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ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
k otevřenému nadlimitnímu řízení
vyhlášenému dle § 21 odst. 1 písm. d) a dle § 34 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
na dodávku automobilů skříňových do 3,5 t pro Policii ČR v roce 2012

Zadavatel:
Název:
se sídlem:
IČ:
DIČ:
Zastoupená:
Bank. spojení:
Číslo účtu:
Pracoviště:
Kontaktní adresa:
Poštovní adresa:
Telefon:
Fax:
E-mail:

ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO VNITRA
Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34
00007064
CZ00007064
Ing. Klárou Šalátovou, vedoucí odboru veřejných zakázek
Policejního prezidia ČR
Česká národní banka
5504881/0710
Odbor veřejných zakázek Policejního prezidia ČR
Pelléova 21, Praha 6 - Bubeneč
Ministerstvo vnitra ČR, pošt. schr. 160, 160 41 Praha 6
974 835 653
974 835 643
ovzpp@mvcr.cz

Obsah:
čl. 1 Vymezení plnění veřejné zakázky.
čl. 2 Obchodní podmínky.
čl. 3 Místo pro podání nabídek a doba, v níž lze nabídky podat.
čl. 4 Způsob hodnocení nabídek
čl. 5.Jiné požadavky na plnění veřejné zakázky.
čl. 6 Schválení zadávacích podmínek.
Přílohy:
1. Závazný vzor kupní smlouvy
2. Vzor čestného prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů.

čl. 1.
Vymezení plnění veřejné zakázky
Předmětem plnění zakázky je dodávka automobilů skříňových do 3,5 t pro Policii ČR
v roce 2012.
Zadávací řízení se uskutečňuje dle § 3 odst. 1 písm. b) zákona a § 21 odst. 1 písm. d)
zákona. Centrálním zadavatelem (dále jen „zadavatel“) je vedoucí odboru veřejných zakázek
Policejního prezidia ČR a veřejným zadavatelem je Krajské ředitelství policie hlavního města
Prahy.
a)

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 8 kusů automobilů skříňových do 3,5 t

b)

Plněním zakázky se rozumí dodávky automobilů skříňových do 3,5 t pro Policii ČR v roce
2012, které musí odpovídat technické specifikaci uvedené v příloze č. 1 a č.2,které jsou
nedílnou součástí zadávací dokumentace.

čl. 2.
Obchodní podmínky
A Doba a místo plnění veřejné zakázky:
1) Plnění nejpozději do 21.12.2012,
2) Místem plnění jsou prostory prodávajícího na území ČR.
B Způsob zpracování nabídkové ceny včetně platebních podmínek:
1) Nabídková cena bude zpracována v členění:
-cena za jeden kus bez DPH a včetně DPH,
-celková cena bez DPH a včetně DPH.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:
3 353 816,- včetně DPH.
2) Cenou se rozumí cena předmětu plnění zakázky tak, jak je uvedeno v čl. 1 této zadávací
dokumentace.
3) Nabídková cena v Kč bude stanovena jako cena nejvýše přípustná, kterou nelze překročit.
4) Úhrada dohodnuté ceny za bezvadné dodané zboží bude provedena po převzetí zboží
kupujícím, fakturou splatnou do 21 dnů vystavenou na adresy:
Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, AO OSM, P.O.BOX 122, 110 01 Praha1Faktury budou předány spolu se zbožím v místě plnění.
5) Zálohy zadavatel neposkytuje.
C Požadavky na další ujednání do smlouvy:
1. Povinností každé ze smluvních stran bude bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé
smluvní straně případnou změnu v identifikačních údajích.
2. Závazek prodávajícího nezveřejňovat ani nesdělovat bez předchozího písemného souhlasu
kupujícího skutečnosti týkající se kupujícího, se kterými byl seznámen v průběhu sjednávání
a realizace této smlouvy.
3. Prodávající bude oprávněn propagovat svou společnost, zejména propagovat své obchodní
jméno, výrobky nebo předmět činnosti ve spojení s uzavřením a realizací smlouvy pouze po
předchozím písemném souhlasu kupujícího s konkrétním způsobem propagace.
4. Prohlášení prodávajícího, že dodávané zboží nemá právní vady ve smyslu ustanovení
§ 433 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

D Kupní smlouva bude vyhotovena v souladu s ustanovením § 409 a následujících,
zákona č. 513/1991 Sb, Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a dle jejího
vzoru v příloze č. 4.
E Doklady o splnění kvalifikace
1. Doba pro prokázání splnění kvalifikace je požadována v termínu pro podání nabídky
v souladu s ustanovením § 57 odst. 2 a § 62 odst. 2 zákona.
2. Pravost a stáří dokladů musí splňovat podmínky ustanovení § 57 zákona.
Doklady o splnění základních kvalifikačních předpokladů (§ 62 zákona):
Splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 písm. a) až h), j) a k)
uchazeč prokáže předložením čestného prohlášení, jehož vzor je uveden v příloze č. 2 ZD.
Doklady o splnění profesních kvalifikačních předpokladů (§ 54 zákona):
1. Splnění profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) uchazeč prokáže
předložením výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné
obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.
2. Splnění profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. b) uchazeč prokáže
předložením dokladu o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu této
veřejné zakázky.

