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Zadavatel:

Sportcentrum – dům dětí a mládeže, příspěvková organizace,

se sídlem:
IČO:

Olympijská ul. 4228/4, 796 01 PROSTĚJOV
008 40 173

Zastoupený:

Mgr. Ivanem Nedvědem, ředitelem,
předkládá

Výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávku:

„Pořízení osobního vozidla pro Sportcentrum - DDM“
Podle § 12, odstavce 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákona)
se jedná o zakázku malého rozsahu, která je vyhlášena v souladu s § 6 zákona.
V zadávacím řízení této veřejné zakázky se v souladu s § 18 odst. 5 zákona nepostupuje
podle tohoto zákona, s výjimkou případů, kdy tak zadavatel v této Výzvě přímo stanoví
konkrétním odkazem na příslušné ustanovení zákona.

INFORMACE O ZADAVATELI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

1.

IČO:

Sportcentrum – dům dětí a mládeže, příspěvková organizace,
796 01 PROSTĚJOV, Olympijská 4
00 840 173

právní forma:
sídlo:
statutární zástupce:
bankovní spojení:

příspěvková organizace / 331
Olympijská ul. 4228/4, 796 01 PROSTĚJOV
Mgr. Ivan Nedvěd, ředitel
16139701/0100, ČSOB, a. s.

zástupce ve věci předmětu a
plnění zakázky:
telefon, e-mail:

Mgr. Ivan Nedvěd
ředitel organizace
+420 777 311 108, inedved@sportcentrumddm.cz

kontaktní osoba v
technických záležitostech:
telefon, e-mail:

Bc. Jiří Novák
vedoucí pracoviště DDC
+420 776 583 694, jnovak@sportcentrumddm.cz

osoba odpovědná ve věcech
zadávacího řízení:
telefon, e-mail:

Bc. Jan Zatloukal
vedoucí oddělení
+420 776 583 694, jzatloukal@sportcentrumddm.cz

Zadavatel:
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2.

PŘEDMĚT A PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

2.1. Vymezení předmětu veřejné zakázky
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodání nového užitkového vozidla – dodávky pro přepravu osob
kategorie N1 / L2H2 pro potřeby Sportcentra – DDM Prostějov dle dále uvedené technické
specifikace, a to včetně zajištění záručního servisu.
Technická specifikace a požadavky na výbavu vozidla jsou uvedeny v čl. 5 Technické podmínky
dodávky této Výzvy.

2.2. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 700.000,- Kč vč. DPH.

3.

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

3.1. Doba plnění zakázky
Dodávka předmětu plnění proběhne dle dodací doby nabídnuté prodejcem/dodavatelem, nejpozději
však dne 29.02.2016.

3.2. Místo plnění zakázky
Místem plnění veřejné zakázky je Sportcentrum – dům dětí a mládeže, příspěvková organizace, 796
01 Prostějov, Olympijská 4, 796 01 Prostějov. Zadavatel si vyhrazuje právo upřesnit místo plnění
v rámci svého sídla.

4.

OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Návrh Kupní a servisní smlouvy
Zadavatel jako součást Výzvy k podání nabídky stanovuje dále uvedené obchodní podmínky. Veškeré
obchodní podmínky uvedené v této Výzvě, jmenovitě pak podmínky dále uvedené v tomto článku č.4,
je uchazeč povinen zapracovat do návrhu Kupní a servisní smlouvy, který sám zpracuje podle svých
obchodních zvyklostí a předloží jej v nabídce. Uchazeč do návrhu Smlouvy uvede všechny nezbytné
údaje (zejména vlastní identifikaci, identifikaci zadavatele, nabídkovou cenu a délky záruky, servisní
podmínky, ustanovení o sankcích, popřípadě další údaje), zapracuje veškeré podmínky dle této Výzvy
a takto zpracovanou Kupní a servisní smlouvu předloží v nabídce jako svůj návrh. Návrh Kupní a
servisní smlouvy musí být podepsán oprávněným zástupcem uchazeče, v opačném případě bude
nabídka vyřazena a uchazeč následně vyloučen z další účasti v zadávacím řízení.
Obchodní podmínky vymezují budoucí rámec smluvního vztahu. Nabídka uchazeče musí respektovat
v této Výzvě stanovené obchodní podmínky a v žádné části nesmí obsahovat ustanovení, které by
s nimi bylo v rozporu nebo které by znevýhodňovalo zadavatele.
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4.2. Servisní podmínky
Zadavatel požaduje provádění pravidelného záručního servisu a oprav během záruční lhůty v servisu
autorizovaném výrobce vozidla.
Zadavatel požaduje servis autorizovaný výrobcem vozidla v místě sídla zadavatele nebo smlouvu o
zajištění servisu se subdodavatelem – servisem autorizovaným výrobcem vozidla v místě sídla
zadavatele nebo převzetí vozidla k záručnímu servisu či k opravě v místě sídla zadavatele odborným
technikem dodavatele.

