Realizováno v rámci projektu „Můj úspěch - sociální podnik pro (re)start života“ z OP
PPR, Registrační číslo: CZ.07.3.58/0.0/0.0/17_055/0001331

ZADÁVACÍ DOKUMETACE
k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku s názvem:

„Dodávka automobilu“
Realizováno v rámci projektu „Můj úspěch - sociální podnik pro (re)start života“ z OP
PPR, Registrační číslo: CZ.07.3.58/0.0/0.0/17_055/0001331
Veřejná zakázka malého rozsahu dle Metodického pokynu pro oblast zadávání
zakázek pro Obecných pravidel pro žadatele a příjemce Operační program Praha pól růstu ČR v aktuálním znění
Tato zadávací dokumentace (dále také ZD) je souborem dokumentů, údajů,
požadavků a technických podmínek vymezujících předmět veřejné zakázky v
podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky.
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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI
Zadavatel: ERC (Evropské regionální vzdělávací centrum) z.s.
Právní forma: zapsaný spolek
Sídlo: Korunní 2506/106, Vinohrady (Praha 10), 101 00 Praha
IČ: 06107486
Zastoupená: Jiřinou Nehybovou, výkonnou místopředsedkyní
Zapsaná: v rejstříku obecně prospěšných společností L 68480 vedená u Městského soudu v Praze,
Kontaktní osoba zadavatele: Jiřina Nehybová,
tel: 725 993 808, e-mail: jirina.nehybova@seznam.cz
Zadavatel je plátcem DPH.

2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
2.1 Předmět plnění veřejné zakázky
Jedná se o zakázku malého rozsahu, jejímž předmětem je výběr dodavatele automobilu pro sociální
podnik zadavatele v rámci realizace projektu „Můj úspěch - sociální podnik pro (re)start života“,
registrační číslo projektu: CZ.07.3.58/0.0/0.0/17_055/0001331, realizovaného v rámci Operační
program Praha - pól růstu ČR, OPPPR_38. výzva SC 3.2 -Podpora vzniku a rozvoje. Bližší
specifikace předmětu zakázky – viz bod 2.2 této zadávací dokumentace.

2.2 Specifikace předmětu zakázky:
Předmět plnění zakázky je pořízení automobilu pro sociální podnik zadavatele, a to:.

-

1x osobního/užitkového – MPV s úpravou pro vozíčkáře

Číslo a druh automobilu

Počet
kusů

Osobní/užitkový automobil
-MPV (automobil)

1x

Termín
dodání
(nejzazší
termín
dodání automobilu)

30.1.2020

Místo dodání- předání

Podrobnější
specifikace

Prostory zadavatele nebo
autorizovaný servis (max. 40
km od sídla zadavatele)

Viz bod 2.4 dále

2.3 Technická specifikace automobilu
Technické parametry, výbava: Automatická převodovka, šesti až osmisedadlový interiér s posuvnými
sedadly v zadní části, tzv. lyžinami, pro snadnější posun sedadel z důvodu naložení invalidního
vozíčku a jeho ukotvení.
Nadstandartní výbava: nájezdová rampa (vyklápěcí přišroubovaná napevno, popř. vysouvací externí
volná) v zadní části vozidla pro naložení osob na invalidním vozíčku, posuvné boční dveře po obou
stranách vozidla. Maximální délka vozidla 5 metrů.

2.4 Další podmínky:
-

Hodnocena bude i další relevantní a zadavatelem preferovaná výbava automobilu.
Účastníkem nabídnutá výbava nad rámec požadovaného v bodu 2.3 zadávací dokumentace
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-

bude součástí nabídky dle vyplněné a k nabídce doložené přílohy č. 4 této ZD „Nabídnutá
nadstandardní výbava“,
Řádné vystavení účetního dokladu dle podmínek OP PPR
(např. registrační číslo
projektu,…).

-

Dodržování povinností dle podmínek OP PPR; zejména uchovávat doklady související s
plněním zakázky a umožnit výkon kontroly oprávněným osobám.

