Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Název zakázky: Nákup automobilu pro zajištění terénních služeb pro duševně nemocné, id. číslo 013D312002301

Název/obchodní firma příjemce: Péče o duševní zdraví, z.s.,
Sídlo příjemce: Bělehradská 389, 530 09 Pardubice,
Osoba oprávněná zastupovat příjemce: MUDr. Petr Hejzlar, ředitel
IČ příjemce: 64242218
Kontaktní osoba příjemce: Martin Halíř, tel. 777 915 742, email martin.halir@pdz.cz
Datum vyhlášení: 12.6.2018

1. Popis předmětu zakázky: Dodání nového osobního automobilu dle požadavků uvedených níže. Výběrové
řízení probíhá v rámci projektu finančně podpořeného Ministerstvem práce a sociálních věcí České Republiky
v rámci Programu 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb.
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rok výroby: min. 2018
výkon motoru: min. 62 kW
exhalační norma: EU6
převodovka: manuální, min. 5-ti stupňová
počet míst k sezení: minimálně 5
užitečná hmotnost: min. 520 kg s řidičem
airbagy řidiče a spolujezdce: ano
boční airbagy: ano
protiblokovací systém ABS: ano
elektronický stabilizační systém: ano
imobilizér: ano
dokumentace vozidla v českém jazyce: ano
rezervní kolo: ano
povinná výbava vozu: ano

2. Doba a místo plnění zakázky: Nejzazší termín realizace zakázky je 30.9.2018. Místo plnění je Péče o duševní
zdraví, z.s., Jana Palacha 1552, 530 02 Pardubice.
3. Předpokládaná hodnota zakázky stanovená jako nejvýše přípustná: 264 462,80 - Kč bez DPH (320 000,- Kč
včetně DPH)

4. Obchodní a platební podmínky:
1. Nejzazší termín pro ukončení realizace předmětu zakázky: 90 dní od uzavření smlouvy, nejdéle však
do 30.9.2018
2. Minimální doba odpovědnosti za vady předmětu zakázky: 2 roky
3. Výše smluvní pokuty, která bude uložena v případě nesplnění nebo porušení povinnosti vyplývající
ze smlouvy: 0,5% z celkové ceny bez DPH za každý započatý den prodlení.
4. Dodavatel je povinen po dobu 10 let od skončení plnění zakázky uchovávat doklady související s
plněním zakázky a umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu (jde o poskytovatele
dotace MPSV, MF a NKÚ), z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu těchto dokladů.
5. Prodávající má právo kupujícímu vystavit daňový doklad – fakturu až po předání předmětu smlouvy.
Faktura musí mít náležitosti dle platné legislativy a musí obsahovat označení a název zakázky
„Nákup automobilu pro zajištění terénních služeb pro duševně nemocné, id. číslo
013D312002301“. Splatnost faktury musí činit nejméně 14 ode dne doručení kupujícímu.
5. Zpracování nabídkové ceny: nabídková cena nesmí překročit nejvýše přípustnou cenu a musí být stanovena
v korunách českých. Bude členěna na cenu bez DPH, DPH v základní a snížené sazbě a cenu v Kč včetně DPH. V
případě, že uchazeč není plátce DPH, nabídková cena bude uvedena pouze v Kč bez DPH.
6. Požadavky na prokázání kvalifikace:
1.
2.
3.
4.

Výpis z obchodního rejstříku nebo jiný obdobný doklad o právní subjektivitě
Doklad o oprávnění k podnikání (např. výpis ze živnostenského rejstříku)
Čestné prohlášení o bezdlužnosti vůči finančnímu úřadu a příslušného úřadu sociálního zabezpečení
Čestné prohlášení o bezúhonnosti účastníka zadávacího řízení (fyzické osoby) či statutárního
orgánu účastníka zadávacího řízení (právnické osoby) apod.

Je postačující, aby výše uvedené doklady prokazující splnění kvalifikace byly předloženy v podobě prostých
kopií. Namísto předložení dokumentů požadovaných zadavatelem je účastník zadávacího řízení oprávněn
prokázat svou kvalifikaci výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (obdobně podle §228 zákona o
zadávání veřejných zakázek) nebo certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů (obdobně
podle §234 zákona o zadávání veřejných zakázek)
7. Přístup k zadávací dokumentaci: Zadávací dokumentace je zveřejněna na webových stránkách zadavatele
www.pdz.cz. Zadávací dokumentaci lze vyžádat na emailové adrese martin.halir@pdz.cz.
8. Hodnotící kritéria: Předložené nabídky budou hodnoceny na základě těchto kritérií:
1. Nabídková cena – základním kritériem hodnocení je ekonomická výhodnost nabídky, která bude
hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny všech nabídek, které splní podmínky účasti v zadávacím
řízení.
9. Požadavek na písemnou formu nabídky:

Nabídka bude kompletně zpracována v českém jazyce v tomto členění:
1. Krycí list nabídky obsahující identifikaci dodavatele, nabídkovou cenu dle členění v kapitole 5., datum
dodání automobilu, datum platnosti nabídky a podpis osoby oprávněné zastupovat dodavatele
2. Doklady prokazující kvalifikaci, viz kapitola 6.
3. Specifikace k předmětu zakázky – v rozsahu minimálně dle kapitoly 1.
4. Návrh kupní smlouvy včetně obchodních podmínek v souladu s kapitolou 4. podepsaný osobou
oprávněnou jednat za účastníka zadávacího řízení.
10. Způsob a místo podávání nabídek: Nabídky mohou být podány písemně poštou, nebo elektronicky datovou
schránkou.
Adresa pro písemné podání nabídek:
Péče o duševní zdraví, z.s.
Jana Palacha 1552, 530 02 Pardubice
Nabídky budou podány v uzavřené obálce s označením „Veřejná zakázka - Nákup automobilu pro zajištění
terénních služeb pro duševně nemocné, id. číslo 013D312002301“ a „NEOTEVÍRAT“
ID datové schránky:
f4mdigb
11. Lhůta pro podání nabídek: 22.6.2018 do 12:00 hodin. V případě doručení poštou je rozhodující datum
doručení nabídky na adresu uvedenou pro písemné podání.

Místo dodání: Pardubice
Zadavatel si vyhrazuje právo toto zadávací řízení zrušit. O této skutečnosti bude informovat všechny uchazeče, kteří
k datu rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení podali svoji nabídku a které oslovil k podání nabídek. Tuto informaci
také zveřejní na svých webových stránkách. Každý účastník zadávacího řízení může podat pouze jednu nabídku.

V Pardubicích dne 12.6.2018
MUDr. Petr Hejzlar
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Digitálně
podepsal MUDr.
Petr Hejzlar
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