VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU
„Nákup dodávky“
dle ustanovení § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „Výzva“)

Název veřejné zakázky:

Nákup dodávky

Druh veřejné zakázky:

Zakázka na dodávky

Forma zadání:

Výzva k podání nabídky na plnění zakázky malého
rozsahu

Název zadavatele:

Zařízení služeb MZe s. p. o.

IČ zadavatele:

71294295

Osoba oprávněná jednat
jménem zadavatele:

Bc. Karel Smetana, ředitel organizace

Kontaktní adresa zadavatele: Dělnická 213/12, Praha 7 Holešovice
Kontaktní osoba zadavatele:

Mgr. BcA. Adam Homolka, sekce ekonomicko-provozní

Telefon, fax:

+420 773 072 217

E-mail:

adam.homolka@zsmze.cz
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I.

Podrobné požadavky ZS MZe na předmět plnění veřejné zakázky

Název zakázky: Nákup dodávky
Druh zakázky: Dodávka
Zajištění většího vozidla pro služební účely zaměstnanců Zařízení služeb MZe s.p.o. – realizace projektů po
celé České republice (např. Poznej svého farmáře, Ryba na talíř, natáčení videí apod.). Vozidlo musí splňovat
technické požadavky pro provozuschopnost k daným účelům.

Podrobný popis předmětu veřejné zakázky:
1) Motor a technologie:
Typ motoru: vznětový
Zdvihový objem válců: min. 1950 cm3
Výkon motoru: min. 125 kW
Palivo: nafta
Převodovka: manuální
Jízdní asistence: min. ABS, ESP, ASR
Brzdy: kotoučové vpředu i vzadu
Řízení: s posilovačem
Zabezpečovací prvky: elektronický imobilizér v klíči a v zámku zapalování
Emisní norma: EURO 6

2) Zvláštní výbava:
o

sedadlo řidiče v komfortnějším provedení, výškově nastavitelné, nastavitelný sklon sedáku, s bederní
opěrkou nastavitelnou ve dvou směrech

o

místa pro řidiče a dva spolucestující

o

airbag řidiče a spolujezdce

o

nastavitelný volant

o

klimatizace automatická nebo manuální

o

parkovací senzory vpředu i vzadu

o

akustický signál při couvání s možností ztlumení

o

tempomat

o

centrální zamykání s dálkovým ovladačem

o

fixní tažné zařízení typu ISO-50X pro připojení přívěsu o hmotnosti nejméně 2.000 kg

o

autorádio s technologií Bluetooth s možností spárování s mobilním telefonem a funkcí handsfree

o

povinná výbava podle vyhlášky s počtem reflexních vest shodným s počtem přepravovaných osob

o

okna dveří u první řady sedadel jsou elektricky ovládána

o

podlaha je v omyvatelném a protiskluzovém provedení

o

prostor pro posádku je oddělen od zavazadlového prostoru přepážkou
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o

zavazadlový prostor vozidla je přístupný dveřmi na zadní straně karosérie a umožňuje uložení zavazadel

o

vnější zrcátka el. sklopná, nastavitelná a vyhřívaná

o

celý prostor pro posádku a zavazadlový prostor je čalouněný, z lehce omyvatelného materiálu a tepelně i
hlukově izolovaný

o

součástí dodávky je také min. 10 úchytných ok a sada vázacích prostředků

o

ložný prostor – šířka v rovině podlahy mm – min. 1800 mm

o

ložný prostor – šířka mezi podběhy mm – min. 1350 mm

o

minimálně jedenkrát posuvné dveře v prostoru pro nákladový prostor – min. šířka 1300 mm, min. výška 1810
mm

o

na zádi karosérie jsou dvoukřídlé dveře a otevírají se minimálně o 270 stupňů, dále umožňují přístup k
prostoru pro zavazadla

o

délka vozidla – nejméně 6000 mm

o

délka vozidla nejvíce – 7000 mm

o

šířka vozidla nejvíce – 2500 mm

o

výška vozidla od země nejvíce – 2750 mm

o

centrální zamykání s dálkovým ovladačem

3) Karoserie / podvozek
Varianty barvy: bílá, šedá, stříbrná, černá
Náhon: přední
Rezervní kolo: plnohodnotné
Zrcátka: elektricky ovládaná, vyhřívaná, dělená pro hlídání mrtvého úhlu
Světla: LED, s mlhovkami
Max. technicky přípustná hmotnost: 3500 kg – možnost řídit s ŘP skupiny B

4) Záruční lhůta
Na podvozek vozu musí být alespoň 2 roky základní záruční doby a navíc 3 roky rozšířené záruky s limitem do
180 000 kilometrů.

II.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí maximálně 800 000 Kč bez DPH.
Překročení nabídkové ceny při realizaci Veřejné zakázky je možné pouze za předpokladu, že v průběhu plnění
Veřejné zakázky dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. V takovém případě bude nabídková cena
upravena podle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době uskutečnění zdanitelného plnění. Překročení
celkové nabídkové ceny bez DPH není přípustné.
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III.

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky

Zadavatel předpokládá, že k uzavření smlouvy s vybraným uchazečem dojde do 30. 4. 2018.
Lhůta pro dodání vozidla, které je předmětem této VZ, jsou dva kalendářní měsíce od podpisu smlouvy.

IV.

