
 

 

 

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 

 
Výzva k podání nabídky 

 
na zakázku malého rozsahu na dodávky. 

 
Postupy pro zadání zakázky se řídí Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro 
programové období 2014 - 2020 (dále jen „MPZ“), vydaným Ministerstvem pro místní 
rozvoj ČR. 
 
Nejedná se o zadávací řízení ve smyslu zákona č.  134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen „zákon“). 

 
1. Základní informace: 
 
 
Název veřejné zakázky:  
 

Pořízení automobilů k rozšíření pečovatelské služby 
 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0011369 
 

 
Zadavatel:  Sociální služby města Havlíčkova Brodu 

Reynkova 3643, PSČ 580 01 Havlíčkův Brod 
IČ: 70188467 

 
Kontaktní osoba:    Jan Zimmermann  

Tel: 569 433 757 / 120, mobil: 724 269 372 
email: zimmermann@ssmhb.cz 
ds. by2k7y6 

  
Druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky 
 
Způsob zadání veřejné zakázky: Otevřená výzva dle čl. 7.1.1, písm. a) MPZ 

  
Předpokládaná hodnota zakázky: 578 000,- Kč bez DPH 

 

Adresa profilu zadavatele: 
 

https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/56c429db-8eaa-4b0c-86cd-c2c26ef6c4c5 

 
SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA HAVLÍČKOVA BRODU 

mailto:zimmermann@ssmhb.cz
https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/56c429db-8eaa-4b0c-86cd-c2c26ef6c4c5
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2. Vymezení veřejné zakázky: 

Předmětem veřejné zakázky je dodávka dvou (2) identických osobních automobilů k rozšíření 
pečovatelské služby, a to dle technické specifikace (Tabulka s parametry), která tvoří Přílohu č. 3 
tohoto dokumentu. Účastník musí v rámci výběrového řízení předložit tuto Tabulku s parametry 
(viz Příloha č. 3), a dále i technické listy, z nichž musí jasně vyplývat, že veškeré nabízené části 
předmětu plnění splňují požadavky uvedené v zadávacích podkladech. Tabulka s parametry musí 
být podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka výběrového řízení, nebo osobou 
příslušně zmocněnou (neověřená kopie zmocnění musí být v takovém případě součástí nabídky 
účastníka výběrového řízení) a opatřena razítkem. Tabulka s parametry obsahuje minimální 
požadavky na předmět veřejné zakázky. V případě že účastníkem nabízená vozidla nesplňují 
některý z parametrů uvedený v Tabulce s parametry (bylo by zakroužkováno „NE“), nesplňují 
nabízená vozidla minimální požadavky stanovené v zadávacích podkladech a nabídka bude 
vyřazena.  
 
Předmětem veřejné zakázky je kromě vlastní dodávky i doprava předmětu veřejné zakázky 
na místo určení a dodávka dokumentace a veškerých potřebných dokladů. Zadavatel požaduje, 
aby účastníkem výběrového řízení nabízený předmět veřejné zakázky ke dni dodání zadavateli 
splňoval všechny zákonné podmínky pro provoz na pozemních komunikacích a byl vybaven 
veškerou zákonem stanovenou povinnou výbavou. 
 
3. Dodatečné informace k zadávacím podkladům: 

Zadávacími podklady je tento dokument, včetně všech příloh. Zadavatel poskytuje neomezený a 
přímý dálkový přístup k zadávacím podkladům. Účastník je povinen veškerá sporná ustanovení 
nebo technické nejasnosti projednávat pouze s kontaktní osobou zadavatele. Dotazy a požadavky 
na doplnění zadávacích podkladů veřejné zakázky musí být podány v písemné formě na adresu 
kontaktní osoby, nejpozději však 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídky. Jako 
písemná forma se připouští datová schránka i emailová komunikace. 
Dodatečné informace, případně doplňující dokumenty, včetně přesného znění žádosti, budou 
uveřejněny na profilu zadavatele do 2 pracovních dnů po doručení žádosti dle předchozího 
odstavce. 
 
Účastník má po prostudování zadávacích podkladů právo upozornit zadavatele na případné chyby 
a nedostatky.  
 
Nedostatečná informovanost, mylné chápání zadávacích podkladů, chybně navržená nabídková 
cena apod. neopravňuje účastníka požadovat dodatečnou úhradu nákladů nebo zvýšení ceny.  

4. Doba a místo plnění: 

Zahájení plnění: Po uzavření patřičné kupní smlouvy s vybraným dodavatelem. 
 
Ukončení plnění: Předmět veřejné zakázky bude kompletně dodán nejpozději do 30.6. 2020. 
 
Místo plnění: Sociální služby města Havlíčkova Brodu, Reynkova 3643, 580 01  

Havlíčkův Brod.   

5. Způsob hodnocení nabídek:  

 

Nabídky budou hodnoceny dle kritéria - nejnižší nabídková cena. 

