VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK
VČETNĚ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK A ZADÁVACÍ
DOKUMENTACE
na zakázku malého rozsahu na dodávku zadávanou dle § 6, § 27 a § 31
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

Název veřejné zakázky:

JSDH Radějovice – dopravní automobil
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Obec Radějovice

Sídlo:

Radějovice 10, 251 68 pošta Kamenice

IČ:

00240672
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https://zadavatel.cz/ezakazky/ae98F2GO/prehled
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https://www.radejoviceobec.cz

Osoba oprávněná jednat

Mgr. Ing. Helena Křížová, starostka obce

jménem či za zadavatele:
Kontaktní osoba ve věcech

Jiří Tulach, tel. +420 774 126 565

technických:
E-mail: tulachjiri@atlas.cz
Kontaktní osoba ve věcech

Mgr. Ing. Helena Křížová, tel.+420 725 021 872

veřejné zakázky:
E-mail: hkrizova@radejoviceobec.cz
Elektronická podatelna:

https://www.radejoviceobec.cz/obecni-urad/e-podatelna/

ID datové schránky:

34qbpjd

1.

PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH
Radějovice. Jedná se o dodání nového dopravního automobilu v provedení základním, kategorie
podvozku 1 pro městský provoz, s celkovou hmotností do 3500 kg s požárním přívěsem nákladním
kategorie O1.
Projekt je spolufinancován z programu MVČR - 01426 – Dotace pro jednotky SDH obcí. Projekt je
evidován pod registračním číslem č. 014D262002010 a kofinancován z Fondu podpory dobrovolných
hasičů a složek IZS Středočeského kraje v rámci Tematického zadání „Kofinancování účelových
investičních dotací v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí na rok 2022 – Pořízení nového
dopravního automobilu“.
Dodaný dopravní automobil musí splňovat technické podmínky pro dopravní automobil
uvedené v Příloze č. 4 této zadávací dokumentace.
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.
Dále musí splňovat podmínky pro provoz na pozemních komunikacích v ČR včetně zákona
č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích a veškeré podmínky stanovené
zákony, vyhláškami a směrnicemi České republiky a EU pro jejich řádné provozování a užívání
v České republice, a to za podmínek sjednaných ve znění Kupní smlouvy, která je součástí zadávací
dokumentace.
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si kterýkoliv z těchto parametrů ještě před uzavřením kupní
smlouvy.
Předmět této veřejné zakázky kromě vlastní dodávky dopravního automobilu s požárním přívěsem
musí splňovat kompletní bezplatný záruční servis a záruční prohlídky po dobu záruky. Veškeré
použité materiály a výrobky musí být použity nové a musí být v nejvyšší jakosti.
Dodavatel poskytne na zboží, které je předmětem této zakázky záruku: 60 měsíců od protokolárního
předání automobilu bez ohledu na počet ujetých kilometrů.

2.

PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 1.000.000,-- Kč bez DPH (slovy:
jedenmilionkorunčeských bez DPH). Do předpokládané hodnoty veřejné zakázky je zahrnuta hodnota
všech plnění veřejné zakázky včetně servisních služeb po dobu záruky.

3.

DOBA, MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předpokládaný termín zahájení plnění: dnem uzavření kupní smlouvy – červenec 2022.
Termín plnění a ukončení veřejné zakázky: do 160 kalendářních dnů od uzavření kupní smlouvy –
nejpozději do 15.2.2023.
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Místo dodání plnění: Obec Radějovice, Radějovice 10, 251 68 pošta Kamenice, okres Praha – východ,
Středočeský kraj.
Dodávka dopravního automobilu do místa plnění bude protokolárně předána včetně předání
technického průkazu automobilu a dalších povinných dokladů uvedených v kupní smlouvě.

CENA ZA DÍLO A ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

4.

Nabídková cena – bude zpracována jako nejvýše přípustná bez DPH. Nabídková cena za provedení
zakázky bude v sobě zahrnovat veškeré náklady na plnění veřejné zakázky včetně ceny servisních
služeb po dobu záruky v délce 60 měsíců. V případě, že je účastník veřejné zakázky neplátce DPH,
musí to uvést v nabídce.
Celková nabídková cena bez DPH, výše DPH a cena celkem včetně DPH budou uvedeny v návrhu
kupní smlouvy a ve shodné výši na krycím listu (příloha č. 1 této zadávací dokumentace). V případě
rozporu bude hodnocena cena uvedená v návrhu kupní smlouvy. Sazba DPH bude v případě její
změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
Dodavatel odpovídá za úplnost ocenění zakázky podle specifikace předmětu veřejné zakázky
stanovené v této zadávací dokumentaci.

LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

5.

Počátek běhu lhůty pro podání nabídek je den následující po dni zveřejnění textu výzvy.
Termín pro podání nabídek je stanoven na:
Datum: 20. června 2022

Hodina: 16:00

MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK A JINÉ UPŘESŇUJÍCÍ ÚDAJE PRO PODÁNÍ
NABÍDKY

6.

Adresa pro podání nabídky: Obecní úřad Radějovice, Radějovice 10, 251 68 pošta Kamenice
Nabídku může zájemce doručit po celou dobu lhůty pro podání nabídek vždy v pracovních dnech
poštou na adresu Obecního úřadu Radějovice, osobně do podatelny pouze v úředních hodinách
(pondělí: 17:00 – 19.00 hod. a ve středu: 8:30 – 11:00 hod.) a dále v poslední den lhůty pro podání
nabídek od 15:00 do 16:00 hod.
Nabídky budou doručeny v uzavřených a řádně označených obálkách s názvem veřejné zakázky
„JSDH Radějovice - dopravní automobil“ - neotevírat“ a adresou a IČ zájemce.
Doporučená struktura podané nabídky:
•

Krycí list nabídky - pro zpracování krycího listu nabídky použije účastník vzor, který tvoří
přílohu č. 1 výzvy k podání nabídek a požadované údaje do něj doplní. Takto vyplněný
vzor podepíše a bude tvořit první list nabídky.
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•

Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti dle vzoru - přílohy č. 2

•

Profesní způsobilost a technickou kvalifikaci prokazuje účastník dle požadavků
zadavatele.

•

Doplněný a podepsaný návrh kupní smlouvy příloha č. 3.

•

Čestné prohlášení o poddodavatelích dle vzoru č. 5

Nabídka bude předložena pouze v listinné podobě, v českém jazyce, podepsána uchazečem, tj. je-li
uchazeč fyzickou osobou, bude podepsána jím nebo jím zmocněnou osobou, je-li právnickou osobou,
bude podepsána jejím statutárním orgánem nebo jím zmocněnou osobou. Bude-li nabídka podepsána
zmocněnou osobou, je nutné k nabídce přiložit originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci.
Nabídka bude předložena ve dvou vyhotoveních viditelně označených jako originál a kopie.
Zadavatel nepřipouští podání nabídky elektronicky a nepřipouští variantní řešení nabídky.

7.

OBCHODNÍ, PLATEBNÍ, ZÁRUČNÍ A SANKČNÍ PODMÍNKY K UZAVŘENÍ
SMLOUVY

Obchodní, platební, záruční a sankční podmínky jsou obsaženy v návrhu kupní smlouvy dle přílohy
č. 3.
Zadavatel nebude poskytovat zálohy.
Splatnost faktury je 30 dnů od doručení faktury zadavateli.
Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů. Účastník plně
akceptuje návrh kupní smlouvy na realizaci zakázky (příloha č. 3), a to ve všech ustanoveních včetně
platebních a sankčních podmínek. Tato podmínka je splněna, pokud bude k nabídce účastníka
přiložen originál (ne prostá kopie) smlouvy podepsaný oprávněnou osobou jednat za účastníka,
do něhož účastník řádně doplní pouze údaje označené k doplnění.
8.

PODMÍNKY K ÚČASTI V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ, KVALIFIKACE