-

Součástí nabídky bude i akceptace návrhu smlouvy, tj. smlouva bude doplněna a podepsána
oprávněným zástupcem – viz příloha č. 5 zadávací dokumentace.

3. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
3.1 Požadavky na jednotný způsob zpracování a stanovení nabídkové
ceny.
Nabídkovou cenou se pro účely výběrového řízení rozumí celková cena za plnění zakázky.
Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná a bude uvedena v české měně.
Nabídková cena účastníka nesmí překročit nejvýše přípustnou výši ceny (s DPH) zakázky
stanovenou zadavatelem. Nabídka Účastníka s uvedením nabídkové ceny zakázky v částce vyšší
než nejvýše přípustná, bude vyřazena pro nesplnění zadávacích podmínek.

3.2 Celková předpokládaná hodnota zakázky činí:
Celková předpokládaná hodnota činí 1 050 000 Kč (slovy: jeden milion padesát tisíc korun českých)
s DPH s tím, že tato hodnota je zároveň nejvyšší a nepřekročitelnou částkou, kterou zadavatel
zakázky za dodávku automobilu uhradí

3.3 Podmínky změny nabídkové ceny
Změna nabídkové ceny není možná. V tomto případě bude celková nabídková cena bez DPH
upravena podle výše sazeb DPH platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ ZAKÁZKY
4.1 Místo plnění – dodání automobilů
Místem plnění – dodání zakázky – automobilu jsou prostory zadavatele nebo vybraného dodavatele.
Vzhledem k tomu, že místo plnění musí být na dostupném místě ze sídla zadavatele, musí se jednat o
prostory vybraného dodavatele v max. vzdálenosti 40 km od sídla zadavatele.

4.2 Termín plnění
Předmět plnění této zakázky bude vybraným dodavatelem realizován v souladu se smlouvou. Termín
zahájení předmětu plnění je podmíněn řádným ukončením výběrového řízení a podepsáním smlouvy
s vybraným dodavatelem.

-

Předpokládaný termín zahájení předmětu plnění – uzavření smlouvy s vybraným
dodavatelem: listopad 2019.

-

Předpokládaný termín ukončení předmětu plnění: dodání automobilu nejpozději leden 2020.
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Konkrétní termíny budou upřesněny ve smlouvě dle návrhu účastníka s tím, že nesmí být porušen
termín nejzazšího dodání automobilu (30.1.2020).

5. KVALIFIKACE ÚČASTNÍKA
5.1 Splnění kvalifikace – obecně ke kvalifikaci
Účastník je povinen v nabídce prokázat splnění kvalifikace. Prokázání splnění kvalifikace je
předpokladem účasti ve výběrovém řízení. Zadavatel se zavazuje při nakládání s informacemi,
kterými Účastník prokazuje splnění kvalifikace postupovat tak, aby nedošlo k porušení práv a
oprávněných zájmů Účastníka, pokud se týká ochrany jejich duševního vlastnictví nebo obchodního
tajemství. Splnění kvalifikace prokáže účastník, který splní:
a)

základní způsobilost v rozsahu dle čl. 5.2 ZD

b) profesní způsobilost v rozsahu dle čl. 5.3 ZD

5.2 Základní způsobilost a způsob prokázání
A) Účastník splní základní způsobilost pokud:
a) vůči majetku účastníka neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v
němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto,
že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních
předpisů,

b) Účastník není v likvidaci,
c) Účastník nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak
v zemi sídla, místa podnikání či bydliště účastníka,

d) Účastník nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v
České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště účastníka,

e) Účastník nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na
státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či
bydliště účastníka,

f) Účastník není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek.
B) Způsob prokázaní základní způsobilosti
K prokázání základní způsobilosti dle čl. 5.2 ZD doloží Účastník čestné prohlášení. Vzor čestného
prohlášení je přílohou č. 2 této Zadávací dokumentace.
Zadavatel si vyhrazuje právo po vybraném Dodavateli požadovat předložení dokladů k prokázání
základní způsobilosti v originále nebo úředně ověřených kopiích, a to nejpozději před započetím
plnění zakázky.

