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Cebiv 64, 349 51 Cebiv

VÁŠ DOPIS ČJ.:
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Radka Zelenková
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10.08.2020

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku
s názvem:

„014D24100 0226 Cebiv - Dopravní automobil s požárním přívěsem
pro hašení“
Vážený dodavateli,
v souladu s § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále
jen „zákon“), Vás
vyzývám
k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku s názvem
014D24100 0226 Cebiv - Dopravní automobil s požárním přívěsem pro hašení“. Tato
výzva s přílohami je zároveň i zadávací dokumentací.
Nejedná se o veřejnou zakázku zadávanou podle zákona. Pokud se v textu
vyskytne odkaz na zákon, jedná se pouze podpůrné použití konkrétního ustanovení
zákona. Zakázka je zadávána v souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek
obce Cebiv.
Tato zakázka je financována z dotačního programu „Účelové investiční dotace pro
jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí“ v rámci výzvy „JSDH_V2_2020: Pořízení nového
dopravního automobilu“, jehož garantem je MV ČR – GŘ HZS ČR. Příspěvek zakoupení
vozidla dále poskytne Plzeňský kraj z dotačního titulu „2020 - Příspěvek na nákup nového
dopravního automobilu“.
1.

Základní údaje o zadavateli:
Název:
Zastoupený:
Sídlo:
IČ:

Obec Cebiv
Zdeňkem Kovářem - starostou
Cebiv 64, PSČ 349 51
00259748
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Kontaktní osoba ve
věcech technických
Kontaktní osoba ve
věcech organizačních
2.

Informace o předmětu veřejné zakázky
Název veřejné
zakázky:
Druh veřejné zakázky:
Výsledek výběrového
řízení:
Režim veřejné
zakázky:
Přípustnost
variantnosti nabídky:

3.

Ing. Zdeněk Teplý
telefon: 374 625 318
e-mail: obec@cebiv.cz
Radka Zelenková
telefon: 374 625 318
e-mail: obec@cebiv.cz

014D24100 0226 Cebiv - Dopravní automobil s požárním
přívěsem pro hašení
Dodávka
Uzavření kupní smlouvy
veřejná zakázka malého rozsahu
NE

Předmět veřejné zakázky

Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka 1 ks dopravního
automobilu a 1 ks požárního přívěsu pro hašení pro potřeby jednotky Sboru dobrovolných
hasičů Cebiv, a to za podmínek a v rozsahu specifikovaném v Technických podmínkách,
schválených MV – GŘ HZS ČR, které jsou uvedeny v příloze č. 4 této výzvy.
4.

5.

Doba a místo plnění
Předpokládaná doba plnění:

nejpozději do 30.4.2021 s možností dřívějšího plnění

Místo plnění:

Obecní úřad Cebiv, Cebiv 64

Technické podmínky

Technickými podmínkami se v případě této veřejné zakázky rozumí vymezení
charakteristik a požadavků na plnění předmětu veřejné zakázky. Technické podmínky jsou s
ohledem na předmět veřejné zakázky zadavatelem stanoveny v příloze č. 4 této zadávací
dokumentace.
Při realizaci veřejné zakázky musí být dodavatelem respektována ustanovení
příslušných ČSN EN a ČSN nebo jejich částí, které byly oprávněným orgánem prohlášeny za
závazné. Veškeré prvky a součásti dodávky (materiály, výrobky a zařízení) musí splňovat
požadavky zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a
doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
6.

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace
Zadavatel požaduje, aby dodavatel prokázal splnění kvalifikace v tomto rozsahu:
a) Základní způsobilost
b) Profesní způsobilost
c) Technická kvalifikace
Základní způsobilost

Dodavatel prokáže splnění základní způsobilosti předložením čestného prohlášení
v rozsahu § 74 odst. 1 zákona podepsaného dodavatelem (resp. osobou oprávněnou jednat
jménem či za dodavatele). Čestné prohlášení je přílohou č. 2 této výzvy.
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Pokud za dodavatele jedná zmocněnec na základě plné moci, bude nabídka obsahovat
kopii plné moci podepsané osobou oprávněnou jednat jménem, či za dodavatele.
Profesní způsobilost
Dodavatel musí prokázat splnění profesní způsobilosti předložením:
‒
‒

výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis
zápis do takové evidence vyžaduje,
dokladu o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky,
pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují.
Technická kvalifikace

