuavhc
O oba oprávn né jednat jménem zadavatele a kontaktní osoba zadavatele:
T tul jméno a příjmení: ng Mar án
Funkce: starosta obce
Telefon: 733142244
E-mail: starosta@sokolec.cz

pajda

Předm t veřejné zakázky
Název veřejné zakázky:
Sokoleč – dopravní automobil
Popis předm tu veřejné zakázky:
ředm tem veřejné zakázky je dodávka ks nového dopravního automobil v provedení ” ” základním kategor e
podvozku
pro m stsk provoz” s celkovou hmotností od
do 5 kg dále jen DA pro jednotky sboru
dobrovoln ch has č obce okoleč, jejím zř zovatelem je obec okoleč Dodání musí zahrnovat ve keré náklady spojené
s dodávkou do místa pln ní tj doprava zařízení do místa pln ní uvedení do provozu za kolení obsluhy apod
 Dodan DA musí b t nov dosud nepou t a musí spl ovat ve keré po adavky příslu n ch obecn závazn ch
právních předp s a techn ck ch norem.
 polu s předáním poptávaného vybavení předá dodavatel také jeho kompletní dokumentac s podrobn m návodem
v českém jazyce
 ř předání voz dla bude předlo ena certifikace Technického ú tavu požární ochrany TÚ O na dopravní
automobil DA –L1Z.

Technická pecifikace předm tu pln ní veřejné zakázky:
odrobná techn cká spec kace v robku je uvedena v této zadávací dokumentac a v příloze č

techn cké podmínky DA

Techn cké podmínky pro DA potvrzené M
budou přílohou kupní smlouvy chazeč není oprávn n m n t
obsah techn cké spec kace
případ
e budou ze strany uchazeče jak mkol v zp sobem upraveny zadavatelem
předané techn cké podmínky nebude nabídka př jata do hodnocení Dodané vybavení musí obsahovat v echny
po adované část ve unkčním celku tak aby zadavatel nemusel provád t ádné dal í kony k zahájení provozu.

Lhůta a mí to realizace zakázky
Termíny pln ní:
Zahájení pln ní veřejné zakázky: bezprostředn po podp su kupní smlouvy
končení pln ní veřejné zakázky: nejdéle do 30. 11. 2019
Mí to pln ní:
Místem pln ní je obec okoleč, kraj středočesk kam bude zbo í vybran m uchazečem dodáno popř bude voz dlo
předáno v s dle rmy dodavatele

Obchodní podmínky včetn platebních podmínek
Obchodní podmínky:
adavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá obchodní podmínky příloha č
ve smyslu
7 odst
písmeno c zákona Obchodní podmínky stanovené pro veřejnou zakázku jsou vymezeny ve orm a struktuře
odpovídající návrhu kupní smlouvy Dodavatel tyto obchodní podmínky pouze doplní o daje nezbytné pro vzn k návrhu
smlouvy zejména dent kační daje dodavatele, cenové daje a popřípad j né daje které zadavatel po aduje a takto
dopln né obchodní podmínky předlo í jako sv j návrh smlouvy Účastník předlo í k návrhu smlouvy přílohu č
D
Techn cké podmínky pro DA potvrzené M
.
Závazno t obchodních podmínek:
Obchodní podmínky vymezují rámec budoucího smluvního vztahu ávrh smlouvy předlo en dodavatelem v nabídce
musí respektovat vymezené obchodní podmínky a v ádné část nesmí obsahovat ustanovení které by bylo v rozporu s
obchodním podmínkam Dopl ování j n ch ustanovení vynechání č jakákol v zm na obchodních podmínek s
v j mkou po adovan ch dopln ní jsou nepřípustné.
Platební podmínky:
latební podmínky jsou uvedeny v obchodních podmínkách okud zadávací dokumentace v slovn neumo uje
uchazeč předlo t návrh v hodn j ích platebních podmínek je uchazeč pov nen stanovené platební podmínky
respektovat.