Místo plnění veřejné zakázky

Vozidlo bude dodáno na sídlo Zadavatele na adrese Těšnov 65/17, Praha 1. O předání bude vyhotoven
předávací protokol.

V.

Smluvní podmínky

Smluvní podmínky jsou obsaženy v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 2 této Výzvy. Návrh smlouvy je pro
uchazeče závazný a jeho podepsaná a nezměněná kopie musí být součástí Dodavatelem předložené
nabídky.
V případě rozporu mezi smluvními podmínkami stanovenými touto Výzvou a smluvními podmínkami
stanovenými ve smlouvě je rozhodné znění obsažené ve smlouvě. Varianty nabídky se nepřipouštějí.

VI.

Kvalifikace uchazečů

Uchazeč je povinen prokázat splnění základní způsobilosti dle § 74 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a profesní způsobilosti dle § 77 ZZVZ, které
jsou předpokladem hodnocení nabídek podaných na Veřejnou zakázku. Doklady požadované k prokázání
splnění základní způsobilosti a profesní způsobilosti nemusí být předloženy v originále nebo v úředně ověřené
kopii, ale postačí jejich prosté kopie, není-li v této Výzvě či ZZVZ výslovně stanoveno jinak. Je-li zadavatelem
vyžadováno čestné prohlášení, musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče; v
případě podpisu osobou oprávněnou jednat za uchazeče na základě písemného zmocnění musí být kopie
zmocnění této osoby součástí dokladů, kterými uchazeč prokazuje splnění základní nebo profesní způsobilosti.
Nesplnění těchto podmínek může mít za následek vyloučení uchazeče. Zadavatel však má právo požadovat
vyjasnění nebo doplnění ohledně prokázání základní nebo profesní způsobilosti.
Uchazeč prokáže splnění podmínek základní způsobilosti předložením příslušných dokladů v souladu s § 75
ZZVZ, odst.1, písm. a-f.
Uchazeč prokáže splnění podmínek profesní způsobilosti předložením příslušných dokladů v souladu s § 77
ZZVZ, odst. 1.
Splnění základní způsobilosti a profesní způsobilosti mohou dodavatelé prokázat výpisem ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů, který nebude k poslednímu dni, ke kterému má být prokázána základní způsobilost
nebo profesní způsobilost starší než 3 měsíce, a to v rozsahu, v jakém údaje uvedené ve výpise pokrývají
požadavky zadavatele na prokázání splnění základní způsobilosti nebo profesní způsobilosti pro tuto Veřejnou
zakázku. Zadavatel připouští předložení fotokopie výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů bez úředního
ověření.
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VII.

Hodnotící kritéria
1. Cena (100%)

Jako nejvhodnější bude hodnocena nabídka uchazeče, který podá nejnižší nabídkovou cenu.

VIII.

Požadavky na zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena uchazeče uvedená v nabídce musí být stanovena v korunách českých, a to bez DPH.

IX.

Lhůta, pro podání nabídek

Lhůtou pro podání nabídek se rozumí doba, ve které může uchazeč podat svou nabídku. Lhůta pro podání
nabídek končí dne 26. 3. 2018 v 9:00 hodin.

X.

Lhůta, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán

Uchazeč je vázán celým obsahem své nabídky do 31. 5. 2018.

XI.

Způsob a místo podání nabídek

(a) Nabídku je uchazeč povinen předložit v českém jazyce, a to buď přes elektronický nástroj E-ZAK, nebo v
listinné podobě, a to včetně dokladů o splnění kvalifikace a podepsané kopie návrhu smlouvy.
(b) Předmět obálky s listinnou nabídkou, jsou uchazeči povinni označit výrazně „NABÍDKA – Nákup dodávky“.
Na obálku listinné nabídky jsou uchazeči povinni označit adresáta (zadavatele) a odesílatele (uchazeče) včetně
jeho poštovní adresy.
(c) Místem pro podání listinných nabídek je podatelna na sídle zadavatele na adrese Těšnov 65/17, 110 00
Praha 1.
(d) Výhradním místem pro podání elektronických nabídek a pro veškerou komunikaci se zadavatelem je
elektronický nástroj E-ZAK.

XIII.

Dodatečné informace

Uchazeči mohou zasílat případné žádosti o dodatečné informace k této Výzvě tak, aby byly doručeny nejpozději
do doby čtyř pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Podávat žádosti o dodatečné
informace lze výhradně přes elektronický nástroj E-ZAK.
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XIV.

Otevírání a hodnocení nabídek

Otevírání nabídek proběhne 26. 3. 2018 v 9:30 a hodnocení započne bezprostředně poté.

Právo zrušit zadávací řízení

XV.

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení v souladu s § 127 ZZVZ.

XVI.

Závěrečná ustanovení

Uchazečům nenáleží za vypracování nabídek žádná odměna ani náhrada nákladů spojených s jejich
vypracováním a s účastí v zadávacím řízení. Nabídky ani jejich jednotlivé části nebudou uchazečům vráceny.
Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat od uchazečů doplňující informace a ověřit si skutečnosti uvedené v
nabídkách.

V Praze dne 9. 3. 2018

………………………………….
Bc. Karel Smetana
ředitel organizace

Seznam příloh:
•
•

Příloha č. 1
Příloha č. 2

–
–

Krycí list nabídky
Návrh smlouvy
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