Prokázání základní způsobilosti v souladu s § 75 ZZVZ:
Základní způsobilost splní dodavatel, který splňuje podmínky uvedené v § 74 odst. 1) až 3) ZZVZ.
Dodavatelé předloží v rámci své nabídky k doložení splnění základní způsobilosti písemné čestné
prohlášení ve smyslu § 74 odst. 1) až 3) ZZVZ předlohově uvedené v příloze č. 2 této zadávací
dokumentace.
Vybraný dodavatel před podpisem kupní smlouvy doloží k prokázání základní způsobilosti:
a) výpis z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ,
b) potvrzení příslušného finančního úřadu a písemné čestné prohlášení ve vztahu k § 74 odst.
1 písm. b) ZZVZ,
c) písemné čestné prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ,
d) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d)
ZZVZ,
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e) výpis z obchodního rejstříku, nebo předloží písemné čestného prohlášení v případě, že není
v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ.
Prokázání profesní způsobilosti v souladu s § 77 ZZVZ:
Profesní způsobilost ve vztahu k České republice splní dodavatel v souladu s § 77 ZZVZ
předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis
zápis do takové evidence vyžaduje. Zadavatel požaduje, aby dodavatel ke splnění profesní
způsobilosti předložil doklad, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné
zakázky, a to zejména oprávnění v rozsahu: Velkoobchod a maloobchod, případně jiné vhodné
obdobné oprávnění (k doložení oprávnění k prodeji zboží).
Předložené uvedené dokumenty nebudou starší než 90 dnů ke dni podání nabídky uchazečem
o veřejnou zakázku.
Kritéria technické kvalifikace a jejich prokázání v souladu s § 79 ZZVZ
Technickou kvalifikaci v souladu s § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ splní dodavatel předložením seznamu
významných dodávek poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně
uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele; k prokázání splnění požadovaného
kritéria kvalifikace může dodavatel použít dodávky, které poskytl:
a) společně s jinými dodavateli, a to v rozsahu, v jakém se na plnění zakázky podílel, nebo
b) jako poddodavatel, a to v rozsahu, v jakém se na plnění dodávky podílel.
Rovnocenným dokladem k prokázání tohoto požadovaného kritéria je zejména smlouva
sobjednatelem a doklad o uskutečnění plnění dodavatele.
Dodavatel splňuje toto kvalifikační kritérium, pokud doloží, že v posledních třech letech realizoval
minimálně 3 zakázky na dodávku dopravního automobilu s celkovou hmotností do 3500 kg.
Ze seznamu dodávek musí vyplývat alespoň následující údaje:
a) obchodní firma/název objednatele,
b) předmět významné dodávky (konkrétní požadované údaje jsou uvedeny níže u příslušného
požadavku),
c) doba dodávky,
d) kontaktní osoba objednatele, u které bude možné realizaci dodávky ověřit.
Společná ustanovení ke kvalifikaci
Předkládání dokladů a procesní pravidla k prokazování kvalifikace se řídí § 45 a § 81 až § 88 ZZVZ.
Prokazování kvalifikace získané v zahraničí se řídí ustanovením § 82 ZZVZ.
V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilostpodle
§ 77 odst. 1 ZZVZ (výpis z obchodního rejstříku) každý dodavatel samostatně. Dodavatel může
prokázat část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77
odst. 1 ZZVZ (výpis z obchodního rejstříku) požadovanézadavatelem prostřednictvím jiných osob.
V případě prokazování kvalifikace prostřednictvímjiných osob se režim řídí § 83 ZZVZ.
Bude-li vybraný dodavatel plnit část předmětu plnění prostřednictvím poddodavatele,
prostřednictvím kterého zároveň prokazuje část kvalifikačních požadavků nebo způsobilosti, je
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povinen před podpisem smlouvy předložit k prokázání kvalifikace poddodavatele v originálech nebo
ověřených kopiích:
• doklady prokazující základní způsobilost poddodavatele podle § 74 odst. 1) až 3) ZZVZ
v rozsahu této zadávací dokumentace,
• doklad prokazující profesní způsobilost podle § 77 odst. 1) ZZVZ v rozsahu oprávnění
v oboru, který bude předmětem plnění poddodavatele v rámci této veřejné zakázky,
• doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace poddodavatelem,
• písemný závazek poddodavatele 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 poddodavatel prokázal kvalifikaci
za dodavatele, včetně závazku o společné a nerozdílné odpovědnosti poddodavatele
za plnění veřejné zakázky společně s dodavatelem.
Pokud dodavatel za poddodavatele, prostřednictvím kterého splňuje část kvalifikace, neprokáže před
podpisem smlouvy požadovanou kvalifikaci nebo zadavatel poddodavateli prokáže nezpůsobilost
podle § 48 odst. 5 ZZVZ, je dodavatel takového poddodavatele povinen nahradit jinou osobou, která
bude splňovat všechny předepsané požadavky. Lhůta pro nahrazení poddodavatele bude stanovena
zadavatelem v přiměřené délce s ohledem na okolnosti. Pokud nedojde k nahrazení poddodavatele
podle výše uvedených podmínek, je zadavatel oprávněn vybraného dodavatele ze zadávacího řízení
vyloučit. Dodavatelé mohou v nabídce nahradit předložení požadovaných kvalifikačních dokladů
čestným prohlášením, dodavatelé mohou vždy nahradit požadované doklady jednotným evropským
osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 ZZVZ. Před uzavřením smlouvy je vybraný dodavatel
povinen předložit originály nebo ověřené kopie dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly dodavatelem
v průběhu zadávacího řízenípředloženy.
Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 ZZVZ a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1
ZZVZ musí prokazovat splnění požadované způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem
zahájení zadávacího řízení.
Povinnost předložit doklad může dodavatel splnit odkazem na odpovídající informace vedené
v informačním systému veřejné správy nebo v obdobném systému vedeném v jiném členském státu,
který umožňuje neomezený dálkový přístup. Takový odkaz musí obsahovat internetovou adresu a údaje
pro přihlášení a vyhledání požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné.
Doklady prokazující splnění kvalifikace, které jsou v jiném než českém nebo slovenském jazyce,
musí být předloženy v překladu do českého jazyka.
Bude-li předmět této veřejné zakázky plněn společně více dodavateli a za tímto účelem podají
společnou nabídku, bude v nabídce povinně uvedena kontaktní osoba oprávněná jednat za všechny
dodavatele, kteří se na společné nabídce účastní.