Požadavek na způ ob zpracování nabídkové ceny
Nabídková cena:
ředpokládaná cena zakázky je max máln 950 000,- Kč DPH
abídková cena bude pokr vat kompletní dodávku zbo í jak je popsána v zadávací dokumentac a kupní smlouv .
Celková nabídková cena e určí ná ledujícím zp sobem:




chazeč stanoví nabídkovou cenu za celé pln ní veřejné zakázky.
abídková cena musí obsahovat ve keré oprávn né náklady nezbytné k včasné a kompletní real zac dodávky a
z sk uchazeče.
ena musí obsahovat předpokládané náklady vzn klé nebo dané v vojem cen na trhu v dob určené pro real zac
zakázky







abídková cena bude stanovena jako nejv e přípustná .
abídková cena bude uvedena v
v následujícím člen ní: nabídková cena bez D
samostatn D
sazba
D
a nabídková cena včetn D .
chazeč je pov nen dopln t nabídkovou cenu do závazného návrhu smlouvy příloha č
na pln ní veřejné
zakázky a do krycího l stu příloha č
je jsou přílohou této zadávací dokumentace.
echny náklady a v daje spojené s vypracováním a předlo ením nabídky nese uchazeč.
adavatel ve smyslu
odst zákona vyhrazuje mo nost nav ení nabídkové ceny v pr b hu trvání smlouvy
v případ zv ení zákonem stanovené sazby dan z př dané hodnoty
tomto případ bude nabídková cena
upravena podle v e sazeb D
platn ch v den zdan telného pln ní dodatkem ke smlouv .

Jiné údaje a požadavky pro realizace veřejné zakázky
Ob ah jiných požadavků:
Jiné požadavky pro realizaci veřejné zakázky j ou takové požadavky, které zadavatel tanoví jako další závazné a
jinde neuvedené podmínky pro podání nabídky.
Financování:
Tato veřejná zakázka se uchází o spolu nancování z prostředk státního rozpočtu - z dotace M
tředočeského kraje.

a z prostředk

Požadavky zadavatele na oučinnost při kontrole a archivaci:
Dle zákona č
kontroly.

b o nanční kontrole, je vybran dodavatel osobou pov nnou spolup sob t př v konu nanční

Požadavky na prokázání způsobilosti a kvalifikace
p sob l m a kval kovan m pro pln ní této veřejné zakázky je dodavatel kter :
 splní základní zp sob lost podle 74 a 75 zákona
 splní pro esní zp sob lost podle 77 zákona
Prokazování kvalifikace v rámci veřejné zakázky malého roz ahu:
souladu s ustanovením
5 odst
zákona prokazuje dodavatel u veřejné zakázky malého rozsahu spln ní
po adovan ch doklad o kval kac v nabídkách předlo ením příslu n ch doklad v prosté kop př čem v echny
po adované doklady k prokázání kval kace m e dodavatel nahrad t če tným prohlášením příloha č 5
ybran dodavatel se kter m má b t uzavřena smlouva podle ustanovení
zákona bude vyzván podle ustanovení
odst
zákona k předlo ení or g nál nebo ov řen ch kop í doklad o jeho kval kac pokud je j zadavatel
nebude mít k d spoz c doklad a n ormací podle ustanovení 104 odst. 2 písm a a b zákona bude-l vybran
dodavatel právn ckou osobou Doklady prokazující základní zp sob lost dle 7 a pro esní zp sob lost podle 77 odst
zákona musí prokazovat spln ní po adovaného kr tér a zp sob lost nejpozd j v dob
m síc přede dnem podání
nabídky
Prokázání kvalifikace pro třednictvím jiných o ob

8 zákona :

souladu s 8 zákona dodavatel m e prokázat urč tou část techn cké kval kace nebo pro esní zp sob lost s
v j mkou kr tér a podle 77 odst
po adované zadavatelem prostředn ctvím j n ch osob Dodavatel je v takovém
případ pov nen zadavatel předlo t:
 doklady prokazující spln ní pro esní zp sob lost podle 77 odst. 1 jinou osobou
 doklady prokazující spln ní chyb jící část kval kace prostředn ctvím j né osoby
 doklady o spln ní základní zp sob lost podle 74 jinou osobou
 písemn závazek j né osoby k poskytnutí pln ní určeného k pln ní veřejné zakázky nebo k poskytnutí v cí nebo
práv s n m bude dodavatel oprávn n d sponovat v rámc pln ní veřejné zakázky a to alespo v takovém
rozsahu v jakém j ná osoba prokázala kval kac za dodavatele
Prokázání kvalifikace v případ společné účasti dodavatelů:
případ společné čast dodavatel prokazuje základní zp sob lost a pro esní zp sob lost podle
dodavatel samostatn .
Prokázání kvalifikace zí kané v zahraničí:

77 odst

ka d

případ e byla kval kace získána v zahran čí prokazuje se doklady vydan m podle právního řádu zem ve které
byla získána a to v rozsahu po adovaném zadavatelem Tento doklad bude do nabídky předlo en s překladem do českého
jazyka nemusí b t ředn ov řen překlad okud má v ak zadavatel pochybnost o správnost překladu bude vy adovat
předlo ení ředn ov řeného překladu dokladu do českého jazyka tlumočníkem zapsan m do seznamu znalc a
tlumočník .
Doklad ve slovenském jazyce a doklad o vzd lání v lat nském jazyce není třeba překládat.