4.3. Platební podmínky
Splatnost faktury je 21 dnů od dodání předmětu plnění.
Faktura (daňový doklad) musí splňovat náležitosti daňového dokladu tohoto typu, a to v souladu s
ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a § 29 a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, v platném znění, a musí být prokazatelně doručena na adresu
zadavatele/kupujícího. V případě, že daňový doklad nebude mít odpovídající náležitosti a přílohy, je
kupující oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění. V takovém případě není kupující v
prodlení se zaplacením kupní ceny a dodavatel/prodávající je povinen vyhotovit nový daňový doklad s
novou lhůtou splatnosti.
Na základě podpisu Kupní a servisní smlouvy je dodavatel povinen vystavit a doručit
odběrateli/zadavateli zálohovou fakturu v plné celkové ceně zakázky nejpozději do 30.12.2015.

4.4. Termín dodání
Předpokládaný termín podpisu smlouvy je 16.12.2015.
Uchazeč ve své nabídce – návrhu Kupní a servisní smlouvy uvede termín dodání předmětu zakázky.
Nejzazší termín dodání je dne 29.02.2016.
Při dodání předmětu plnění – vozidla bude vyhotoven předávací protokol a vystavena konečná
faktura.

4.5. Smluvní sankce
Zadavatel požaduje, aby dodavatel uhradil smluvní sankci v případě opoždění s termínem dodání ve
výši 0,02 % z dodací ceny za každý kalendářní den prodlení při dodání vozidla do 25.03.2016 a ve
výši 0,2 % z dodací ceny za každý kalendářní den prodlení při dodání vozidla po 26.03.2016.
Zadavatel zaplatí smluvní sankci v případě opoždění s úhradou faktury ve výši 0,2 % z dodací ceny za
každý kalendářní den prodlení.

4.6. Záruka
Nejkratší zadavatelem požadovaná délka záruky je uvedena v čl. 5 Technické podmínky dodávky.
Nabídnutou délku záruky uvede uchazeč v Kupní a servisní smlouvě.

4.7. Souhlas se zveřejněním smlouvy
Návrh Kupní a servisní smlouvy bude obsahovat souhlas dodavatele se zveřejněním obsahu smlouvy
na oficiálních webových stránkách zadavatele Sportcentra – DDM Prostějov
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5.

TECHNICKÉ PODMÍNKY DODÁVKY

5.1. Technická specifikace jednotlivých dodávaných automobilů.
Užitkový automobil – dodávka pro přepravu osob kategorie N1 o provozní hmotnosti do 3,5 tuny
Minimální zadavatelem požadované parametry a výbava:
Palivo:
Výkon nejméně:
Počet míst k sezení:
Převodovka:
Barva:
Kola:
Max. kombinovaná spotřeba:
Kategorie:

nafta motorová
96 kW
9
manuální 6stupňová
karoserie - dle nabídky, interiér – dle nabídky
ocelové disky, příp. lehká slitina
7,5 l/100 km
N1 / L2H2

Minimální výška vstupního otvoru (zadního) do zavazadelníku:
Minimální šířka vstupního otvoru (zadního) do zavazadelníku:
Minimální šířka mezi podběhy:
Minimální délka ložné plochy (za 3. řadou sedaček):

