VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK
včetně zadávací dokumentace

Zadavatel:
Občanské sdružení pro záchranu a konzervaci kulturní památky Panský dvůr a bývalé tvrze
Mladějovice
se sídlem: Terronská 896/52, Bubeneč, 160 00 Praha
IČO: 22847855

Název veřejné zakázky malého rozsahu:
„Pořízení automobilu“
(dále jen „Veřejná zakázka“)

zadávaná jako veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky v souladu ust. § 31 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, mimo režim tohoto
zákona (dále jen „zákon“)
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I.

Identifikační údaje zadavatele a zástupce zadavatele:

Název zadavatele:

Občanské sdružení pro záchranu a konzervaci kulturní
památky Panský dvůr a bývalé tvrze Mladějovice

Sídlo zadavatele:

Terronská 896/52, Bubeneč, 160 00 Praha

IČO zadavatele:

22847855

Statutární orgán:

Ing. Bernard Durych, předseda

Zástupce zadavatele:

DOAR optime s.r.o.
Se sídlem: Štouračova 907/9, 635 00 Brno
Adresa pro doručování: Heyrovského 599/20, 635 00 Brno
IČO: 08612218; DIČ: CZ08612218

Kontaktní osoba:

Mgr. Andrea Dostálová, dostalova@doar.cz

Adresa el. nástroje:

https://nen.nipez.cz/

1. Zástupcem zadavatele při provádění úkonů souvisejících s tímto výběrovým řízením je společnost
DOAR optime s.r.o., IČO: 08612218, DIČ: CZ08612218, se sídlem: Štouračova 907/9, 635 00 Brno,
adresa pro doručování: Heyrovského 599/20, 635 00 Brno, e-mail: dostalova@doar.cz (dále jen
„zástupce zadavatele“).
2. Zástupce zadavatele zajišťuje veškerou komunikaci zadavatele s dodavateli (tím není dotčeno
oprávnění osoby oprávněné zastupovat zadavatele či jiné pověřené osoby zadavatele) a je pověřen
prováděním zadavatelských činností v souvislosti s administrací tohoto výběrového řízení, s
výjimkou rozhodnutí o výběru dodavatele či rozhodnutí o vyloučení dodavatele.

II.

Předmět Veřejné zakázky

1. Předmět plnění Veřejné zakázky
Předmětem plnění je dodávka nového nebo zánovního osobního automobilu do 3,5 t, určeného
k přepravě osob. Předmět plnění veřejné zakázky je specifikován v příloze této výzvy (Příloha č. 3
Výzvy k podání nabídek), která obsahuje požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Tyto
požadavky je dodavatel povinen respektovat.
Dodavatel je dále povinen v rámci své nabídky zohlednit příslušná ustanovení nařízení vlády č.
173/2016 Sb., o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení
silničních vozidel, v platném znění.