Za účelem hodnocení nabídek v kritériu dle výše nabídkové ceny zpracují účastníci nabídkovou 
cenu způsobem uvedeným v článku 7. tohoto dokumentu. 
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Při hodnocení nabídkové ceny bude rozhodná její celková výše včetně daně z přidané hodnoty 
(dále jen DPH). 

6. Požadavky na kvalifikaci dodavatele: 
V rámci kvalifikace požaduje zadavatel splnění základní a profesní způsobilosti. 
 
a) Základní způsobilost: 

Účastník prokáže splnění podmínek základní způsobilosti předložením čestného prohlášení, 
podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem dodavatele. Účastník do nabídky vloží vyplněné 
a podepsané Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti (Příloha č. 4 tohoto dokumentu). 
 
b) Profesní způsobilost: 

Účastník prokáže splnění profesní způsobilosti předložením výpisu z obchodního rejstříku 
nebo jiné obdobné evidence.  

Výše uvedený dokument (doklad) prokazující profesní způsobilost musí prokazovat splnění 
požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení výběrového 
řízení. 

Zadavatel dále požaduje, aby účastník předložil:  

- doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím 
předmětu veřejné zakázky, zejména dokladem prokazujícím příslušné živnostenské 
oprávnění či licenci.  

Doklady budou v nabídkách předloženy v prostých kopiích. 

Teprve účastník, se kterým bude možno uzavřít kupní smlouvu (vítězný dodavatel), je povinen, 
před jejím uzavřením, předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů 
prokazujících splnění kvalifikace. Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí 
součinnosti k uzavření patřičné kupní smlouvy. 

7. Způsob zpracování nabídkové ceny a zadávací lhůta: 

Nabídková cena bude stanovena v CZK. Nabídkovou cenou se pro účely veřejné zakázky rozumí 
celková nabídková cena za kompletní splnění veřejné zakázky v souladu se zadávacími podklady 
(návrh kupní smlouvy, tabulka s parametry atd.). 
Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná za splnění celého předmětu veřejné 
zakázky, přičemž musí zahrnovat veškeré nutné náklady k včasné a řádné realizaci dodávky, 
dopravu vozidel do místa plnění, zisk účastníka výběrového řízení, komplexní vyzkoušení a 
následné zaškolení, záruční servis, jakož i veškeré další předpokládané náklady při plnění veřejné 
zakázky. Nabídková cena musí obsahovat i předpokládané náklady vzniklé nebo dané vývojem 
cen na trhu v době určené pro realizaci dodávky. 
 
Nabídková cena bude uvedena v členění: nabídková cena za 2 ks automobilů bez DPH, DPH ve 
výši 21 %, celková nabídková cena za 2 ks automobilů včetně DPH. Nabídková cena v této 
skladbě bude uvedena na Krycím listu nabídky (Příloha č. 1 tohoto dokumentu) a v patřičném 
odstavci Návrhu kupní smlouvy (Příloha č. 2 tohoto dokumentu). 
 
Podmínky, za nichž je možno překročit nabídkovou cenu: 
 
Nabídkovou cenu je možno po dobu trvání kupní smlouvy překročit pouze v případě, že dojde 
ke změnám obecně závazných právních předpisů, kterými budou stanoveny nové povinné 
technické, bezpečnostní, ekologické a jiné požadavky na výrobu a provoz automobilů, jejichž 
důsledkem budou změny v technickém provedení automobilů mající vliv na jejich konečnou 
cenu, avšak pouze za předpokladu, že takovéto změny právních předpisů nebylo možno předvídat 
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před podáním nabídky na plnění veřejné zakázky. 

Nabídková cena může být dále změněna v případě, že dojde ke změně sazby DPH. 

Zadávací lhůta, po kterou je účastník svou nabídkou vázán je zadavatelem stanovena v délce 45 
kalendářních dnů od uplynutí lhůty pro doručení nabídek. 

8. Obchodní podmínky: 

 

a) Návrh kupní smlouvy 

Zadavatel jako součást zadávacích podkladů předkládá obchodní podmínky ve formě a struktuře 
Návrhu kupní smlouvy, který tvoří Přílohu č. 2 tohoto dokumentu. 
Účastník do obchodních podmínek doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména 
vlastní identifikaci a nabídkovou cenu) a takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj 
návrh kupní smlouvy. 
 
Obchodní podmínky vymezují budoucí rámec smluvního vztahu. Nabídka účastníka musí 
respektovat stanovené obchodní podmínky a v žádné části nesmí obsahovat ustanovení, které by 
bylo v rozporu s obchodními podmínkami a které by znevýhodňovalo zadavatele. 

 
V případě nejasností v obsahu obchodních podmínek má účastník možnost si případné nejasnosti 
vyjasnit ještě v průběhu lhůty pro podání nabídek způsobem a ve lhůtě stanovené v článku 3 
tohoto dokumentu. 
 
b) Platební podmínky  

Platební podmínky jsou uvedeny v obchodních podmínkách – Návrhu kupní smlouvy. Pokud 
zadávací podklady výslovně neumožňují účastníku předložit návrh výhodnějších platebních 
podmínek, je účastník povinen stanovené platební podmínky respektovat.  

