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Výzva k podání nabídky
1.1 Název veřejné zakázky:

Pořízení automobilu pro Pečovatelskou
službu města Dobříše III

1.2. Evidenční číslo veřejné zakázky u zadavatele:

P21V00000045

1.3. CPV kódy:
1.4. Identifikační údaje o zadavateli
Název:

město Dobříš

Sídlo:

Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš

IČO/DIČ:

00242098 / CZ00242098

Evidenční číslo:
Druh zadavatele:

veřejný zadavatel

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:

Ing. Pavel Svoboda, starosta

Kontaktní osoba za zadavatele:

Petr Oplíštil

1.5. Forma zadávacího řízení:

veřejná zakázka malého rozsahu

1.6. Druh veřejné zakázky:

dodávka

1.7. Zveřejněné na:

https://zakazky.mestodobris.cz/vz00000092

1.8. Datum vyhlášení zakázky:
1.9. Lhůta pro podání nabídek:

24. 9. 2021 13:00

Předmětem veřejné zakázky je pořízení nového automobilu vč.
příslušenství a povinné výbavy k okamžitému použití.

Popis předmětu zakázky:

Jedná se o opakovanou výzvu, protože nebyla uzavřena
smlouva z důvodu změn na trhu mezi vyhodnocením zakázky
(duben 2021) a závazném potvrzení dotace (září 2021). Tato
výzva pouze upřesňuje:
Dodání vozu nejpozději do 10 měsíců od podpisu smlouvy.
typ vozu MPV

předpokládaná hodnota není limitní, může být překročena
upravena technická specifikace vozidla a výbavy.
Fyzické dodání vozidla nemůže proběhnout před podpisem
smlouvy o dotaci (podpis smlouvy ano), které je předpokládané
na březen 2022.
Obsahuje-li zadávací dokumentace (zadávací podmínky),
včetně všech příloh, požadavky nebo odkazy na obchodní firmy,
názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační
složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel
připouští v každém jednotlivém případě i jiné kvalitativně a technicky obdobné plnění.

Zadávací dokumentace:

Zadavatel předkládá tuto výzvu k podání nabídky v zadávacím
řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu, součástí které jsou
zadávací podmínky. Předkládané zadávací podmínky stanovují
průběh zadávacího řízení, podmínky účasti v zadávacím řízení,
pravidla pro hodnocení nabídek a další podmínky pro uzavření
smlouvy na veřejnou zakázku. Tato výzva a zadávací podmínky
nemusí obsahovat všechna procesní pravidla obsažená v zákoně č. 134/2016 Sb. (dále jen ZZVZ), a proto se doporučuje
pracovat i s těmito dokumenty.
Tato zadávací dokumentace obsahuje přílohy, do kterých dodavatel doplní požadované údaje.
Dodavatel není oprávněn měnit předepsaný obsah příloh.
Veškerá komunikace účastníka směřující k zadavateli vč. podání nabídek bude probíhat výhradně prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.. Zadavatel (zástupce zadavatele) komunikuje s dodavateli zásadně elektronicky, a to výhradně prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.

Předpokládaná hodnota zakázky:

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 399.999 Kč bez
DPH.

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění / doba trvání zakázky:

Předpokládaný termín zahájení plnění – podpis smlouvy ihned
po výběru, dodání vozidla nejdříve v únoru 2022, nejpozději 10
měsíců od podpisu smlouvy.

Místo dodání / převzetí plnění:

Město Dobříš, Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš

Hodnotící kritéria:

Jediným hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena bez
DPH.
Lhůta pro podání nabídek končí 24. 9. 2021 13:00.

Lhůta pro podávání nabídek:

Nabídky zaslané po uplynutí lhůty pro podání nabídek nebudou
otevírány. Uchazeč, který nabídku podal, bude o této skutečnosti vyrozuměn.
K otevírání a hodnocení nabídek dojde dne bezprostředně po
skončení lhůty pro podávání nabídek.
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Účastníci jsou svými nabídkami vázáni 180 dní. Lhůta, po kterou jsou účastníci svými nabídkami vázáni, počíná běžet dnem,
který je stanoven jako poslední den pro podávání nabídek.
Požadavek na uvedení kontaktní osoby účastníka:

Účastník ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.
1) Výpis z obchodního rejstříku nebo jiný obdobný doklad o
právní subjektivitě
2) Doklad o oprávnění k podnikání (např. výpis z živnostenského rejstříku)
3) Čestné prohlášení o bezdlužnosti vůči příslušnému finančnímu úřadu a příslušnému úřadu sociálního zabezpečení
4) Čestné prohlášení o bezúhonnosti účastníka zadávacího řízení (fyzické osoby) či statutárního orgánu účastníka zadávacího řízení (právnické osoby) apod.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

5) Je postačující, aby výše uvedené doklady prokazující
splnění kvalifikace byly předloženy v podobě prostých
kopií
6) 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).
Nabídka musí být zadavateli podána výhradně prostřednictvím
elektronického nástroje E-ZAK.
Nabídka musí obsahovat:
1)

Název a přesnou adresu účastníka s doložením oprávněného zástupce, včetně uvedení telefonického a e-mailového spojení. V nabídce musí být dále uvedena kontaktní
osoba ve věci veřejné zakázky, její adresa, e-mail a telefonní číslo – příloha č. 1 (krycí list).

2)

Cena díla bez DPH a s DPH – příloha č. 1 (krycí list).

3)

Podepsaný návrh smlouvy o dílo respektující obchodní
a zvláštní podmínky – příloha č. 2.

Požadavek na způsob zpracování nabídky:

Požadovaný jazyk nabídky:

český

Povinnost uchovávat doklady a umožnit kontrolu:

Dodavatel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
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Další požadavky na zpracování nabídky:

Zadavatel nepřipouští podání variantních nabídek. Zadavatel si
vyhrazuje právo zrušit řízení v jakékoliv fázi před podpisem
smlouvy, a to bez udání důvodu.
Veškeré dodatečné a další informace (oznámení o vyloučení,
výběru, dodatečné informace apod. budou zveřejněny pouze
elektronickým nástrojem E-ZAK.
Nejedná se o zadávací řízení dle ZZVZ.

Zadávací řízení se řídí:

Ing. Pavel Svoboda v. r.
starosta města

Postupuje se dle směrnice města Dobříše č. 1/2020, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

podepsal
Ing. Pavel Digitálně
Ing. Pavel Svoboda
2021.09.09
Svoboda Datum:
20:36:21 +02'00'
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