ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Zadavatel:

Dětský domov, Základní škola a Mateřská škola Ledce,
příspěvková organizace

veřejná zakázka malého rozsahu s názvem

„Sedmimístný vůz“

Č.j. 0765/2021/DDLKL

zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)

Strana 1

1.

OBECNÉ INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

1.1

Informace o zadavateli

1.1.1

Zadavatel

Název:

Dětský domov, Základní škola a Mateřská škola Ledce, PO

Sídlo:

Ledce 55, 273 05 Smečno

IČO:

48706302

DIČ:

CZ48706302, nejsme plátci DPH

Osoba oprávněná jednat za
zadavatele:

Mgr. Roman Pejša, ředitel

(dále jen „Zadavatel“)

1.1.2

Kontaktní osoby za Zadavatele

Kontaktní osoba 1) zadavatele

Mgr. Roman Pejša

Funkce:

ředitel

Email:

reditel@ddledce.cz

Tel.:

312 517 925, 724 760 814

1.2

Základní informace o veřejné zakázce

1.2.1

Poptávkové řízení

Veřejná zakázka s názvem „Sedmimístný vůz“ je veřejnou zakázkou malého rozsahu na dodávky
(dále jen „Veřejná zakázka“).
Veřejná zakázka je v souladu s § 31 zákona zadávána mimo režim zákona. Obsahuje-li tato
zadávací dokumentace a výzva k podání nabídky odkaz na zákon, použije se příslušné ustanovení
zákona analogicky. To však neznamená, že Zadavatel zadává Veřejnou zakázku v režimu zákona.
Výzva na zakázku malého rozsahu je uveřejněna na E-ZAK.
Podkladem pro zpracování nabídky je tato Výzva k podání nabídky. Uchazeč je povinen zadavatele
upozornit na případné nejasnosti a chyby v předaných podkladech, a to zejména pokud mají vliv na
cenu zakázky.
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1.2.2

Účel Veřejné zakázky

Účelem Veřejné zakázky je uzavření smlouvy na plnění Veřejné zakázky s jedním vybraným
dodavatelem, na jejímž základě bude pro Zadavatele poskytnuta dodávka automobilu.
1.2.3

Předmět plnění Veřejné zakázky

Předmětem plnění Veřejné zakázky je dodávka dodávkového sedmimístného vozu pro podmínky
využití v naší organizaci dle níže uvedené specifikace.

Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky:
•

Použití pro převoz 7 lidí vč. řidiče

•

Stáří automobilu – nový / dříve neregistrovaný, rok 2021

•

Karoserie SUV

•

Motor o minimálním výkonu 90 kW

•

Palivo – diesel

•

Objem motoru v rozmezí 1 000 cm3 až 1 600 cm3

•

Airbag - min. 6x

•

Okna a skla - el. okna, senzor stěračů, tónovaná skla

•

Sedadla: dělená zadní sedadla, podélný posuv sedadel, polohovací sedadla, vyhřívaná
sedadla, výškově nastavitelná sedadla, výsuvné opěrky hlav

•

Vnitřní vybavení: aut. Klimatizace

•

Parkovací kamera, parkovací senzory přední, parkovací senzory zadní

•

Asistent rozjezdu do kopce (HSA)

•

Zabezpečení: imobilizér

•

protiprokluzový systém kol (ASR), regulace rychlosti při jízdě ze svahu, senzor světel,
senzor tlaku v pneumatikách, sledování únavy řidiče, stabilizace podvozku (ESP)

•
•

LED denní svícení, otáčkoměr, zadní stěrač
Záruka

1.2.4

Předpokládaná hodnota Veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota Veřejné zakázky byla stanovena na základě § 16 a násl. zákona a činí

Strana 3

Kč 700 tis. (slovy: sedm set tisíc korun českých) včetně DPH.
1.2.5

Doba plnění

Smlouva na plnění Veřejné zakázky bude uzavřena bezodkladně po výběru nejvhodnější nabídky.
Plnění předmětu veřejné zakázky bude realizováno do 45-ti dní od uzavření kupní smlouvy.
1.2.6

Místo plnění

Místem plnění Veřejné zakázky je:
Dětský domov, Základní škola a Mateřská škola Ledce, příspěvková organizace
Ledce 55, 273 05 Smečno

1.2.7

Závaznost požadavků zadavatele

Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této výzvy k podání nabídky a v jejích přílohách
vymezují závazné požadavky Zadavatele na plnění této Veřejné zakázky, není-li uvedeno jinak. Tyto
požadavky jsou účastníci povinni plně a bezvýhradně dodržet při zpracování své nabídky.
Nedodržení závazných požadavků Zadavatele bude považováno za nesplnění zadávacích
podmínek, jehož následkem může být vyloučení účastníka z poptávkového řízení.

2.

ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

2.1

Základní požadavky zadavatele

Účastník stanoví nabídkovou cenu za řádné a včasné splnění předmětu Veřejné zakázky, na jejíž
plnění podává nabídku.
Nabídková cena bude uvedena v nabídce v následujícím členění:

2.2

•

Cena v Kč bez DPH

•

Sazba DPH v %

•

Cena v Kč včetně DPH
Maximální výše nabídkové ceny

Maximální výše nabídkové ceny, kterou jsou účastníci oprávněni v nabídce uvést, odpovídá výši
předpokládané hodnoty Veřejné zakázky.
Účastník, který podá nabídku obsahující vyšší nabídkovou cenu, bude za zadávacího řízení
vyloučen.
2.3

Podmínky překročení nabídkové ceny

Nabídková cena a veškeré její položky musí být stanoveny jako nejvýše přípustné a neměnné.
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Nabídková cena bude stanovena jako cena konečná, tj. zahrnující jakékoliv případné dodatečné
náklady účastníka, nepřekročitelná a ve smlouvě jako cena smluvní.
Překročení nabídkové ceny je možné pouze v případě, že po podání nabídky na Veřejnou zakázku
a před termínem jejího plnění dojde ke změně relevantních sazeb DPH, a to pouze o hodnotu
odpovídající této změně.

3.

ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK

Základní kritérium pro hodnocení nabídek je ekonomická výhodnost nabídky ve smyslu § 114 odst.
1 zákona. Hodnocení ekonomické výhodnosti nabídek bude provedeno podle jediného kritéria
hodnocení – nejnižší nabídkové ceny.
Jako ekonomicky nejvýhodnější bude vyhodnocena taková nabídková cena, která bude nižší oproti
nabídkovým cenám ostatních účastníků.
Hodnocena bude celková výše nabídkové ceny v Kč.

4.

OBCHODNÍ PODMÍNKY

4.1

Uzavření smlouvy a Obchodní podmínky

Smlouvu k plnění výše uvedené veřejné zakázky malého rozsahu uzavře zadavatel s účastníkem,
který předložil nejvhodnější nabídku.
Smlouva uzavřená na tuto veřejnou zakázku, bude za účelem provádění zásady transparentnosti
uveřejněna v Registru smluv v souladu s platnou legislativou, zejm. pak zákon č. 340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv.
O datu účinnosti smlouvy mají smluvní strany možnost přesvědčit se nahlédnutím do Registru smluv.

5.

DALŠÍ POŽADAVKY ZADAVATELE

5.1

Požadovaná záruka za jakost dodávky

Záruka za jakost dodávky v rámci výše uvedené veřejné zakázky malého rozsahu je požadována
v délce minimálně 24 měsíců od předání dodávky zadavateli.

6.

POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDEK

6.1

Podání nabídky

Nabídky na Veřejnou zakázku se podávají písemně v listinné formě v uzavřené obálce opatřené na
uzavřeních razítkem či podpisem osoby oprávněné jednat za účastníka a označené „Veřejná
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zakázka – Sedmimístný vůz – Neotevírat“, na které musí být uvedena adresa, na niž je možné
vyrozumět účastníka o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.
V nabídce musejí být uvedeny identifikační údaje účastníka v rozsahu dle § 28 odst. 1 písm. g)
zákona. Účastník může v poptávkovém řízení podat pouze jedinou nabídku.

7.

LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK A OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK

7.1

Lhůta a místo pro podání nabídek

Nabídky na Veřejnou zakázku se podávají v listinné podobě osobně nebo poštou na adresu sídla
zadavatele Ledce 55, 273 05 Smečno ve lhůtě pro podání nabídek.
Lhůta pro podání nabídek končí dne 3.9.2021 do 9:00 hod.
7.2

Otevírání nabídek

Otevírání (vyhodnocení) nabídek je neveřejné.

8.

PRÁVA A VÝHRADY ZADAVATELE

Na vyloučení účastníka z poptávkového řízení se přiměřeně aplikuje ustanovení § 48 zákona,
s výjimkou § 48 odst. 7, 9 a 10 zákona. Okamžikem doručení rozhodnutí o vyloučení zaniká
účastníkovi účast v poptávkovém řízení.
Zadavatel nepřipouští varianty nabídek ani dodatečné plnění nabídnuté nad rámec požadavků
stanovených v této zadávací dokumentaci.
Zadavatel nehradí náklady spojené se zpracováním nabídek účastníků a s účastí v poptávkovém
řízení.
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce účastníka u třetích osob
a účastník je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost.
Zadavatel si vyhrazuje právo toto poptávkové řízení kdykoli až do uzavření smlouvy zrušit, popřípadě
odmítnout všechny předložené nabídky, a to i bez udání důvodu.

9.

SEZNAM PŘÍLOH ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Nedílnou součástí této zadávací dokumentace jsou následující přílohy:
Příloha č. 1
Příloha č. 2

Krycí list nabídky
Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů

Ledce 20.8.2021
Za DD,ZŠ a MŠ Ledce, PO – Mgr. Roman Pejša - ředitel

Mgr. Roman
Pejša

Digitálně podepsal Mgr. Roman Pejša
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-48706302, o=Dětský
domov, Základní škola a Mateřská škola Ledce,
příspěvková organizace, ou=1, cn=Mgr. Roman
Pejša, sn=Pejša, givenName=Roman,
serialNumber=P326823, title=ředitel
Datum: 2021.08.20 11:31:26 +02'00'
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