Dodavatel prokáže splnění technické kvalifikace předložením seznamu významných
dodávek poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením výběrového řízení.
Kvalifikaci prokáže dodavatel, který předloží v rámci tohoto kvalifikačního předpokladu
seznam významných dodávek alespoň v rozsahu nejméně 3 dodávek obdobného charakteru
plněných na základě smluv, přičemž hodnota plnění na základě těchto smluv dosáhla min. 0,5
mil. Kč vč. DPH za každou jednotlivou zakázku. Za dodávku obdobného charakteru se
považuje např. dodávka cisternové automobilové stříkačky, technického automobilu nebo
dopravního automobilu s úpravami pro potřeby jednotek PO).
V předloženém seznamu významných dodávek dodavatel uvede ke každé významné
poskytnuté dodávce níže uvedené údaje:
‒
‒
7.

název, IČ a sídlo objednatele,
kontaktní osoba objednatele s uvedením jejího telefonu nebo e-mailu.
Podmínky prokázání kvalifikace

Pro účely podání nabídky lze předložit pouze prosté kopie dokladů, kterými dodavatel
prokazuje svoji kvalifikaci. Zadavatel má možnost nechat si předložit před podpisem smlouvy
originály dokladů. Výpis u obchodního rejstříku nesmí být starší 90 dnů přede dnem podání
nabídky.
Změny v kvalifikaci
Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu výběrového
řízení ke změně kvalifikace účastníka, je účastník výběrového řízení povinen tuto změnu
zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny
předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci; zadavatel může tyto lhůty prodloužit
nebo prominout jejich zmeškání. Povinnost podle věty první účastníku výběrového řízení
nevzniká, pokud je kvalifikace změněna takovým způsobem, že:
a) podmínky kvalifikace jsou nadále splněny,
b) nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek.
Dozví-li se zadavatel, že dodavatel nesplnil povinnost uvedenou výše, zadavatel jej
bezodkladně vyloučí z výběrového řízení.
Kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů
V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost čestným
prohlášením a profesní způsobilost předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné
obdobné evidence každý dodavatel samostatně.
Důsledek nesplnění nebo nedoložení kvalifikace
Nesplní nebo nedoloží-li dodavatel kvalifikaci v plném rozsahu ani po případné výzvě
k doplnění, bude vyloučen z účasti ve výběrovém řízení.
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8.

Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny

Účastník stanoví nabídkovou cenu za provedení předmětu plnění absolutní částkou v
českých korunách. Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná.
Nabídková cena bude uvedena v členění:
a) cena bez daně z přidané hodnoty (DPH),
b) sazba DPH (procentní výše DPH) včetně jejího vyjádření v Kč v souladu se
zákonem č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších změn,
c) celková nabídková cena včetně DPH v Kč.
Není-li účastník registrovaným plátcem DPH, potom tuto daň nevyčíslí a skutečnost,
že není jejím plátcem, výslovně uvede v nabídce (v části, kde je vyčíslena nabídková cena).
9.

Obchodní a platební podmínky

Podrobné obchodní a platební podmínky jsou specifikovány v návrhu kupní smlouvy,
který je pro dodavatele závazný a který je přílohou č. 3 této výzvy. Účastník není oprávněn
provádět žádné úpravy nebo změny oproti návrhu smlouvy s výjimkou doplnění relevantních
parametrů, jejichž doplnění tato výzva či návrh smlouvy předpokládá.
Termín splatnosti faktury je s ohledem na podmínky čerpání dotací stanoven na 30 dní.
10.

Hodnotící kritéria

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti s těmito dílčími kritérii
hodnocení a jejich váhami:
- celková nabídková cena včetně DPH
- délka poskytované záruky na dopravní automobil

– váha 90 %
– váha 10 %

Nabídky budou hodnoceny podle níže uvedeného postupu:
Dílčí kritérium č. 1 - celková nabídková cena včetně DPH
Účastník nabídne výši ceny za celý předmět plnění veřejné zakázky. V rámci hodnocení
tohoto kritéria bude nejvýhodnější nejnižší nabídková cena včetně DPH za celý předmět plnění
veřejné zakázky.
Dílčí kritérium č. 2 - délka poskytované záruky na dopravní automobil v měsících
Účastník nabídne délku záruční doby za dopravní automobil. Lhůta se počítá od předání
kompletního díla. Nejvýhodnější nabídkou bude nabídka s nejdelší záruční dobou v měsících.
Metoda hodnocení
Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici od 0 do 100 bodů a
obodování dílčích kritérií provede takto:
a) Pro kritérium celková nabídková cena:
𝑛𝑒𝑗𝑣ℎ𝑜𝑑𝑛ě𝑗ší 𝑛𝑎𝑏í𝑑𝑘𝑎
𝑃𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑜𝑑ů =
× 90
ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑐𝑒𝑛á 𝑛𝑎𝑏í𝑑𝑘𝑎
b) Pro kritérium délka záruční doby pro dopravní automobil:
ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑐𝑒𝑛á 𝑛𝑎𝑏í𝑑𝑘𝑎
𝑃𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑜𝑑ů =
× 10
𝑛𝑒𝑗𝑣ℎ𝑜𝑑𝑛ě𝑗ší 𝑛𝑎𝑏í𝑑𝑘𝑎
Celkové hodnocení je součtem bodových hodnocení dílčích kritérií, která jsou vynásobena
vahou daného kritéria. Nejvýhodnější nabídkou je ta, která získá nejvyšší celkový počet bodů.
Hodnotící komise posoudí též výši nabídkových cen ve vztahu k předmětu zakázky.
Jestliže nabídka obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu, bude komise postupovat
v souladu s § 113 zákona.
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11.