1700 mm
1500 mm
1200 mm
1050 mm

Možnost vyjmutí sedadel ve 2. a 3. řadě (uživatelsky jednoduchý postup bez použití nástrojů)
Posilovač řízení
Airbag řidiče a spolujezdce
ABS
Přední mlhová světla
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním
Výškově nastavitelné sedadlo řidiče
Klimatizace vpředu a vzadu (vč. přídavného topení vzadu)
Rezervní kolo, včetně zvedáku vozu a klíče na kola
Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka
Elektrické ovládání oken vpředu
Autorádio (vč. mp3, USB a bluetooth)
Loketní opěrka a bederní nastavení u řidiče
Nejkratší požadovaná záruka v délce: vozidlo – 24 měsíců, prorezavění karoserie – 60 měsíců
Uchazeč může v rámci nabídkové ceny nabídnout další rozšiřující výbavu, jejíž rozsah bude hodnocen
v rámci jednoho s dílčích hodnoticích kritérií. Preference zadavatele a způsob hodnocení rozšiřující
výbavy je uveden v bodě 9 této Výzvy. Další dodatečnou výbavu nad rozsah určený pro hodnocení
zadavatel uvítá, nebude však hodnocena.
Uchazeč je povinen nabízenou výbavu vozidla, a to požadovanou a rozšiřující i případnou dodatečnou
uvést ve své nabídce v rozsahu dle přílohy č. 3.

6.

POŽADAVEK NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

6.1. Obsah nabídkové ceny
Nabídková cena veřejné zakázky musí obsahovat veškeré nutné náklady uchazeče na dodávku
vozidla dle předmětu veřejné zakázky, včetně všech nákladů souvisejících (např. náklady předání
4
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vozidla zadavateli, náklady související s obecným vývojem cen, inflací a kurzovými vlivy; zvýšené
náklady vyplývající z obchodních podmínek apod. a jakékoliv další výdaje spojené s prováděním
dodávek při zohlednění veškerých rizik a vlivů během jejich realizace).

6.2. Členění nabídkové ceny
Nabídková cena veřejné zakázky bude uvedena v české měně konkrétní částkou v členění na:
- nabídkovou cenu bez DPH,
- sazbu [v %] a výši DPH,
- nabídkovou cenu včetně DPH.
Uchazeč je povinen prokázat nabídkovou cenu položkovým rozpočtem.
Položkový rozpočet musí být nedílnou součástí návrhu Kupní a servisní smlouvy.

7.

OSTATNÍ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

7.1. Zrušení zadávacího řízení
Zadavatel upozorňuje uchazeče, že si vzhledem k přiděleným finančním prostředkům vyhrazuje právo
zadávací řízení veřejné zakázky zrušit v případě, že u všech předložených nabídek bude nabídková
cena celkem vyšší, než je předpokládaná hodnota veřejné zakázky.

7.2. Další podmínky zadavatele
Zadavatel zcela vylučuje možnost variantního řešení.
Zadavatel si vyhrazuje právo upřesnit nebo doplnit podmínky zakázky v průběhu lhůty pro podání
nabídek, vždy všem uchazečům shodně.
Zadavatel si vyhrazuje právo zveřejnit obsah Kupní smlouvy na svých oficiálních webových stránkách,
v případě bude-li uchazeč vybrán k realizaci zakázky a dojde k uzavření smlouvy.

8.

POŽADAVKY NA KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY UCHAZEČE

Uchazeč je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek.
Zadavatel je oprávněn kdykoliv do doby uzavření Smlouvy ověřit, zda nedošlo ke změnám údajů
poskytovaných v rámci prokazování kvalifikace.
Uchazeč formou čestného prohlášení, (případně dle volby uchazeče je možné doložení požadovaných
dokumentů v prostých kopiích) prokáže, že splňuje tyto předpoklady pro plnění zakázky:
a) základní kvalifikační předpoklady dle § 53
k prokázání kvalifikace slouží čestné prohlášení, dle vzoru v příloze zadávací dokumentace,
b) profesní kvalifikační předpoklady dle § 54
k prokázání kvalifikace slouží kopie výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či obdobné
evidence a kopie dokladu o oprávnění k podnikání, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské
oprávnění či licenci,
5

Bc. Jan Zatloukal, Sportcentrum – DDM, Olympijská 4, 796 01 PROSTĚJOV,
GSM: +420 777 311 108, telefon kancelář/fax: +420 587 571 968, e-mail: jzatloukal@sportcentrumddm.cz

