OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDEK
pro zpracování nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku věci
zadávanou v souladu § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění jeho pozdějších změn a doplnění (dále také jako „ZZVZ“), k dodržení zásad ze
strany veřejného zadavatele, které jsou stanoveny v § 6 shora citovaného zákona.
Nejedná se tedy o zadávací řízení dle ZZVZ. Pokud se v textu zadání zakázky
vyskytne odkaz na jednotlivá ustanovení ZZVZ nebo jsou použity pojmy tímto
zákonem používané, jde jen o využití analogie a zadavatel se bude citovanými
ustanoveními ZZVZ nebo pojmy řídit přiměřeně.
1. Název veřejné zakázky:

Nákup staršího nákladního vozidla – kontejnerový nosič
2. Identifikační údaje zadavatele:
Zadavatel:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
právní forma :
zástupce zadavatele a
kontaktní osoba pro
zadávací řízení oprávněná
jednat jménem zadavatele:
Telefon:
E-mail:
ID dat. schránky:

Obec Kublov
č. p. 199, 267 41 Kublov
00233439
CZ00233439
územně samosprávný celek

JUDr. Josef Matějka, starosta obce
+420 311585102, obec@kublov.cz
obec@kublov.cz
8jebx58

3. Druh a předmět veřejné zakázky:
Předmět zakázky : dodávka staršího nákladního vozidla – kontejnerový nosič splňující
kriteria uvedená v zadávací dokumentaci a technické specifikaci předmětu dodávky.
Místo plnění : sídlo zadavatele ( Kublov 199), pokud se strany nedohodnou jinak.
Termín zahájení plnění: den uzavření kupní smlouvy
Termín dokončení plnění: dodávka předmětu plnění bude provedena nejpozději do
30.4.2019, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky celkem (v Kč bez DPH): 720.000,-Kč
Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v zadávací dokumentaci.
Způsob přístupu a poskytnutí zadávací dokumentace je stanoven bodem č. IV. této Výzvy.

4. Podmínky přístupu či poskytování zadávací dokumentace uchazečům:
Zadávací dokumentace, včetně všech příloh, bude zájemcům o veřejnou zakázku
poskytnuta pouze v elektronické podobě a to nejpozději do 3 pracovních dnů poté, co
zájemce zadavatele o zadávací dokumentaci písemně (e-mailem, dat. schránkou)
požádá, a to stejnou cestou, jakou byla žádost doručena. Zadavatel bude požadovat písemné
potvrzení o doručení zadávací dokumentace na e-mail obec@kublov.cz pouze v případě, že
žádost uchazeče byla odeslána e-mailem či v listinné podobě poštou. Zadavatel poskytne
zadávací dokumentaci zdarma.
Písemnou žádost o poskytnutí zadávací dokumentace včetně všech příloh je nutno doručit
zadavateli nejpozději před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Písemnou žádost je možné
podat poštou na adresu zadavatele nebo na e-mail obec@kublov.cz.

5. Lhůta a místo pro podání nabídek:
Lhůta pro podání nabídek končí dne 20. 2. 2019 v16:00 hodin.
Adresa pro podání nabídky: Obec Kublov, č.p.199, 267 41 Kublov.

Pro podání nabídky platí ustanovení § 107 ZZVZ. Nabídku může zájemce doručit po celou
dobu lhůty pro podání nabídky vždy v pracovních dnech na podatelnu v jejích úředních
hodinách. V poslední den lhůty budou nabídky přijímány do 14:00 hodin.
Nabídku v elektronické podobě lze doručit jen prostřednictvím datové schránky (nikoli běžným
mailem) do datové schránky zadavatele ID: 8jebx58.
Nabídka v listinné podobě musí být doručena v uzavřené obálce označené nápisem Nákup
staršího nákladního vozidla – kontejnerový nosič - NABÍDKA – NEOTVÍRAT a názvem
uchazeče jeho adresou a IČ.
Při doručení poštou je rozhodující datum a hodina doručení nabídky na adresu zadavatele. Při
elektronickém doručení je rozhodný čas dodání zásilky do datové schránky zadavatele. Včasné
doručení je rizikem uchazeče. Opožděně doručenou nebo podanou nabídku doručenou v
listinné podobě zadavatel neotevře a bezodkladně vyrozumí uchazeče o tom, že jeho nabídka
byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

6. Informace o tom, v jakém jazyce může být nabídka podána, a o variantách
nabídek a plnění části zakázky:
Nabídka, včetně veškerých dokumentů, bude zpracována v českém jazyce. Zadavatel
nepřipouští variantní řešení. Není možné pouze částečné plnění.

