Výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace
Zadavatel:
Oblastní charita Kutná Hora
IČO: 49543547
Havířská 403
28401 Kutná Hora
Statutární zástupce: RNDr. Robert Otruba, ředitel
Kontaktní osoba pro výzvu: RNDr. Robert Otruba, reditel.charita@kh.cz, 731598877
Specifikace VZ
Název VZ: Automobily pro terénní služby Oblastní charity Kutná Hora
Druh zadávacího řízení: Veřejná zakázka malého rozsahu, splňující §6 ZZVZ (mimo
režim zákona)
Druh VZ: Dodávky (zboží)
Specifikace základních údajů o VZ
Výsledkem zadávacího řízení bude: uzavření jednorázové kupní smlouvy
Předmět VZ - stručný popis :
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka 2 automobilů typu LUV (lehké
užitkové vozidlo) v rámci projektu „Automobily pro terénní služby Oblastní
charity Kutná Hora“, ident.č. 013D312004101.
Zadavatel specifikoval technické požadavky a minimální výbavu vozidel, které musí
automobily splňovat, v příloze č. 1 této výzvy (Technická specifikace).
Dodávka automobilů, která je předmětem plnění této veřejné zakázky, bude vybraným
uchazečem plněna na základě akceptované kupní smlouvy předložené zadavatelem
(příloha č. 2 výzvy).
Předpokládaná hodnota VZ: 640 000,00 Kč (bez DPH)
Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky: Dodavatel je povinen předmět plnění
dodat do 30 dnů ode dne účinnosti smlouvy.
Stanovení požadavků na kvalifikaci:
Požadavek na kvalifikaci dodavatelů:
- Základní způsobilost dle § 74 ZZVZ
- Profesní způsobilost dle § 77 ZZVZ
Základní způsobilost
§ 74 odst. 1 písm. a) až e) Způsob prokázání způsobilostí: Čestným prohlášením
dodavatele
Profesní způsobilost
§ 77 odst. 1 Způsob prokázání způsobilosti: Výpis z obchodního rejstříku nebo jiného
rejstříku, kde je dodavatel veden
Pravost dokladů:
Dodavatel předloží doklady k prokázání kvalifikace v prosté kopii. Zadavatel si
vyhrazuje právo ověřit uvedené údaje z veřejných zdrojů.
Zadavatel nebude požadovat originály dokladů před uzavřením smlouvy

Zadávací lhůta, tj. lhůta, po kterou jsou účastníci zadávacího řízení svými nabídkami
vázání, začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek: zadavatel stanovuje,
že lhůta skončí dne 31. 8. 2018.
Platební a obchodní podmínky:
Smlouvu vytvoří sám zadavatel (je součástí zadávacích podmínek). Účastník zadávacího
řízení v nabídce doloží doplněný návrh smlouvy, který musí být v souladu s podmínkami
veřejné zakázky, zadávací dokumentace a jím předloženou nabídkou. V návrhu smlouvy
především doplní nabídkovou cenu a další údaje a podmínky, které reagují na podmínky
zadávací dokumentace (žlutě označená místa). Návrh smlouvy musí být podepsán
statutárním zástupcem dodavatele.
Způsob a doba podání nabídky:
do 15. 6. 2018 do 12:00 hodin
Způsob podání nabídky:
Písemně na adresu sídla zadavatele; osobně nebo prostřednictvím pošty. Dodavatel
zodpovídá za včasné doručení nabídky tak aby ji měl zadavatel k dispozici nejpozději do
15. 6. 2018 do 12:00 hodin (neplatí pravidlo poštovního razítka). Pozdě doručené
nabídky budou neotevřené vráceny dodavateli.
Obálka s nabídkou bude zapečetěna a zřetelně označena: „Automobily pro terénní služby
OCHKH – Neotvírat“
Specifikace hodnotících kritérií a metody hodnocení:
Hodnotící kritérium: Nejnižší nabídková cena vč. DPH
Postup pro stanovení výsledného pořadí při shodě nabídek: los
Způsob hodnocení: na základě nejnižší nabídkové ceny vč. DPH
Požadavky na zpracování a členění nabídky:
Jazyk, ve kterém bude nabídka podána: český
Nabídka (krycí list nabídky) musí být podána na hlavičkovém papíru dodavatele a spolu
s návrhem smlouvy podepsána statutárním zástupcem dodavatele.
Datum a čas konání otevírání nabídek: 15. 6. 2018 ve 12:01 hodin na adrese sídla
zadavatele. Otevírání nabídek se mohou účastnit dodavatelé, kteří podali nabídku.
Veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem v průběhu zadávacího řízení
probíhá písemně. Za písemnou komunikaci je považován i e-mail; komunikace mezi
zadavatelem a dodavatelem bude archivována písemně.
Přílohy
1. technická specifikace vozidla
2. návrh kupní smlouvy
Krycí list nabídky