2. Klasifikace veřejné zakázky – CPV kód
34100000-8

Motorová vozidla

34115200-8

Motorová vozidla pro přepravu méně než 10 lidí

3. Předpokládaná hodnota Veřejné zakázky
Předpokládaná hodnota Veřejné zakázky malého rozsahu činí 704.312,- Kč bez DPH.
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4. Odpovědné veřejné zadávání
Zadavatel je při vytváření zadávacích podmínek, hodnocení nabídek a výběru dodavatele, povinen
za předpokladu, že to bude vzhledem k povaze a smyslu zakázky možné, dodržovat zásady sociálně
odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací. Svůj postup zadavatel
řádně zdůvodňuje v textu zadávacích podmínek.
Zohlednění zásady sociálně odpovědného zadávání podle § 6 odst. 4 ZZVZ:
Zadavatel stanovuje lhůtu pro podání nabídek v delší lhůtě (15 dnů), aby i menší dodavatelé měli
více času a prostoru pro zpracování nabídek. Stejně tak zadavatel stanoví delší lhůtu pro dodání
předmětu Veřejné zakázky (10 měsíců od uzavření kupní smlouvy), aby i menší dodavatelé měli
příležitost předmět Veřejné zakázky reálně dodat.
Požadované plnění bude sloužit pro dopravu osob na kulturní a společenské akce pořádané
zadavatelem (včetně osob hendikepovaných), čímž bude umožněna účast a realizace i
hendikepovaným a sociálně slabým osobám.
Zadavatel požaduje, aby vybraný dodavatel zajistil při plnění předmětu Veřejné zakázky a v
souvislosti s ním v celém svém dodavatelském řetězci dodržování pracovněprávních předpisů
(zejména zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění a zákon č. 435/2004 Sb., o
zaměstnanosti, v platném znění) a z nich vyplývajících povinností, zejména, že při provádění
předmětu Veřejné zakázky neumožní výkon nelegální práce vymezené v ust. § 5 písm. e) zákona č.
435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.
Zohlednění zásady environmentálně odpovědného zadávání podle § 6 odst. 4 ZZVZ:
Exhalační (emisní) norma bude min. EURO 6.
Zohlednění zásady inovací podle § 6 odst. 4. ZZVZ:
Po předběžném průzkumu trhu nebyla zásada inovací s ohledem na předmět plnění a aktuální
možnosti trhu zapracována, aby nedošlo k nadměrnému omezení tržního prostředí a možnosti
nabídnout/dodat požadovaný předmět plnění.
5. Účel Veřejné zakázky
Na základě této Veřejné zakázky dojde k uzavření kupní smlouvy na plnění Veřejné zakázky s
jedním vybraným dodavatelem, na jejímž základě bude dodávka pro zadavatele poskytnuta.
Vozidlo bude sloužit pro dopravu osob na kulturní a společenské akce pořádané zadavatelem, stejně
tak jako pro vlastní potřeby zadavatele (doprava zaměstnanců, spolupracujících osob apod.).

III.

Doba a místo plnění

Doba a místo plnění Veřejné zakázky jsou stanoveny v závazné Předloze smlouvy (Příloha č. 2 Výzvy
k podání nabídek).
IV. Požadavky zadavatele na kvalifikaci a další podmínky
1. Kvalifikace
a) Dodavatel je povinen prokázat, že je kvalifikovaný pro plnění Veřejné zakázky. Kvalifikovaným
pro plnění Veřejné zakázky je dodavatel, který prokáže splnění podmínek základní a profesní
způsobilosti v rozsahu podle Čestného prohlášení (Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídek).
b) Splnění kvalifikačních předpokladů prokazuje dodavatel v nabídce předložením čestného
prohlášení, z jehož obsahu musí být zřejmé, že dodavatel je kvalifikovaným pro plnění Veřejné
zakázky. Čestné prohlášení o splnění kvalifikace dodavatel zpracuje podle předlohy v Čestném
prohlášení (Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídek).
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c) Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat po dodavateli před uzavřením smlouvy předložení
originálů nebo ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Zadavatel si vyhrazuje
právo ověřit informace uváděné dodavatelem k prokázání splnění kvalifikace.
d) Dodavatel, který nesplní kvalifikaci požadovaným způsobem a v požadovaném rozsahu, může
být Zadavatelem z účasti ve výběrovém řízení vyloučen; pokud se jedná o vybraného dodavatele,
jehož nabídka bude hodnocena jako nejvhodnější, pak musí být z důvodů nesplnění kvalifikace
vyloučen z výběrového řízení.
2. Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob
Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou
kritéria, podle kterého dodavatel prokazuje profesní způsobilost zápisem do obchodního rejstříku
nebo obdobné evidence, požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v
takovém případě povinen zadavateli předložit:

a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle článku IV. bodu 1. Výzvy k podání
nabídek jinou osobou,

b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
c) doklady o splnění základní způsobilosti jinou osobou a
d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění Veřejné zakázky nebo k
poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění Veřejné
zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.
3. Kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů
V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost každý
dodavatel samostatně, a to v rozsahu daném čestným prohlášení dle Přílohy č. 1 Výzvy k podání
nabídek.