Základní způ obilo t dle § 74:
p sob l m není dodavatel kter :
a byl v zem svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocn odsouzen pro trestn č n
uveden v příloze č
k zákonu nebo obdobn trestn č n podle právního řádu zem sídla dodavatele k zahlazen m
odsouzením se nepř hlí í,
b má v eské republ ce nebo v zem svého sídla v ev denc daní zachycen splatn da ov nedoplatek,
c) má v eské republ ce nebo v zem svého sídla splatn nedoplatek na poj stném nebo na penále na veřejné zdravotní
poj t ní,
d má v eské republ ce nebo v zem svého sídla splatn nedoplatek na poj stném nebo na penále na soc ální zabezpečení
a přísp vku na státní pol t ku zam stnanost ,
e je v l kv dac prot n mu bylo vydáno rozhodnutí o padku v č n mu byla nařízena nucená správa podle j ného
právního předp su nebo v obdobné s tuac podle právního řádu zem sídla dodavatele.
Účastník do nabídky vlo í če tné prohlášení (příloha č. 5) nebo doklady v prost ch kop ích:







v p s z ev dence ejstříku trest ve vztahu k 7 odst písm a
potvrzení příslu ného nančního řadu ve vztahu k 7 odst písm b
písemné čestné prohlá ení ve vztahu ke spotřební dan ve vztahu k 7 odst písm b
písemné čestné prohlá ení ve vztahu k 7 odst písm c
potvrzení příslu né okresní správy soc álního zabezpečení ve vztahu k 7 odst písm d
v p s z obchodního rejstříku nebo předlo ením písemného čestného prohlá ení v případ
rejstříku zapsán ve vztahu k 7 odst písm e

e není v obchodním

Profe ní zp obilo t dle § 77:
Dodavatel prokazuje spln ní pro esní zp sob lost stanovené v
předlo ením prost ch kop í:

77 odst

zákona v souladu s

8 odst 5 zákona

 podle 77 odst zákona - výpi z obchodního rej tříku nebo j né obdobné ev dence pokud j n právní předp s
záp s do takové ev dence vy aduje
 podle 77 odst písm a zákona doklad o oprávn ní k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předm tu veřejné
zakázky pokud j né právní předp sy takové oprávn ní vy adují.
 Dodavatel jako doklad prokazující jeho oprávn ní k podn kání předlo í výpi ze živno ten kého rej tříku
odst zák č 55 99 b o vnostenském podn kání v platném zn ní nebo vnostensk l st popřípad l sty
v rozsahu odpovídajícím předm tu pln ní veřejné zakázky a to na předm t podn kání prostředkování obchodu
a slu eb nebo elkoobchod a maloobchod
Účastník je oprávn n předlo t j né doklady k prokázání pro esní zp sob lost ze kter ch bude patrné
vykonávat na zemí
v e spec kovanou č nnost umo uje-l to zvlá tní právní předp s.

e je oprávn n

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky
Nabídka uchazeče:
od pojmem nabídka se rozumí daje nebo doklady které dodavatel podal písemn zadavatel na základ zadávací
dokumentace.
abídka a ve keré ostatní doklady a daje budou uvedeny v českém jazyce e keré doklady č prohlá ení u n ch je
vy adován podp s častníka musí b t podepsány osobou oprávn nou za uchazeče jednat a podep sovat podle v p su z
Obchodního rejstříku popřípad statutárním orgánem zmocn nou osobou její plná moc musí b t součástí nabídky.
Lhůta pro podání nabídky:
abídku m e uchazeč doruč t osobn do podatelny zadavatele nebo doporučen po tou na adresu zadavatele

