Obec Tchořovice
Výzva a zadávací dokumentace
k podání nabídky v rámci zadání veřejné zakázky malého rozsahu

K veřejné zakázce malého rozsahu dle § 27 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů, spolufinancovaná z prostředků Ministerstva vnitra ČR v rámci programu
01424 – Dotace pro jednotky SDH obcí v rámci projektu ,,Tchořovice – Dopravní automobil
s požárním přívěsem pro hašení“, Identifikační číslo: 014D241000183.
Předmět zakázky je dále podporován z rozpočtu Jihočeského kraje formou investiční účelové dotace
v rámci dotačního programu Investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí
Jihočeského kraje.

Název zakázky:
Tchořovice – Dopravní automobil s požárním přívěsem pro hašení
Preambule:
Podáním nabídky v zadávacím řízení přejímá uchazeč plně a bez výhrad zadávací podmínky, včetně
všech příloh a případných dodatků k těmto zadávacím podmínkám. Předpokládá se, že uchazeč
před podáním nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny, formuláře, termíny a specifikace obsažené
v zadávacích podmínkách a bude se jimi řídit. Pokud uchazeč neposkytne včas všechny požadované
informace a dokumentaci, nebo pokud jeho nabídka nebude v každém ohledu odpovídat zadávacím
podmínkám, může to mít za důsledek vyřazení nabídky a následné vyloučení uchazeče ze zadávacího
řízení. Zadavatel nemůže vzít v úvahu žádnou výhradu uchazeče k zadávacím podmínkám obsaženou
v jeho nabídce, jakákoliv výhrada znamená vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče ze zadávacího
řízení.

1. Identifikační údaje o zadavateli:
Název zadavatele:

Obec Tchořovice

Zastoupena:

Mgr. Evou Křivancovou, starostkou obce

Sídlo:

Tchořovice 77, 38801 Blatná

IČ:

00667871

DIČ:

CZ00667871

Tel.

+ 420 725 883 262

ID datové schránky:

2wrarjr

E-mail:

ou@tchorovice.cz

2. Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka dopravního automobilu dle Vyhlášky
č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č.53/2010 Sb., ve znění
pozdějších předpisů.
Podrobný popis předmětu plnění je uveden v příloze č. 1 této výzvy (Technické podmínky
pro dopravní automobil s požárním přívěsem pro hašení). Součástí předmětu plnění je rovněž
doprava do místa plnění a zaškolení obsluhy.

3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 950 000,- Kč bez DPH

4. Termín a místo dodání
Maximální možný termín dodání je 31. 3. 2021
Místem dodání je: Obec Tchořovice 77, 38801 Blatná

5. Poskytování zadávací dokumentace
Tato výzva obsahuje zadávací podmínky předmětné veřejné zakázky malého rozsahu, tzn., že plní
funkci zadávací dokumentace. Výzva, je poskytována v tištěné písemné formě včetně všech
přiložených příloh a schválených technických podmínek pro dopravní automobil s požárním přívěsem
pro hašení.
Zadávací dokumentaci tvoří:
a) Výzva a zadávací dokumentace + Technické podmínky pro dopravní automobil s požárním
přívěsem pro hašení – příloha č.1
b) Obchodní podmínky zadavatele – návrh Smlouvy kupní – příloha č.2
c) Krycí list – příloha č.3
d) Čestné prohlášení o kvalifikaci – příloha č.4
e) Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti – příloha č.5

6. Obchodní podmínky
Veškeré obchodní a platební podmínky, které jsou závazné pro plnění předmětné veřejné zakázky,
jsou obsaženy v závazném návrhu kupní smlouvy. Návrh kupní smlouvy tvoří přílohu č. 2 této výzvy.
Uchazeč je povinen akceptovat znění závazného návrhu smlouvy a není oprávněn jakkoli zasahovat
do jeho textu, tímto není dotčeno vyplnění zadavatelem požadovaných částí závazného návrhu
smlouvy. Uchazeč, jako přílohu návrhu smlouvy kupní, připojí technickou specifikaci nabízeného
plnění v rozsahu požadovaném technickými podmínkami předmětu plnění – viz. Příloha č.1 této
výzvy.

7. Záruka na kvalitu
Požadovaná délka záruční doby na celý předmět plnění je stanovena na min. 2 roky. Kratší záruční
dobu zadavatel akceptovat nebude, záruční doba musí být pevně stanovena na min. 2 roky
bez jakýchkoliv omezujících podmínek. Nabídková cena musí již tuto délku záruční doby reflektovat.
Další obchodní podmínky jsou ve vzorové kupní smlouvě viz. Příloha č.2 Výzvy a ZD

8. Kvalifikace


Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč při podávání nabídky
předložením:
a. výpisu z obchodního rejstříku či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní uchazeč
zapsán, ve formě kopie (není nutné předkládat originál nebo úředně ověřenou kopii)
i. nebo
b. dokladu o oprávnění k podnikání, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské
oprávnění či licenci s předmětem podnikání bezprostředně souvisejícím s předmětem
zakázky ve formě prosté kopie (není nutné předkládat originál nebo úředně
ověřenou kopii).



Splnění základních kvalifikačních předpokladů splní uchazeč předložením čestného
prohlášení – příloha č. 4 této výzvy.
Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního
rejstříku nesmí být starší 90 dnů.



Technická kvalifikace: seznam tří realizovaných dodávek podobného charakteru a ceny
za posledních 5 let. Tento seznam bude součástí nabídky.