Požadavky na zpracování nabídky

Nabídka bude zpracovaná v listinné podobě v českém jazyce a bude doručena v řádně
uzavřené obálce, která bude označena názvem veřejné zakázky „014D24100 0226 Cebiv Dopravní automobil s požárním přívěsem pro hašení“, doručovací adresou zadavatele,
adresou účastníka zadávacího řízení a nápisem „NEOTVÍRAT“.
Nabídka bude předložena v následující struktuře:
krycí list nabídky (příloha č. 1 této výzvy),
výpis z obchodního rejstříku (jeho kopii),
výpis z živnostenského rejstříku (jeho kopii),
čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti (příloha č. 2 této výzvy),
dokumenty k prokázání technické způsobilosti dle čl. 6 této výzvy,
vlastní nabídku účastníka, včetně cenové nabídky, uvedení termínu dodání a
délky záruční doby za dopravní automobil, přičemž nabídková cena je
konečná a nepřekročitelná a jako taková musí být uvedena ve smlouvě,
g) doplněný a podepsaný návrh smlouvy (příloha č. 3 této výzvy),
h) ostatní dokumenty, které tvoří nabídku dle zadávací dokumentace (zejména popis
nabízeného plnění).
a)
b)
c)
d)
e)
f)

12.

Omezení při podání nabídky
Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.

Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž
prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.
13.

Lhůty a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídky začíná běžet dnem následujícím po odeslání výzev pro
podání nabídek a končí dne 29.9.2020 v 12:00 hod.
Nabídky se doručují na adresu:
Obecní úřad Cebiv
Cebiv 64
PSČ 349 52
Účastník nese plnou odpovědnost za řádné a včasné podání nabídky.
14.

Termín a místo pro otevírání obálek

Otevírání obálek a hodnocení nabídek proběhne dne 29.9.2020 ve 16:00 hodin
v kanceláři starosty.
15.

Vysvětlení zadávací dokumentace

Účastník může písemně zaslat zadavateli nejpozději 4 pracovní dny před ukončením
lhůty k podání nabídek žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Písemná žádost musí být
doručena zadavateli, a to nejlépe elektronicky na adresu obec@cebiv.cz, případně na adresu
OÚ Cebiv, Cebiv 64, PSČ 349 51. Zadavatel je povinen dodavateli odeslat vysvětlení
nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace.
16.

Uzavření smlouvy

Výběrem ekonomicky nejvýhodnější nabídky účastníkovi nevzniká právní vztah,
zadavatel si vyhrazuje právo jednat o smlouvě a upřesnit její konečné znění. Podáním nabídky
vyslovuje účastník souhlas s tím, že smlouva bude uzavřena dnem jejího podpisu oběma
smluvními stranami. Vybraný účastník (dodavatel) je povinen poskytnout zadavateli řádnou
součinnost potřebnou k uzavření smlouvy tak, aby byla smlouva uzavřena v co nejkratší možné
lhůtě, nejpozději do 15 dnů od oznámení o výběru dodavatele. Odmítne-li vybraný
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dodavatel uzavřít se zadavatelem smlouvu nebo neposkytne-li řádnou součinnost, aby mohla
být smlouva v uvedené lhůtě uzavřena, může uzavřít zadavatel smlouvu s účastníkem, který
se umístil jako další v pořadí.
Zadavatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že dodavatel uvedl v nabídce
informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo by mohly mít vliv na
výsledek výběrového řízení.
17.

Zrušení výběrového řízení

Zadavatel je oprávněn výběrové řízení zrušit kdykoliv v průběhu zadávání, nejpozději
však do okamžiku uzavření smlouvy.
18.

Seznam příloh

Příloha č. 1 – Vzor Krycího listu nabídky
Příloha č. 2 – Vzor čestného prohlášení o splnění základní způsobilosti
Příloha č. 3 – Návrh kupní smlouvy
Příloha č. 4 – Technická specifikace - dopravní automobil s požárním přívěsem pro
hašení

S pozdravem

Zdeněk Kovář - starosta
starosta obce Cebiv
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