5.3 Profesní způsobilost a způsob prokázání
K prokázání profesní způsobilosti doloží Účastník v prosté kopii Výpis z obchodního rejstříku, nebo
obdobné evidence, pokud je v něm zapsán. Výpis z obchodního rejstříku nebo obdobné evidence
nebude starší 90 kalendářních dnů k poslednímu dni pro podání nabídky.

5.4 Zvláštní způsoby prokázání kvalifikace
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Namísto předložení dokumentů požadovaných zadavatelem je účastník oprávněn prokázat svou
kvalifikaci výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 228 a následujících
ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek) nebo certifikátem vydaným v
rámci systému certifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 233 a následujících ustanovení zákona),
v tom rozsahu, v jakém doklady prokazují splnění kvalifikačních předpokladů pokrývající požadavky
Zadavatele na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů dle této ZD.

5.5 Změny v kvalifikaci
Dojde-li do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky k jakékoliv změně v kvalifikaci účastníka,
je účastník povinen nejpozději do 5 dnů tuto skutečnost Zadavateli písemně oznámit a současně
předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu. Zadavatel může na
žádost účastníka tuto lhůtu prodloužit. Tato povinnost se vztahuje obdobně na Účastníka, který podal
nejvhodnější nabídku, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky.

5.6 Lhůta pro prokázání kvalifikace
Účastník je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek. Účastník doklady, jimiž
prokazuje splnění kvalifikace, předkládá v nabídce jako její součást dle požadavků v bodech
5.2 a 5.3 této zadávací dokumentace.
Vybraný dodavatel bude povinen před uzavřením smlouvy předložit zadavateli originály nebo úředně
ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace, pokud tak neučinil již v rámci nabídky.
Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy.
Zadavatel může požadovat po účastníkovi, aby písemně objasnil předložené informace či doklady
nebo předložil další informace či doklady prokazující splnění kvalifikace.
Pokud do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky přestane účastník splňovat kvalifikační
požadavky, je povinen neprodleně písemně oznámit tuto skutečnost zadavateli. Tato povinnost se
vztahuje obdobně na účastníka, se kterým je v souladu s rozhodnutím zadavatele možné uzavřít
smlouvu, a to až do doby uzavření smlouvy.
Účastník, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu, bude zadavatelem vyloučen z účasti ve
výběrovém řízení. Zadavatel bezodkladně písemně oznámí účastníkovi své rozhodnutí o jeho
vyloučení z účasti ve výběrovém řízení s uvedením důvodu.

6. ZADÁVACÍ LHŮTA
Zadávací lhůta, po kterou jsou Účastníci vázáni svou nabídkou, je stanovena na 2 měsíce. Zadávací
lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení
Zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Zadávací lhůta se prodlužuje účastníkům, s nimiž může
zadavatel uzavřít smlouvu, až do doby uzavření smlouvy nebo do zrušení výběrového řízení.

7. KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ A ZPŮSOB HODNOCENÍ
NABÍDEK
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7.1 Hodnotící kritéria – celková cena a nabízená výbava automobilu
Základním kritériem pro hodnocení nabídky je ekonomická výhodnost nabídky. Zadavatel zakázky
stanovil v rámci hodnocení dle ekonomické výhodnosti nabídky tato dílčí kritéria:

Hodnotící kritéria
Celková nabídková cena s DPH
Nabídnutá výbava automobilu

Váha
60 %
40 %

7.2 Údaje a podklady k dílčím hodnotícím kritériím, jež předloží Účastník
Účastník předloží ve svých nabídkách k jednotlivým dílčím hodnotícím kritériím následující údaje a
podklady:
1. Údaj o celkové nabídkové ceně zakázky s DPH,
2. Nabídnutá výbava automobilu.