čl. 3
Místo pro podání nabídek a doba, v níž lze nabídky podat
Při zaslání poštou na adresu: Ministerstvo vnitra ČR
pošt. schránka 160
160 41 Praha 6
Osobně na adresu:
Odbor veřejných zakázek Policejního prezidia ČR
Pelléova 21
Praha 6 - Bubeneč
telefon z vrátnice objektu 835 653
Obálka s nabídkou bude přijímána ve lhůtě pro podání nabídek, t.j. do 9. 11. 2012 do
09:00 hod., a to v úterý a ve čtvrtek v době od 9:00 do 11:00 hod. nebo po telefonické domluvě
(1 den předem) i v jiných termínech, v pondělí až čtvrtek v době 8:30 až 15:30 hod. a v pátek do
11:00 hod..
Za doručení nabídky se považuje při osobním doručení její převzetí zadavatelem, při
zaslání poštou její vložení do poštovní přihrádky zadavatele.
Zadavatel doporučuje osobní doručení nabídky. Nabídka bude podána v souladu
s ustanovením § 68 odst. 2 a 3 a § 69 odst. 5 zákona, tj. v uzavřené obálce označené názvem.
Doporučeným dopisem zaslané výzvy či oznámení na uchazečem uvedenou adresu pro
doručování se považují za doručené dnem jejich vyzvednutí nebo uplynutím lhůty pro jejich
vyzvednutí, stanovené držitelem poštovní licence.
Obálka s nabídkou bude uzavřena a na uzavření opatřena razítkem uchazeče. Bude
zřetelně označena slovem: „soutěž“, nápisem „NEOTEVÍRAT, NABÍDKA K VEŘEJNÉ
ZAKÁZCE “ a heslem „AUTOMOBIL SKŘÍŇOVÝ DO 3,5 t“.
Na obálce bude uvedena adresa, na níž je možné zaslat oznámení podle § 71 odst. 6
zákona.
čl.4
Způsob hodnocení nabídek
Zákládním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena.

čl.5
Jiné požadavky na plnění veřejné zakázky
Zadavatel:
1) Požaduje předložit návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za
uchazeče dle §68 zákona.
2) Upozorňuje, že nabídka včetně všech ostatních dokladů a písemností, které budou její
součástí, musí být předložena v českém jazyce. Cizojazyčné písemnosti musí být opatřeny
úředně ověřeným překladem do českého jazyka, vyjma reklamních materiálů (prospektů).
3) Upozorňuje, že podáním nabídky vyslovuje uchazeč souhlas s tím, že zadavatel poté, co
bude uzavřena kupní smlouva nebo bude zadávací řízení zrušeno, zveřejní na profilu
zadavatele protokol o otevírání obálek, jehož součástí budou i identifikační údaje všech
uchazečů, kteří podali nabídku a informace o jejich nabídkových cenách.
4) Nepřipouští variantní řešení.
5) Upozorňuje, že do kupní smlouvy bude požadovat ustanovení o smluvních sankcích,
6) Požaduje potvrdit v nabídce minimální délku záruční doby lhůty pro veškeré věcné
(mechanické) vady na dodané automobily minimálně 2 roky (24 měsíců) bez omezení počtu
ujetých kilometrů. Záruční lhůtu na lak minimálně 3 roky (36 měsíců). Záruční lhůtu na
neprorezavění karosérie v délce minimálně 10 let (120 měsíců).
7) Požaduje převzít závazek k odpovědnosti za škody vzniklé v důsledku vady zboží v rozsahu
a za podmínek stanovených zákonem č. 59/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou
vadou výrobku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon č. 59/1998 Sb.“). Bude-li se
poškozený v případě škody vzniklé v důsledku vady na zboží dovolávat odpovědnosti u
kupujícího za takto vzniklou škodu podle právních předpisů odlišných od zákona č. 59/1998
Sb. a náhrada škody bude kupujícím poškozenému poskytnuta, prodávající takto
poskytnutou náhradu kupujícímu plně uhradí.
8) Požaduje v nabídce předložit kopii Osvědčení o schválení technické způsobilosti nabízeného
typu vozidla a Základní technický popis schváleného typu vozidla, v případě změny
schválení nabízeného typu také Rozhodnutí o změně schválení technické způsobilosti typu
vozidla s příslušným Základním technickým popisem schváleného typu vozidla.
9) Uchazeč předloží zadavateli seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jimž
za plnění subdodávky uhradil více než 10% z celkové ceny zakázky nebo z části ceny
veřejné zakázky uhrazené zadavatelem v jednom kalendářním roce. Uchazeč předloží
seznam subdodavatelů nejpozději do 60 dnů od splnění smlouvy nebo 28. února
následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok. Má-li
subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií,
jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě
90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů.

čl. 6
Schválení zadávacích podmínek
Zadávací podmínky byly schváleny dne .............................2012.
Ing. Klára Šalátová
vedoucí odboru veřejných zakázek
Policejního prezidia ČR