abídka musí b t doručena zadavatel nejpozd j 15. 5. 2019 do 16:00 hodin. případ doručení nabídky po tou je za
okam k převzetí zadavatelem pova ováno převzetí nabídky podatelnou zadavatele
Otevírání obálek:
Otevírání obálek s nabídkam se uskuteční 15. 5. 2019 v 18.30 hodin v s dle zadavatele Otevírání obálek je neveřejné
Podání nabídky a dokumentace uchazeče:
abídka dokumentace uchazeče bude předlo ena v jednom originále v písemné orm v uzavřené obálce označené
eřejná zakázka: okoleč – Dopravní automob l a dále náp sem eotvírat!”
Zabezpečení dokumentace uchazeče a nabídky:
adavatel doporučuje uchazeč aby jeho nabídka byla zabezpečena prot man pulac s jednotl v m l sty provázáním
nabídky provázkem jeho voln konec bude zapečet n přelepen nebo j nak ukončen tak aby bez nás lného poru ení
provázání nebylo mo no ádn l st voln vyjmout.
Způsob označení jednotlivých li tů:
ro právní j stotu obou stran doporučuje zadavatel následné očíslování v ech l st nabídky pořadov m čísly vzestupnou
nepřeru enou číselnou řadou Úřední doklady l sty a vkládané díly odd lující jednotl vé část číslovány b t nemusí.
Ob ah nabídky:
abídka musí obsahovat:
 ypln n ormulář "Krycí li t nabídky" příloha č
obsahující dent kační daje dodavatele opatřen razítkem
a podp sem oprávn né osoby osob dodavatele v souladu se zp sobem podep sování uveden m ve v p se z
Obchodního rejstříku nebo zástupcem zmocn n m k tomuto konu podle právních předp s plná moc pak musí
b t součástí nabídky ulo ená za krycím l stem nabídky
 Návrh kupní mlouvy příloha č. 4) – návrh smlouvy mu í být podep án osobou oprávn nou za dodavatele jednat
a podep sovat v souladu se zp sobem podep sování uveden m ve v p se z Obchodního rejstříku popřípad
zmocn ncem dodavatele a opatřen ot skem razítka a musí b t v souladu s obchodním podmínkam
předlo en m zadavatelem v zadávací dokumentac
 Prohlášení o pln ní technických podmínek na dopravní automobil chválených HZS. příloha č
 Doklady prokazující pln ní profe ní způ obilo ti podle § 77 zákona v p s z O a ŽL
 Doklady prokazující základní kvalifikaci dodavatele - če tné prohlášení dodavatele příloha č 5 z jeho
obsahu bude zřejmé e dodavatel spl uje kval kační předpoklady po adované zadavatelem případn prosté
kop e doklad k prokázání kval kace.

len ní nabídky podané polečn více dodavateli:
případ e nabídku podává společn více dodavatel pak nabídka musí b t člen na shodn s předchozím po adavky s
tím e za krycím l stem nabídky bude předlo ena smlouva mez častníky společné nabídky Doklady kter m častníc
společné nabídky prokazují kval kac pak budou řazeny v dy kompletn pro prvního častníka společné nabídky pak
následn pro druhého častníka společné nabídky a po posledního častníka společné nabídky

O tatní podmínky zadávacího řízení
Varianty nabídek:
souladu s

zákona zadavatel nepř pou tí var anty nabídek.

Zadávání čá ti veřejných zakázek:
adavatel nepř pou tí rozd lení veřejné zakázky na část .
Po kytnutí ji toty podle § 41 zákona:
Zadavatel nepožaduje aby uchazeč k zaj t ní spln ní sv ch pov nností vypl vajících z čast v zadávacím řízení
poskytl j stotu dle
zákona

Způ ob hodnocení nabídek
rámc hodnocení nabídek dle
9 zákona budou pou ty n ormace a daje které jsou předm tem hodnocení uvedené
v návrhu smlouvy častníka zadávacího řízení ákladním kr tér em hodnocení je ekonom cká v hodnost nabídky

Hodnocení bude provedeno ná ledujícím způ obem:
A. Nabídková cena ........................................................................................................ váha 100 %
Účastník zadávacího řízení uvede daje které jsou předm tem hodnocení do návrhu mlouvy Účastník
zadávacího řízení není oprávn n podmín t jím navrhované daje které jsou předm tem hodnocení dal í
podmínkou odmín ní nebo uvedení n kol ka rozdíln ch hodnot je d vodem pro vyloučení častníka zadávacího
řízení ze zadávacího řízení Obdobn bude zadavatel postupovat v případ e dojde k uvedení hodnoty která je
předm tem hodnocení v j né vel č n č orm ne zadavatel stanov l.

Prohlídka mí ta pln ní
Organ zovaná prohlídka místa pln ní se vzhledem k charekteru zakázky nekoná.

