Výzva k podání nabídky
Obec Olší (dále jen „zadavatel“) v souladu s ust. § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

tímto vyzývá
k předložení nabídky na níže uvedenou veřejnou zakázku:

„Nákup dopravního automobilu DA 1 - LZ“
1) Zadavatel
Název:
Sídlo:
Zastoupená:
IČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Obec Olší
Olší 28, 592 61 Doubravník
starostou Ing. Martinem Pavlíčkem
00294977
ČNB
94-3113641/0710

Kontaktní osoba ve věci zadávacího řízení a tech. záležitostech:
Ing. Martin Pavlíček, obec@olsi.cz, 737784133

2) Obecná ustanovení
Zaslání, případně zveřejnění této výzvy je zahájením řízení směřujícího k výběru dodavatele pro plnění veřejné
zakázky malého rozsahu určené podle ustanovení § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ nebo „ZVZ“).
Toto řízení není, v souladu s ustanovením § 18 odst. 5 zákona, zadávacím řízením ve smyslu zákona.
Pokud zadavatel v této výzvě odkazuje na ustanovení zákona upravující zadávací řízení, jedná se o použití pouze
uvedených ustanovení. Při výkladu pojmů užitých při tomto řízení se použije výkladu pojmů zákona. Toto řízení
nezakládá žádné právo na uzavření smlouvy a může být bez udání důvodu zrušeno.

3) Předmět zakázky
Předmětem zakázky je dodávka 1 ks nového vozidla schváleného dle zákona č. 56/2001 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích, splňuje požadavky stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách
požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., dale stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a
činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších předpisů.
Předmět plnění musí splňovat požadavky vyplývající z technické specifikace, tj. zadavatel požaduje, aby
dodavatel nabídl automobil s parametry uvedenými v příloze č. 3 výzvy.
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4) Místo plnění zakázky
Obec Olší, Olší 28, 592 61 Doubravník

5) Doba plnění zakázky
Předpokládaný termín dodání: 30. 11. 2016

6) Lhůta a místo pro podání nabídky
Místem podání nabídek je sídlo zadavatele na adrese:

Obec Olší, Olší 28, 592 61 Doubravník
Nabídky musí být doručeny zadavateli nejpozději do 9. 9. 2016.
Za doručení na místo určení ve lhůtě pro podání nabídek zcela odpovídá uchazeč. Pozdě doručené nabídky
nebudou do hodnocení převzaty. Pozdě doručenou nabídkou se rozumí nabídka, která nebyla ve stanovené lhůtě
pro podání nabídek na místě k dispozici. Zadavatel neuznává zdržení zaviněné poštou, kurýrní službou, či jiným
přepravcem nabídky. Nabídky, které budou doručeny po skončení lhůty pro podání nabídek, nebudou
hodnoceny.

7) Požadavky na prokázání kvalifikace
Uchazeč prokáže splnění kvalifikačních předpokladů podepsáním čestného prohlášení (příloha č. 2)
na základě něhož bude zřejmé, že uchazeč kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem
splňuje. Čestné prohlášení je nedílnou součástí nabídky uchazeče. Kopie dokladů splňující
kvalifikaci předloží vítězný uchazeč při podpisu smlouvy.
Uchazeč prokáže kvalifikaci splněním základních kvalifikačních předpokladů (§ 53 zákona) a profesních
kvalifikačních předpokladů (§ 54 zákona).
 K prokázání základních kvalifikačních předpokladů dle ust. § 53 zákona doloží uchazeč čestné prohlášení
v rozsahu uvedeném v ustanovení § 53 odst. 1 písm. a) – l) zákona.
 K prokázání profesních kvalifikačních předpokladů dle ust. § 54 písm a) a b) zákona doloží uchazeč kopie:

výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence,
pokud je v ní uchazeč zapsán;

dokladu o oprávnění k podnikání, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či
licenci s předmětem podnikání bezprostředně souvisejícím s předmětem zakázky.

Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmí
být starší 90 dnů.
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8) Požadavky na prokázání technické kvalifikace
Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použita pro montáž do DA splňují obecně stanovené
bezpečnostní předpisy a jsou doložena návodem a příslušným dokladem (homologace - TÚPO, certifikát,
prohlášení o shodě apod.).

9) Hodnocení nabídek
Součástí ceny vozu bude i petiletý garanční servis (včetně garančních prohlídek).
Hodnocení nabídek bude provedeno podle základního hodnotícího kritéria, kterým je :

 nejnižší nabídková cena

10) Obsah a zpracování nabídek
Uchazeč ve své nabídce uvede:
a) krycí list nabídky ( příloha číslo 1 ), ve kterém bude uvedeno:
- identifikační údaje dodavatele (tj. obchodní jméno nebo jméno a příjmení uchazeče, právní
forma, identifikační číslo a daňové identifikační číslo, sídlo nebo adresa, jméno osoby nebo
osob oprávněných jednat jménem či za uchazeče v souladu s obecně závaznými právními
předpisy),
- předmět nabídky,
-

bankovní spojení a číslo účtu, které bude v souladu se zveřejněným číslem účtu správcem daně
pro účely DPH dle § 98 písm. d) zákona o DPH,
- kontakt pro telefonickou a e-mailovou komunikaci mezi zadavatelem a uchazečem,
- nabídková cena v Kč bez DPH, sazba DPH a cena včetně DPH,
b) podepsané čestné prohlášení prokazující splnění kvalifikačních předpokladů ( příloha číslo 2),
c) doplněné požadavky nabízeného automobilu (příloha č. 3 výzvy – technická specifikace), ze které bude
patrné, že dodavatel splňuje požadavky zadavatele.

11) Závěrečná ujednání








Nabídka musí být zpracována v českém jazyce.
Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.
Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit tuto výzvu k předložení nabídky bez udání důvodu, a to až do
uzavření smlouvy.
Zadavatel si vyhrazuje právo zveřejnit v rámci transparentnosti řízení na internetu dále vymezený okruh
informací, které budou uchazečem poskytnuty v průběhu zadávání veřejné zakázky a případně i v
průběhu plnění z uzavřené smlouvy. Těmito informacemi jsou: název uchazeče, IČ uchazeče, nabídková
cena uchazeče, kopie uzavřené smlouvy.
Ukončením tohoto řízení nezaniká právo na zveřejnění informací. Účastí v řízení o zadání veřejné
zakázky bere uchazeč na vědomí, že zadavatel s výše uvedenými informacemi poskytnutými v průběhu
tohoto řízení bude nakládat výše uvedeným způsobem a vyjadřuje s jejich použitím souhlas.
Uchazeč je oprávněn použít informace obsažené v této výzvě, nebo o kterých se dověděl v souvislosti s
tímto řízením, pouze pro účely vypracování nabídky nebo samotného řízení.
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Nabídka bude podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, a to způsobem uvedeným
ve výpisu z obchodního rejstříku (či jiné obdobné evidence). V případě, že nabídka bude podepsána
jinou osobou, musí obsahovat originál nebo úředně ověřenou kopii jejího zmocnění.
Nabídka bude zajištěna proti volné manipulaci s jednotlivými listy nabídky.
V případě, že nabídka uchazeče nebude splňovat veškeré požadavky uvedené v této výzvě, bude tato
nabídka vyřazena ze zadávacího řízení.

V Olší dne 5. 9. 2016

Přílohy:

1. Krycí list nabídky

2. Čestné prohlášení

3. Technická specifikace
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