SPORTCENTRUM dům dětí a mládeže PROSTĚJOV
Olympijská 4, 796 01 Prostějov, tel.: +420 587 571 972, +420 587 571 962 (Vápenice)
e-mail: podatelna@sportcentrumddm.cz, web: www.sportcentrumddm.cz
c) technické kvalifikační předpoklady dle § 56
k prokázání kvalifikace slouží doklad o oprávnění k provádění autorizovaného servisu výrobcem
vozidla nebo smlouva se subdodavatelem o provádění servisu a oprav se servisem autorizovaným
výrobcem vozidla, doložená dokladem o oprávnění k provádění autorizovaného servisu.
K prokázání splnění všech uvedených základních, profesních a technických kvalifikačních
předpokladů je pro účely nabídky postačující čestné prohlášení uchazeče, z jehož obsahu je zřejmé,
že uchazeč shora uvedené požadované základní, profesní a technické kvalifikační předpoklady
splňuje. Vzor čestného prohlášení jsou součástí této Výzvy jako její příloha č. 2.
Zadavatel uvádí, že od vybraného dodavatele bude požadovat předložení originálů nebo ověřených
kopií všech kvalifikačních dokladů při podpisu Kupní a servisní smlouvy. V případě, že vybraný
uchazeč nedoloží požadované originály nebo ověřené kopie, zadavatel uzavře Smlouvu s uchazečem
na dalším pořadí.

9.

ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK PODLE HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ

Základním hodnotícím kritériem veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky.
Dílčí hodnotící kritéria:
A. Celková cena dodávky v Kč s DPH ……………………….……..
B. Rozsah rozšířené výbavy a délka prodloužení záruční lhůty
nad základní požadovaný rozsah ……………………….………

váha 50%
váha 50 %

Při hodnocení dílčího kritéria A. bude použit vzorec:
nejnižší nabídková cena v Kč s DPH
( --------------------------------------------------------------- ) x 100 x 0,5
nabídková cena hodnocené nabídky v Kč s DPH

=

…. vážený počet bodů za dílčí kritérium A.

Bude hodnocena celková nabídková cena včetně DPH. Nižší cena je lepší.
Při hodnocení dílčího kritéria B přidělí hodnotící komise za nabídnutou rozšiřující výbavu
a za prodlouženou délku záruky až 50 bodů.
Hodnocení rozšířené doby záruky a výbavy vozidla
Prodloužení bezplatné záruky na vozidlo v plném rozsahu,
poskytovaném ve standardní záruční lhůtě až na 5 let

Jako rozšiřující výbavu zadavatel preferuje:
Parkovací asistence zvukovým signálem
Tažné zařízení
Zabudovaná navigace
Přisvícení při odbočování
12 V zásuvka v zavazadlovém prostoru (za 3. řadou sedaček)
Tempomat

až 15 bodů

5
5
4
4
3
3

bodů
bodů
body
body
body
body
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Automatické denní svícení tlumených světel při nastartování motoru
Zabudovaná sada handsfree
Sada zimních pneu vč. disků
Povinná výbava – autolékárnička, trojúhelník, tažné lano, výstražná vesta, hasicí přístroj
Odkládací prostor nad řidičem a spolujezdcem
2 x 12 V zásuvka v přední části vozidla
Loketní opěrky u sedadel v 2. a 3. řadě
Palubní počítač

2
2
2
1
1
1
1
1

body
body
body
bod
bod
bod
bod
bod

Dodání i další doplňkové výbavy je možné, nebude však hodnoceno.
Celkové bodové hodnocení je součtem vážených bodů za dílčí kritéria A a B.
Celkový počet bodů bude stanoven na dvě desetinná místa.
Nejlepší je hodnocení s nejvyšším součtem vážených bodů.

10.

FORMA NABÍDKY, LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDKY,
OZNAČENÍ OBÁLKY

Nabídka bude zpracována v českém jazyce.
Uchazeč je oprávněn podat pouze jednu nabídku.
Nabídku je třeba předložit v písemné formě (jejíž součástí bude kopie v elektronické formě na
CD), a to doporučeně prostřednictvím držitele poštovní licence, kurýrní služby nebo osobně
v uzavřené obálce.
Obálka musí být zřetelně na levé straně označena názvem uchazeče a nápisem: „Pořízení
osobního vozidla pro Sportcentrum - DDM“ - NEOTEVÍRAT. Na uzavření musí být obálka opatřena
podpisem a případně razítkem uchazeče. Pokud uchazeč obálku takto neoznačí, vystavuje se riziku,
že nabídka nebude hodnocena a uchazeč bude vyloučen.
Poštou lze nabídku doručit na adresu: Sportcentrum – DDM Prostějov, Mgr. Ivan Nedvěd, Olympijská
4, 796 01 PROSTĚJOV.
Osobně je možno nabídku předat na podatelně Sportcentra – DDM Prostějov, Olympijská 4, 796 01
PROSTĚJOV, první patro, dveře č. 1 v době Po až Pá od 08:00 do 11:00, 13:00 hod.– 15:00 hod.