9. Místo pro podávání nabídek, doba, v níž lze nabídky podat a místo a termín otevírání 
nabídek: 

Nabídky mohou být podávány poštou na adresu zadavatele, nebo osobně na stejnou adresu, 
prostřednictvím podatelny zadavatele. Osobní podání je možné každý všední den od 8:00 do 
15:00 hodin, nejpozději však do konce lhůty pro podání nabídek (možno předjednat na 
telefonním čísle 569 433 757). V případě podání poštou je třeba počítat s patřičnou časovou 
rezervou. Rozhodný pro přijetí nabídky je termín převzetí nabídky na stanovené adrese.  
Lhůta pro podání nabídek končí dne 3. 12. 2019 v 9:00 hod. 
Doručení požadujeme v uzavřených obálkách, opatřených na uzavření razítky účastníka a 
označených zřetelně - Neotevírat – Pořízení automobilů k rozšíření pečovatelské služby. 
Otevírání nabídek se uskuteční dne 3. 12. 2019 v 9:15 hodin na adrese zadavatele. 

10. Podklady pro zpracování nabídky:  

Jako podklad pro zpracování nabídky slouží údaje uvedené v zadávacích podkladech. Kompletní 
zadávací podklady jsou volně ke stažení na profilu zadavatele (zadavatel poskytuje k zadávacím 
podkladům neomezený a přímý dálkový přístup).  
 
Podáním nabídky účastník plně akceptuje všechny podmínky stanovené zadavatelem 
v zadávacích podkladech. 
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Zadávací podklady tvoří: 
 

a) Výzva k podání nabídky (tento dokument) se zapracovaným obsahem zadávací dokumentace 
přímo do textu výzvy k podání nabídky. 

b) Krycí list nabídky (Příloha č. 1) 
c) Obchodní podmínky - Návrh kupní smlouvy (Příloha č. 2) 
d) Tabulka s parametry (Příloha č. 3) 
e) Vzor čestného prohlášení (Příloha č. 4) 

11. Požadavky na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky: 

Nabídka bude zpracována v českém jazyce v písemné formě, podepsána oprávněným zástupcem 
dodavatele. Jednotlivé strany doporučuje zadavatel očíslovat vzestupně od čísla 1. Nabídku 
zadavatel doporučuje zabezpečit proti manipulaci sešitím (svázáním) celé nabídky tak, aby 
veškeré části nabídky tvořily po sešití (svázání) jeden celek. Nabídka bude předložena v 1 
originále a bude vytištěna nesmazatelnou formou. 
 
Nabídka bude seřazena do těchto oddílů: 

 

 Identifikační údaje účastníka (vyplněný Krycí list nabídky se všemi údaji) 

 Prokázání kvalifikace 

 Návrh kupní smlouvy podepsaný oprávněnou osobou 

 Tabulka s parametry podepsaná oprávněnou osobou 

 Katalogové či technické listy, ze kterých bude možné ověřit splnění minimálních 
technických požadavků zadavatele na předmět plnění (Podrobnou technickou specifikaci 
vozidel, včetně dodávaného příslušenství, bude vítězný dodavatel přikládat jako Přílohu č. 1 
kupní smlouvy) 

 
12. Doručování: 
Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o vyloučení účastníka výběrového řízení a 
oznámení o výběru dodavatele na svém profilu zadavatele. Takto uveřejněné písemnosti se 
považují za doručené všem účastníkům výběrového řízení okamžikem jejich uveřejnění na profilu 
zadavatele. 
 
13. Práva zadavatele: 
Zadavatel si vyhrazuje právo: 

 

 před rozhodnutím o přidělení veřejné zakázky ověřit skutečnosti deklarované v nabídce; 

 umožnit účastníkovi do konce lhůty pro podávání nabídek zpětvzetí své nabídky; 

 odmítnout všechny nabídky; 

 změnit, případně zrušit toto výběrové řízení bez uvedení důvodu; 

 nevracet podané nabídky; 

 nehradit účastníkům žádné náklady, které vynaložili za účast v této soutěži. 
 
Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit nabídky: 

 

 obsahově nekompletní vzhledem k zadávacím podkladům; 

 nesplňující požadavky a podmínky podle zadávacích podkladů; 

 zjistí-li zadavatel kdykoliv v průběhu soutěže, že účastník uvedl v předložené nabídce 
nepravdivé údaje.   
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V Havlíčkově Brodě 13.11. 2019, Mgr. Magdalena Kufrová 

 
           

................................................................................................  
razítko a podpis osoby oprávněné jednat jménem zadavatele 

 
 
                  

Přílohy: 
Příloha č. 1 Krycí list nabídky (elektronická podoba na profilu zadavatele) 
Příloha č. 2 Návrh kupní smlouvy (elektronická podoba na profilu zadavatele) 
Příloha č. 3 Tabulka s parametry (elektronická podoba na profilu zadavatele) 
Příloha č. 4 Vzor čestného prohlášení (elektronická podoba na profilu zadavatele) 
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