9.

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK

Nabídky budou hodnoceny dle § 114 podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost
nabídek bude hodnocena na základě kritéria nejnižší nabídkové ceny.
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Způsob hodnocení nabídek:
Nabídky budou seřazeny podle celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH od nejnižší po nejvyšší ,
nejvýhodnější je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH.

OSTATNÍ PODMÍNKY A VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

10.

Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace ze strany účastníků v souladu s § 98 ZZVZ musí být
doručeny písemně nebo e- mailem zástupci zadavatele na adresu: Obecní úřad Radějovice,
Radějovice
10,
251
68
pošta
Kamenice
nebo
na
e-mailovou
adresu:
radejoviceobec@radejoviceobec.cz, telefonické dotazy nebudou akceptovány. Při jejich vyřízení
bude zadavatel postupovat v souladu s § 54 odst. 5 ZZVZ a dále přiměřeně podle ustanovení § 98
ZZVZ, tzn., že vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel uveřejní na internetových stránkách
zadavatele https://www.radejoviceobec.cz/obec/verejne-zakazky/ nejméně 4 pracovní dny
před skončením lhůty pro podání nabídek. Zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, pokud není
žádost o vysvětlení účastníkem doručena včas, a to alespoň 3 pracovní dny před uplynutím lhůty
podle § 98 odst. 1 před skončením podání nabídek (tj. v součtu lhůta 7 pracovních dnů).
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit veřejnou zakázku malého rozsahu bez udání důvodu.
Zadavatel si dále vyhrazuje právo zveřejnit na internetových stránkách zadavatele
https://www.radejoviceobec.cz/obec/verejne-zakazky/ oznámení o vyloučení účastníka zadávacího
řízení a oznámení o výběru dodavatele, a to do 5 dnů od rozhodnutí zadavatele. V takovémto případě
se oznámení považují za doručená všem účastníkům okamžikem zveřejnění.

11.

ZADÁVACÍ LHŮTA (LHŮTA, PO KTEROU JSOU UCHAZEČI SVÝMI
NABÍDKAMI VÁZÁNI)

Délka zadávací lhůty: 60 dnů
V Radějovicích dne 2.6.2022
Mgr. Ing. Helena Křížová v. r.
starostka obce Radějovice
„otisk úředního razítka“

Přílohy:
•
•
•
•
•

Vzor Krycí list nabídky – příloha č. 1
Vzor čestného prohlášení o splnění základní způsobilosti – příloha č. 2
Návrh kupní smlouvy – příloha č. 3
Technické podmínky pro dopravní automobil s požárním přívěsem nákladním schválené
24.4.2022 odborem IZS-MV-GŘ HZS ČR – příloha č. 4
Čestné prohlášení o poddodavatelích – příloha č. 5
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