Nabídku je možné předložit do 10:00 hodin dne 14.12.2015.
Nabídka v jednom písemném originále, v uvedeném pořadí bude obsahovat:
1) obsah nabídky,
2) Krycí list nabídky s uvedeným názvem veřejné zakázky, základními identifikačními údaji
uchazeče, nabídkovou cenou, délkou doby dodání a délkou záruky, jménem osoby oprávněné
za uchazeče uzavřít Kupní a servisní smlouvu a jménem osoby oprávněné za uchazeče jednat
ve věci zakázky, dle potřeby doložené plnou mocí pro tato jednání,
3) doklad prokazující způsob jednání a podepisování za uchazeče (výpis z OR, plná moc
zmocněné osoby, pokud není statutárním orgánem, podpisový vzor apod.),
4) návrh Kupní a servisní smlouvy dle čl. 4 této Výzvy, podepsaný oprávněným zástupcem
uchazeče,
5) doklad o oprávnění k provádění autorizovaného servisu, případně jiný doklad dle bodu 8c, této
Výzvy a položkový rozpočet, který bude součástí Kupní smlouvy,
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SPORTCENTRUM dům dětí a mládeže PROSTĚJOV
Olympijská 4, 796 01 Prostějov, tel.: +420 587 571 972, +420 587 571 962 (Vápenice)
e-mail: podatelna@sportcentrumddm.cz, web: www.sportcentrumddm.cz
6) Přehled technického vybavení nabízeného vozidla dle přílohy č. 3,
7) čestné prohlášení, případně doklady, o splnění základních, profesních a technických
kvalifikačních předpokladů podle bodu 8 této Výzvy, o ekonomické a finanční způsobilosti
splnit veřejnou zakázku a prohlášení, že v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou
neuzavřel ani neuzavře dohodu podle zákona č. 143/2001 Sb. o ochraně hospodářské soutěže
a prohlášení uchazeče, že se seznámil s podmínkami zakázky a plně je respektuje (příslušný
vzor Čestného prohlášení je součástí této Výzvy jako její přílohy č. 2).
Ve stejném rozsahu bude v elektronické kopii (formáty .doc nebo .docx, .xls nebo .xlsx, .pdf) dodána
nabídka na CD.

11.

DALŠÍ INFORMACE PRO UCHAZEČE

Zadávací dokumentaci tvoří tato Výzva; Krycí list a vzor Čestného prohlášení uchazeče o splnění
kvalifikačních předpokladů.
Zadávací dokumentace a informace k tomuto zadávacímu řízení jsou přístupné na oficiálních
www stránkách Sportcentra – DDM Prostějov http://www.sportcentrumddm.cz , konkrétně na
adrese: http://www.sportcentrumddm.cz/?p=2658
V listinné formě je dokumentace k nahlédnutí na podatelně Sportcentra – DDM Prostějov, Olympijská
4, 796 01 PROSTĚJOV, první patro, dveře č. 1 v době Po až Pá od 08:00 do 11:00, 13:00 hod.–
15:00 hod. Zde si mohou zájemci po dohodě pořídit kopie zadávací dokumentace.
Uchazeč je oprávněn po zadavateli požadovat písemně či e-mailem (na adrese:
jzatloukal@sportcentrumddm.cz) dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Žádost musí být
zadavateli doručena nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Případné
dodatečné informace budou zveřejněny stejným způsobem jako zadávací dokumentace.
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční 14.12.2015 v 10:30 hodin v Prostějově,
v budově Sportcentra – DDM Prostějov, Olympijská 4, 796 01 PROSTĚJOV, první patro, dveře č. 6
(Konferenční místnost), za možné přítomnosti zástupců uchazečů. Otevírání obálek se může zúčastnit
jeden zástupce uchazeče. Zástupce uchazeče, pokud není statutárním zástupcem, je povinen
prokázat se plnou mocí k zastupování uchazeče při otevírání obálek.
Oznámení o výsledku zadávacího řízení včetně případných rozhodnutí o vyloučení uchazečů
a rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky bude do 5 pracovních dnů od rozhodnutí zadavatele
zasláno všem uchazečům, kteří podali nabídku. Údaje poskytnuté uchazečem v rámci této veřejné
zakázky bude zadavatel považovat za důvěrné.
Přílohy:
1)
2)
3)

Krycí list
vzor Čestného prohlášení uchazeče
Přehled technického vybavení vozidla

Prostějov 01.12.2015
Mgr. Ivan Nedvěd
ředitel
Sportcentrum – DDM Prostějov
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