V.

Kritéria hodnocení nabídek včetně stanovení pravidel hodnocení

1. Hodnocení nabídek bude provedeno podle jejich ekonomické výhodnosti.
2. Ekonomická výhodnost nabídek bude hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH.
3. Zadavatel stanovil jako jediné kritérium hodnocení nabídkovou cenu, přičemž nabídky budou
vyhodnoceny prostým seřazením nabídek podle výše nabídkové ceny od nabídky s nejnižší
nabídkovou cenou po nabídku s nejvyšší nabídkovou cenou. Ekonomicky nejvýhodnější nabídkou je
nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. V případě rovnosti nabídkové ceny bude o výběru účastníka
rozhodnuto losem.

VI.

Způsob a místo pro podání nabídek; lhůta pro podání nabídek

1. Nabídka musí být podána buďto v listinné podobě anebo v elektronické podobě.
2. Nabídky v listinné podobě se podávají v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky,
tj. „Pořízení automobilu“. Na obálce bude uvedeno velkými písmeny "N E O T E V Í R A T". Na
obálce musí také být uvedeny identifikační údaje dodavatele. Dodavatel je povinen doručit nabídku
dle výše uvedeného na adresu sídla zadavatele: Terronská 896/52, Bubeneč, 160 00 Praha, a to
v pracovní dny od 09:00 do 15:00 hod. Nabídka musí být podána nejpozději do konce lhůty pro
podání nabídek.
3. Nabídky v elektronické podobě se podávají prostřednictvím elektronického nástroje NEN na
adrese https://nen.nipez.cz/
4. Lhůta pro podání nabídek je stanovena zadavatelem do 25.11.2021 do 13:00 hodin.
5. Nabídka bude předložena v následující struktuře:
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a) řádně vyplněné a oprávněnou osobou podepsané Čestné prohlášení (Příloha č. 1 Výzvy
k podání nabídek),

b) řádně vyplněná a oprávněnou osobou podepsaná Specifikace výbavy vozidla (viz Příloha č. 3
Výzvy k podání nabídek). Dodavatel je povinen doplnit všechna modře podbarvená políčka a
uvést hodnotu nabízeného parametru (pokud je hodnota ANO/NE dodavatel uvede ANO nebo
NE (v případě, že dodavatel uvede NE, jedná se o nesplnění technického požadavku na
vozidlo), v ostatních případech je nezbytné uvést konkrétní hodnotu nabízeného parametru
(Příloha č. 3 Výzvy k podání nabídek),

c) řádně vyplněný a oprávněnou osobou podepsaný Krycí list nabídky (viz Příloha č. 4 Výzvy
k podání nabídek),

d) řádně vyplněná závazná Předloha smlouvy. Dodavatel doplní pouze části určené k doplnění
(modře podbarvené), tj. identifikační údaje dodavatele v záhlaví smlouvy, kupní cenu v bodě 1.
a 3. článku V. smlouvy (viz. Příloha č. 2 Výzvy k podání nabídek). Samotná smlouva podepsána
být nemusí,

e) ostatní dokumenty, které dodavatel považuje za součást své nabídky.
6. Požadavky na zpracování nabídky:
a) nabídka (Čestné prohlášení, Specifikace výbavy vozidla a Krycí list, to vše v originálním
vyhotovení) musí být podepsána účastníkem výběrového řízení nebo statutárním orgánem
účastníka výběrového řízení nebo jinou osobou prokazatelně oprávněnou zastupovat účastníka
výběrového řízení, v takovém případě doloží účastník výběrového řízení toto oprávnění v
originále či v úředně ověřené kopii v nabídce,
b) účastník musí Předlohu smlouvy učinit součástí nabídky s doplněními v označených místech,
avšak návrh smlouvy nemusí být podepsán.