7.3 Metody a způsob hodnocení
Hodnocení jednotlivých dílčích kritérií bude probíhat takto:

1. Dílčí kritérium 1 - Celková nabídková cena bez DPH
Nejvýhodnější nabídkou bude ta s nejnižší celkovou cenou.
následujícího vzorce:
Nejvýhodnější nabídka (nejnižší cena)
100 x
---------------------------------------------Cena (hodnota) hodnocené nabídky

Body budou přiděleny na základě

x váha 60%

2. Dílčí kritérium 2 - Nabídnutá výbava automobilu – Hodnotící kritéria
V tomto kritériu bude hodnocena výbava automobilu dle konkrétní nabídky Účastníka, a to dle
bodového hodnocení :

•

„Nabídka nadstavbového vybavení nad rámec základních nezbytných parametrů – maximální
počet bodů (tj. 45 bodů) obdrží účastník, jehož nabídka bude zahrnovat max. možné
relevantní vybavení automobilu, dle přílohy č. – hodnocení výbavy automobilu

Na závěr hodnocení dílčího kritéria budou sečteny a dle celkové výše takto získaných bodů pak
budou jednotlivé nabídky seřazeny dle úspěšnosti. Nabídka s nejvyšším počtem bodů získá 100 bodů
a další nabídky obdrží počet bodů vyčíslený vzorcem:

Hodnota hodnocené nabídky (počet bodů ohodnocené nabídky)
100 x
------------------------------------------------------------------------------------ x váha 40%
Hodnota nabídky s nejvyšším počtem bodů
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7.4 Celkové vyhodnocení a sestavení celkového pořadí
Získané vážené body za obě dílčí kritéria dle (1. Nabídková cena, 2. Nabídnutá výbava automobilu –
Hodnotící kritéria) se sečtou. Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek hodnotící
komise stanoví pořadí jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější bude stanovena nabídka, která
dosáhne nejvyšší vážené bodové hodnoty. V případě rovnosti bodových hodnot dvou či více nabídek
bude jako nejvýhodnější nabídka s nejnižší hodnotou v dílčím kritériu č. 1 – Celková nabídková cena s
DPH.

8. VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACI, POSKYTOVÁNÍ
DOKUMENTACE, KOMUNIKACE SE ZADAVATELEM
8.1 Vysvětlení zadávací dokumentace
Účastník je oprávněn požadovat po zadavateli vysvětlení zadávací dokumentace na základě písemné
žádosti (e-mailem, poštou nebo osobním doručením) nejpozději však doručené 4 pracovní dny před
uplynutím lhůty pro podání nabídek. V případě, že účastník podá dotaz emailem, pak na adresu:
jirina.nehybova@seznam.cz.
Odpovědi na dodatečné informace budou zaslány na e-mailovou adresu uvedenou v žádosti
nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení žádosti.
Vysvětlení zadávací dokumentace včetně přesného znění dotazu zadavatel poskytne současně všem
účastníkům, kterým byla poskytnuta zadávací dokumentace.
Zadavatel může poskytnout účastníkům vysvětlení zadávací dokumentace i bez předchozí žádosti
účastníka.

8.2 Komunikace mezi zadavatelem a účastníkem
Zadavatel dále stanoví, že z důvodu právní jistoty výběrového řízení musí být veškerá komunikace se
Zadavatelem vedena písemnou formou (poštou nebo e-mailem). V případě e-mailové komunikace
pouze na adresu: jirina.nehybova@seznam.cz

8.3 Poskytování zadávací dokumentace
Zadavatel zpracuje a předá všem osloveným potenciálním dodavatelům - účastníkům zadávací
dokumentaci ve stejném formátu a rozsahu (tj. včetně všech příloh ZD).

9. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDKY
Lhůta pro podání nabídek končí dnem: 8.11.2019 do 11:00 hod.
Nabídku je možné doručit prostřednictvím držitele poštovní licence, nebo osobně na adresu:
Místo (adresa) pro podání nabídky:
Korunní 2506/106, Vinohrady (Praha 10), 101 00 Praha
Kontaktní osoba pro převzetí je Jiřina Nehybová, výkonná místopředsedkyně,
tel.: 725 993 808, email: jirina.nehybova@seznam.cz
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Osobně podané nabídky je možné na výše uvedené adrese v pracovních dnech v pondělí – pátek od
10.00 – 12.00 na základě předchozí telefonické domluvy na tel.: 725 993 808, mimo poslední den
lhůty pro podání nabídek, kdy musí být tato doručena nejpozději do 11:00 h.

10. OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI
10.1. Místo a doba otevírání obálek s nabídkami
Otevírání obálek se uskuteční dne 8.11.2019 v 11:30 hodin na adrese sídla Zadavatele – Korunní
2506/106, Vinohrady (Praha 10), 101 00 Praha. Otvírání obálek bude bez přítomnosti veřejnosti.

11. POŽADAVKY NA OBSAH, FORMU A ČLENĚNÍ NABÍDKY
11.1. Forma a podmínky pro podání nabídky
Nabídka Účastníka musí být zpracována v českém jazyce a podává v počtu: 1 originál v listinné
podobě obsahující kompletní nabídku včetně požadovaných dokumentů, v jedné řádně uzavřené
obálce s nápisem „Veřejná zakázka - Dodávka automobilu“ a zřetelnou výzvou „NEOTEVÍRAT“. Na
obálce musí být uvedena adresa, na níž je možné zaslat vyrozumění účastníka o tom, že jeho
nabídka byla podána po uplynutí lhůty.
Každý účastník může ve lhůtě pro podání nabídek podat pouze jednu nabídku.

11.3. Ověření údajů uvedených v nabídkách
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit a prověřit údaje uvedené jednotlivými Účastníky v nabídkách.
Zadavatel vyřadí nabídku Účastníka z výběrového řízení v případě, že Účastník uvede ve své
nabídce nepravdivé údaje.

12. JINÉ POŽADAVKY ZADAVATELE
Jiné požadavky Zadavatele na plnění veřejné zakázky jsou takové požadavky, které Zadavatel
stanoví jako další závazné a jinde neuvedené podmínky na plnění veřejné zakázky.

12.1. Varianty nabídek
Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.

12.2. Změna podmínek zadávací dokumentace
Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených zadávací dokumentací, a
to buď na základě žádostí Účastníka, nebo z vlastního podnětu. Změnu obsahu zadávací
dokumentace Zadavatel oznámí všem známým účastníkům, kteří obdrželi zadávací dokumentaci.

12.3. Zrušení výběrového řízení
Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoli výběrové řízení zrušit, a to z jakéhokoli důvodu nebo i bez
uvedení důvodu.
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Realizováno v rámci projektu „Můj úspěch - sociální podnik pro (re)start života“ z OP
PPR, Registrační číslo: CZ.07.3.58/0.0/0.0/17_055/0001331

13. OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
13.1 Vymezení obchodních podmínek
Obchodní podmínky obsahuje návrh Smlouvy, která je přílohou č.5 ZD, a která musí být vyplněna a
podepsána jako součást nabídky. Nepředložení vyplněné a podepsané smlouvy bude považováno
za nesplnění zadávacích podmínek a může být důvodem pro vyloučení účastníka z výběrového
řízení.

13.2 Platební podmínky
Účastníku vznikne nárok na odměnu po dodání – předání předmětu zakázky, účastník je poté
oprávněn vystavit daňový doklad, v případě že se účastníci smlouvy nedohodnou jinak. Splatnost
daňových dokladů je 30 kalendářních dnů od doručení daňového dokladu Zadavateli. Veškeré platby
a úhrady budou probíhat v korunách českých. Faktura musí obsahovat i číslo projektu.

14. PŘÍLOHY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE:
1) Krycí list nabídky
2) Vzor čestného prohlášení k prokázání základních kvalifikačních předpokladů
3) Vzor doložení nabídkové ceny – cenová kalkulace
4) Nabídnutá výbava automobilu – Hodnotící kritéria
5) Návrh smlouvy – závazný vzor.

V Praze dne 22.10.2019

……………………………….………………
Jiřina Nehybová, výkonná místopředsedkyně
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