7. Požadavky na prokázání kvalifikace:
Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je uchazeč, který:
A. splní základní kvalifikační předpoklady v rozsahu § 74 ZZVZ, viz příloha č. 2. (dále jen
čestné prohlášení)
B. splní profesní kvalifikační předpoklady v v tomto rozsahu požadovaném zadavatelem:
1) Zadavatel stanovuje požadavek, aby uchazeč předložil prostou kopii výpisu z
obchodního rejstříku, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.
2) Dodavatel musí splňovat oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu
předmětu veřejné zakázky a je-li to s ohledem na způsob dodávky podle zvláštních
právních předpisů vyžadováno (např. pokud bude dodavatelem prováděna
předprodejní úprava věci vyžadující změny údajů v technickém průkazu vozidla),
musí dodavatel splňovat i kvalifikaci k provádění takových změn na vozidle (certifikát
ministerstva dopravy na hromadnou přestavbu vozidel, provádění nástavby na určité
typy vozidel; oprávnění učinit o přestavbě záznam do technického průkazu). Pouze
vybraný dodavatel je povinen před podpisem smlouvy profesní kvalifikační
předpoklady prokázat originály či ověřenými kopiemi listin.
C. předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou
zakázku (viz čestné prohlášení), a
D. splní technické kvalifikační předpoklady v tomto rozsahu požadovaném zadavatelem:
Zadavatel stanovuje požadavek na řádné plnění významných obdobných zakázek v
rozsahu předmětu této veřejné zakázky v posledních 3 letech, zahrnující min. 3
realizované zakázky o finančním rozsahu min. 0,5 mil. Kč bez DPH v každé z těchto
zakázek, přičemž za obdobnou zakázku je považována dodávka staršího nákladního
automobilu (viz čestné prohlášení, ve kterém bude uvedena i identifikace nejméně 3
odběratelů obdobných zakázek) .

8. Údaje o hodnotících kritériích:
Veřejná zakázka bude zadána na základě dvou hodnotících kritérií
1. Nejnižší nabídková cena bez DPH - 50 %
2. Technický stav vozidla
- 50 %

9. Zadavatel si vyhrazuje dále uvedené podmínky :
1) Nejedná se o zadávací řízení dle ZZVZ. Pokud se v textu zadání zakázky vyskytne odkaz na
ZZVZ nebo jsou použity zákonné pojmy, jde jen o podpůrný krok a zadavatel se bude
citovanými ustanoveními ZZVZ nebo pojmy řídit přiměřeně.

2) Uchazeč je povinen výslovně ve své nabídce označit (vyjmenovat) ty části nabídky, které
považuje za předmět obchodního tajemství, nemůže však za předmět tajemství označit cenu
dodávky.
3) Zadavatel si vyhrazuje právo měnit, upřesnit či doplnit zadávací podmínky s adekvátním
prodloužením lhůt pro podání nabídek.
4) zadavatel je oprávněn vyloučit účastníka analogicky podle ust.§§ 48 odst. 2 až 10, 122 odst.
5, 124 odst. 2, jakož i podle dalších ustanovení ZZVZ, se kterými citovaný zákon při naplnění
příslušné hypotézy možnost vyloučení účastníka spojuje,
5) Zadavatel si vyhrazuje právo oznámit rozhodnutí o vyloučení účastníka zadávacího řízení,
nebo uveřejnit oznámení o výběru dodavatele uveřejněním na svém profilu obdobně jako v
§ 53 odst. 5 ZZVZ
6) Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z nabídek.
7) Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení až do uzavření smlouvy s vybraným
uchazečem.
8) Zadavatel si vyhrazuje právo na ukončení závazku při naplnění podmínek § 223 ZZVZ.
9) Uchazeč podáním nabídky vyjádří souhlas s tím, že účastí v předmětném zadávacím řízení
mu nevznikne právo na jakoukoliv úhradu výdajů spojených s účastí v tomto řízení.
10) Uchazeč podáním své nabídky v tomto zadávacím řízení souhlasí se zveřejněním smlouvy na
profilu zadavatele.
11) Podáním nabídky účastníci zadávacího řízení výslovně souhlasí se zpracováním jejich
osobních údajů ve smyslu zákona č. 106/99 Sb. ve znění jeho pozdějších změn a doplnění o
svobodném přístupu k informacím a v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů
(aktuálně zákon č. 101/2000 Sb) a to po dobu trvání a v rozsahu nezbytném pro plnění
informačních povinností veřejného zadavatele souvisejících s předmětnou zakázkou,
12) Vybraný dodavatel bude povinen umožnit kontrolu vynaložených prostředků vyplývající ze
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů; stejnou kontrolu je povinen smluvně zajistit u svých
subdodavatelů.
13) Vybraný uchazeč je povinen poskytnou součinnost nezbytnou pro uzavření kupní smlouvy
tak, aby k jejímu uzavření ve znění návrhu obsaženém v příloze č. 5 mohlo dojít do 10
pracovních dnů ode dne, kdy byl o výběru své nabídky uchazeč vyrozuměn. Za den
vyrozumění se považuje den, kdy takovéto oznámení bylo dodáno do jeho datové schránky
nebo den uložení písemnosti u příslušné pobočky České pošty, a.s. Při nedodržení povinnosti
k součinnosti při uzavření smlouvy osloví zadavatel v pořadí dalšího uchazeče.
14) Jakékoliv rozpory a neshody ohledně vzájemných vztahů, práv, povinností a nároků
vyplývajících z této zadávací dokumentace a smlouvy se účastníci budou snažit řešit smírně
dvoustrannými jednáními. V případě, že tato jednání nepovedou ke smírnému vyřešení
rozporů a neshod, budou řešeny soudem, který je místně příslušný sídlu zadavatele.
15) Další podmínky, zejména podmínky týkající se požadovaných vlastností předmětu dodávky,
zajištění závazku, platební a záruční podmínky jsou uvedeny v návrhu smlouvy a technické
specifikaci, které jsou součástí zadávací dokumentace.
10. Závěrečná ustanovení:
Tímto Oznámením (a Výzvou k podání nabídky) zadavatel zahajuje zadávací řízení. Nabídku
mohou podat nejen všichni vyzvaní dodavatelé, ale i dodavatel, který nebyl písemně vyzván.

Obec Kublov
JUDr. Josef Matějka - starosta
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