VII.

Obchodní a platební podmínky

1. Zadavatel stanoví obchodní a platební podmínky formou závazné Předlohy smlouvy (Příloha č. 2
Výzvy k podání nabídek). Návrh smlouvy je závazný, dodavatel je povinen akceptovat její znění bez
výhrad.

VIII.

Ostatní ustanovení, výhrady

1. Zadavatel může před uplynutím lhůty pro podání nabídek vysvětlit, změnit nebo doplnit podmínky
výběrového řízení obsažené ve Výzvě k podání nabídek, vč. jejich příloh.
2. Dodavatelé mohou písemně požadovat vysvětlení dokumentace výběrového řízení. Žádost
o vysvětlení dokumentace výběrového řízení musí dodavatelé zasílat v elektronické podobě k rukám
zástupce zadavatele uvedeného v čl. I. bodě 1. Výzvy k podání nabídek, a to e-mailem kontaktní
osobě nebo prostřednictvím elektronického nástroje NEN na adrese https://nen.nipez.cz/
Zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení doručena včas, a to
alespoň 2 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
3. Zadavatel si vyhrazuje právo:

a) zrušit výběrové řízení bez udání důvodů,
b) uveřejnit vysvětlení, změnu nebo doplnění výzvy, vč. jejich příloh a přesného znění žádosti, a
to prostřednictvím elektronického nástroje NEN na adrese https://nen.nipez.cz/,

c) požadovat, aby účastník výběrového řízení objasnil předložené údaje a doklady nebo doplnil
další nebo chybějící údaje a doklady,

d) vyřadit nabídku dodavatele, která nesplňuje podmínky výběrového řízení; nabídky, které byly

zadavatelem vyřazeny, nebudou dále posuzovány a hodnoceny; rozhodnutí o vyloučení
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dodavatele z výběrového řízení zadavatel oznámí prostřednictvím elektronického nástroje NEN
na adrese https://nen.nipez.cz/;

e) odmítnout všechny nabídky, a to i bez uvedení důvodu,
f) ověřit informace obsažené v nabídce účastníka výběrového řízení i u třetích osob a účastník
výběrového řízení je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost.
4. Zadavatel nehradí dodavatelům náklady vzniklé z účasti v tomto výběrovém řízení.
5. Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo
společně s dalšími dodavateli, nebo je poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v
tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým
dodavatelem vyřadí.
6. Pokud by zadávací podmínky obsahovaly přímé či nepřímé odkazy na dodavatele, výrobky, patenty,
užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel výslovně
připouští a umožňuje nabídnout rovnocenné, kvalitativně a technické plnění.
7. V souladu s § 31 zákona není zadavatel povinen veřejnou zakázku malého rozsahu (dle § 27 zákona)
zadat v zadávacím řízení podle zákona. Zadavatel je však povinen při jejím zadávání dodržet zásady
podle § 6 zákona. Pokud dokumentace výběrového řízení odkazuje na ustanovení zákona, užijí se
ustanovení zákona pouze přiměřeně.
8. Účastník výběrového řízení, jehož nabídka bude vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, bere
na vědomí, že mu vzniká povinnost spolupůsobit při výkonu kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o
finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.
9. Přílohy:
Příloha č. 1 Čestné prohlášení
Příloha č. 2 Předloha smlouvy
Příloha č. 3 Specifikace výbavy vozidla
Příloha č. 4 Krycí list

V Praze, dne 10.11.2021

Mgr.
Andrea
Dostálová

Digitálně
podepsal Mgr.
Andrea Dostálová
Datum: 2021.11.10
10:39:10 +01'00'

Občanské sdružení pro záchranu a konzervaci
kulturní památky Panský dvůr a bývalé tvrze
Mladějovice
v.z. DOAR optime s.r.o.
Mgr. Andrea Dostálová, jednatelka
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