9. Požadavky na jazyk a obsah nabídky




Nabídka bude zpracována v českém jazyce, bez přepisů a oprav, které by mohly zadavatele
uvést v omyl a podepsaná oprávněným zástupcem účastníka.
Celá nabídka bude nerozebíratelně spojena (kroužková vazba/ sešito apod.)
Nabídka bude předložena v jednom originálním vyhotovení. Účastník doručí svoji nabídku
v zalepené obálce jasně nadepsané ,,NEOTEVÍRAT“ - ,,Tchořovice – Dopravní automobil
s požárním přívěsem pro hašení“ a názvem účastníka.
Pokud je nabídka podávaná ve více než jedné obálce, musí být všechny obálky, do kterých je
vložena nabídka účastníka, označeny podle výše uvedených požadavků.
Zadavatel dále doporučuje takové obálky opatřit názvem dodavatele, pořadím obálky a
celkovým počtem obálek – tak, aby byla nabídka zadavatelem jednoznačně a úplně
identifikována a aby se tím výrazně eliminovala rizika jejího předčasného otevření
a chybného převzetí.

Uchazečem předložená nabídka musí obsahovat:
a) Vyplněný krycí list nabídky podepsaný osobou oprávněnou jednat za uchazeče (příloha
č.3 Výzvy a zadávací dokumentace)
Na krycím listu budou uvedeny následující údaje: název zakázky, základní identifikační údaje
zadavatele a účastníka (včetně osob zmocněných k dalším jednáním), nejvýše přípustná
nabídková cena v členění podle zadávací dokumentace, datum a podpis osoby oprávněné
za účastníka jednat.
b) Čestné prohlášení uchazeče o kvalifikaci příloha – č. 4 výzvy a ZD, přiložit seznam tří
realizovaných dodávek podobného charakteru a ceny za posledních 5 let
c) Rozpočet, kalkulace ceny
d) Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku – příloha č. 5
Výzvy a ZD

e) Vyplněný a oprávněnou osobou podepsaný návrh smlouvy kupní – příloha č.2 výzvy a ZD
s připojením přílohy č.1 Výzvy a ZD – Technické podmínky pro dopravní automobil
s požárním přívěsem pro hašení, ( taktéž podepsané)
Nabídková cena musí být stanovená jako cena pevná (cena nejvýše přípustná a závazná po celou
dobu realizace dodávky).

10. Údaje o hodnotících kritériích
Nabídky budou hodnoceny podle nabídkové ceny v korunách českých bez DPH a včetně DPH.
Nejlépe bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou, přičemž musí být splněny všechny
požadované podmínky, které jsou uvedeny v příloze č. 1 – Technické podmínky pro dopravní
automobil s požárním přívěsem pro hašení.

11. Lhůta a místo pro podání nabídky
Nabídka musí být zadavateli doručena do 17. 7. 2020 do 16:00 hodin.
Pro splnění dané časové lhůty pro předání nabídek je zadavatelem stanoven den podání nabídky
na dále uvedené adrese, nikoli den podání na příslušném poštovním úřadě.
Nabídku lze doručit i osobně po dohodě s kontaktní osobou: Šimůnek Martin tel. 725 031 415
Nabídky, podané po této lhůtě nebo řádně neuzavřené, nebudou do výběru přijaty. Jiné doručení
není požadováno za řádné podání nabídky.
Adresa pro podání nabídek:
Obec Tchořovice
Tchořovice 77
38801 Blatná

12. Způsob doručení a označení nabídek
Nabídky mohou být doručeny osobně nebo prostřednictvím majitele poštovní licence v listinné
podobě na adresu zadavatele. Nabídky musí být doručena v uzavřené obálce. Obálka bude označena
adresou odesilatele a nápisem,, Tchořovice – Dopravní automobil s požárním přívěsem pro hašení“
a ,, NEOTEVÍRAT“

13. Vyhodnocení nabídek
Otevírání obálek se uskuteční v sídle zadavatele bezodkladně po lhůtě pro předložení nabídek, dne:
17. 7. 2020 v 16:15 hodin.

14. Postup před uzavřením smlouvy
Vybraný dodavatel je povinen před podpisem smlouvy předložit originály nebo ověřené kopie
dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly předloženy.

15. Právo zadavatele
a) Zadavatel neuhradí uchazečům náklady vzniklé z účasti v řízení.
b) Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení.
c) Zadavatel si vyhrazuje právo podanou nabídku uchazeče nevracet.
d) Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky.
e) Zadavatel uvádí, že se zadávací řízení neřídí zákonem č. 134/2016 Sb.
f) Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.
g) Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace o účastníkovi z veřejných zdrojů.
h) Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným účastníkem.

16. Ostatní požadavky zadavatele
1. V případě zahraničního uchazeče požaduje zadavatel uvedení adresy a ostatních údajů
pro doručování v České republice.
2. Vybraný uchazeč je povinen v den podpisu smlouvy kupní doložit:
a) Originál nebo ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku (ne starší 30 dnů), pokud je v něm
zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán
b) Originál nebo ověřenou kopii dokladu o oprávněném podnikání
c) K nahlédnutí originál nebo ověřenou kopii pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím
osobám včetně objednavatele s pojišťovnou na pojistnou částku minimálně 1 mil. Kč.

Nedoložení dokladů opravňujících vybraného uchazeče plnit obsah veřejné zakázky je považováno
za neplnění součinnosti ze strany uchazeče. Zadavatel je oprávněn smlouvu kupní neuzavřít.

Ve Tchořovicích dne 2. 7. 2020

Mgr. Eva Křivancová, starostka, v.r.