Zadávací dokumentace
Ob ah zadávací dokumentace:
adávací dokumentac tvoří ve keré písemné dokumenty obsahující zadávací podmínky
jsou:
 příloha č krycí l st
 příloha č techn cké podmínky
 příloha č prohlá ení o pln ní T
 příloha č návrh smlouvy
 příloha č 5 prohlá ení kval kační předpodklady
 příloha č prohlá ení o spln ní techn cké kval kace

oučástí zadávací dokumentace

Vysv tlení zadávací dokumentace § 54 od t. 5:
Dodavatel je oprávn n po zadavatel po adovat vysv tlení zadávací dokumentace Žádost o vysv tlení musí b t doručena
písemn elektron cky nebo po tou na adresu zadavatele.
adavatel není pov nen vysv tlení poskytnout pokud není ádost o vysv tlení doučena včas a to alespo 5 pracovních
dn pře uplynutím lh ty podle 98 odst zákona okud zadavatel na ádost o vysv tlení která není doručena včas
vysv tlení poskytne nemusí dodr et lh ty podle 98 odst zákona
adavatel m e poskytnout vysv tlení zm nu nebo dopln ní zadávací dokumentace bez předchozí ádost
ysv tlení
zadávací dokumentace zadavatel uveřejní v souladu s 5 odst 5 nejmén
pracovní dny před skončením lh ty pro
podání nabídek
rámc dodr ení pr nc pu rovného zacházení se v em dodavatel nem e b t vysv tlení zadávací dokumentace
poskytováno tele on cky
okud dodavatel sd lí zástupc zadavatele e-ma lovou adresu budou mu ádost včetn vysv tlení zadávací dokumentace
zaslány elektron cky na tuto adresu a řádnost a plnost adresy odpovídá dodavatel.

Zadávací lhůta
14.1. adávací lh ta podle ustanovení
zákona je stanovena na 9 kalendářních dn
adávací lh ta začíná b et
okam kem skončení lh ty pro podání nabídek a končí odesláním oznámení o v b ru dodavatele o dobu zadávací lh ty
nesmí častníc ze zadávacího řízení odstoup t.

Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem
Pí emná forma tyku:
e keré kony zadavatele v č dodavatel m nebo
písemnou ormu

kony dodavatel

v č zadavatel v zadávacím řízení musí mít

Doručování pí emno tí:
ísemnost v zadávacím řízení lze doruč t pouze jedním z následujících zp sob :
 osobn
 po tou nejlépe doporučen m dop sem
 kur rní slu bou
 elektron ck m prostředky např. email)
 prostředn ctvím datové schránky
a okam k doručení se v případ doručování elektron ck m prostředky např ema l nebo j n m zp sobem např
axem pova uje den a hod na doručení elektron cké nebo axové zprávy je-l do tří pracovních dn potvrzena písemn
případ osobního doručení doručení prostředn ctvím dr tele po tovní l cence nebo doručení kur rní slu bou se za
okam k doručení pova uje yz cké převzetí písemnost adresátem.
Doručování pí emno tí úča tníkům společné nabídky:
odává-l nabídku více dodavatel společn jsou pov nn ve své nabídce uvést adresu pro doručování písemností
zadavatele Odesláním písemnost na tuto adresu se má za to e j zadavatel odeslal v em častník m společné nabídky
adavatel má v ak právo odeslat písemnost ka dému častníku společné nabídky samostatn .
Doručování pro třednictvím profilu zadavatele:
Uveřejn ní oznámení o vyloučení úča tníka a o výb ru dodavatele
adavatel s v souladu s ustanovením 5 odst 5 zákona vyhrazuje právo uveřejn ní oznámení o vyloučení častníka
zadávacího řízení a oznámení o v b ru dodavatele na pro lu zadavatele.
takovém případ se oznámení pova ují za doručená v em častník m zadávacího řízení okam kem jej ch uveřejn ní
na profilu zadavatele.

Zrušení zadávacího řízení
ru ení zadávacího řízení je mo né za podmínek stanoven ch v
nevzn ká dodavatel m v č zadavatel jak kol v nárok

7 zákona

okud zadavatel zru í zadávací řízení

V okolč dne 30.4. 2019
………………………
t tul jméno a příjmení osoby pov řené zastupováním zadavatele

Ing.
Marián
Sipajda

Digitálně
podepsal Ing.
Marián Sipajda
Datum:
2019.04.30
14:00:06 +02'00'

