Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina
Ke Skalce 32, 586 04 Jihlava
___________________________________________________________________________
Číslo zakázky: HSJI-687/E-2016
Datum vyhlášení: 3.2.2016

Č.j.: HSJI-687-2/E-2016
Počet listů: 3
Počet příloh: 3/10

Výzva
k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
v souladu s § 12, odst. 3 a § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů
Název zakázky:

RS na dodávku náhradních dílů pro osobní vozidla – ÚO Žďár nad
Sázavou

Název zadavatele:
Sídlo zadavatele:
IČ zadavatele:
DIČ zadavatele:
Osoba oprávněná jednat
za zadavatele:
Telefon / E-mail osoby
oprávněné jednat za zad.
Kontaktní osoba(-y) ve
věci veřejné zakázky:
Telefon:

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina
Ke Skalce 4960/32, 586 04 Jihlava
708 85 184
není plátcem DPH

E-mail:

vladimír.sobotka@hasici-vysocina.cz / renata.krizkova@hasici-vysocina.cz

A.

Předmět zakázky
(stručný popis, počet…):

Specifikace - popis
B. předmětu zakázky (konkrétní - technické parametry):

C.

Předpokládaná. cena
zakázky:

Místo dodání/převzetí
D.
plnění (adresa):
Předpokládaný termín
E.
plnění (datum):
Hodnocení nabídek F.
hodnotící kritérium:

G.

Způsob hodnocení
nabídek:

plk. Ing. Petr Beneš, krajský ředitel
+420 950 270 111 / petr.benes@hasici-vysocina.cz
plk. Ing. Vladimír Sobotka, ředitel ÚO Žďár nad Sázavou
Renáta Křížková, koordinátor veřejných zakázek HZS KV
+ 420 950 291 191 / +420 950 270 183

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je průběžná dodávka náhradních dílů
pro osobní vozidla značek Škoda, Ford, Fiat, renault, Peugeot, Toyota atd. na základě objednávek.
Jedná se o plynulou dodávku na období do 31.12.2016 nebo do vyčerpání finančního rámce.

Specifikace předmětu veřejné zakázky – dodávka náhradních dílů pro osobní
vozidla za podmínek uvedených v Rámcové smlouvě
v Kč bez DPH

v Kč vč. DPH
100.000,-

121.000,-

HZS Kraje Vysočina, územní odbor Žďár nad Sázavou, Jamská 4, 591 01
Žďár nad Sázavou
Průběžně do 31.12.2016 nebo do vyčerpání finančního rámce.
Nejnižší nabídková cena včetně DPH.
1. Do hodnocení nabídek budou zařazeny všechny nabídky, které splní podmínky
zadání podle této výzvy.
2. V případě rovnosti podaných nabídkových cen bude zadavatelem přihlédnuto
k lepším (vyšším) parametrům nabídnutým uchazečem nad rámec specifikace
uvedené v bodu B. této výzvy a k výši nabídnuté záruční doby (její minimální
délka je stanovena v bodě K. této Výzvy).
3. Zadavatel podle výše nabídkové ceny sestaví pořadí uchazečů od nejnižší po
nejvyšší nabídkovou cenu. Na základě sestaveného pořadí zadavatel uzavře s vy-

braným uchazečem ve smyslu hodnocení smlouvu.

H.

Požadavky na zpracování nabídky:

1. Uchazeč předloží nabídku v souladu s požadavky této Výzvy
2. Nabídka bude zpracována v českém jazyce a nebude obsahovat přepisy a opravy,
které by mohly zadavatele uvést v omyl. Listiny a doklady v jiném než českém
jazyce budou doplněny úředním překladem do českého jazyka.
3. Nabídka bude zpracována písemnou formou:
- vyplnění krycího listu nabídky, který tvoří přílohu této Výzvy (příloha
v el.podobě bude zaslána uchazečům po vyžádání na e-mailové adrese kontaktní osoby uvedené v této výzvě),
- doložení dokladů podle bodu I. této Výzvy
- doplněný návrh Rámcové smlouvy
- oceněný výkaz položek nabídky
4. Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady (práce a činnosti potřebné pro
řádné splnění veřejné zakázky) uchazeče včetně nákladů na dopravu a předání
dodávky příjemci v místě plnění.
5. Nabídková cena bude stanovena jako cena „nejvýše přípustná“. Nabídková cena
může být upravena pouze při zákonné změně výše DPH.

I.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

1. Kopie výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán
2. Kopie dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních předpisů, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění.

J.

Platební podmínky
(minimální rozsah):

K.

Další podmínky
zadavatele:

1. Platby budou realizovány v Kč na základě předložené faktury včetně příloh dokladujících realizaci veřejné zakázky. Předmět plnění bude hrazen po odsouhlasení kompletnosti dodávky veřejné zakázky, tj. na základě zpracovaného protokolu o předání (dodacího listu) a po odstranění všech případných vad ze strany dodavatele.
2. Faktura musí obsahovat číslo smlouvy a všechny údaje uvedené v § 29 zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 13a
zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Faktury jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení na adresu
zadavatele.
4. Zadavatel je oprávněn do data splatnosti vrátit fakturu, která neobsahuje požadované náležitosti, nebo která obsahuje jiné cenové údaje, nebo jiný druh dodávky
nebo služeb než dohodnuté ve smlouvě s tím, že doba splatnosti nové (opravené)
faktury začíná znovu běžet ode dne jejího doručení zadavateli.
5. Faktura je považována za proplacenou okamžikem odepsání příslušné částky
z účtu zadavatele.
6. Zálohové platby zadavatel neposkytuje.
1. Všechny náklady a výdaje spojené s vypracováním a předložením nabídky nese
uchazeč.
2. Uchazeči jsou vázáni svými nabídkami do doby uzavření smlouvy s vybraným
dodavatelem.
3. Nabídky, které nesplní podmínky této výzvy, budou z hodnocení vyřazeny.
4. Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnutí všech nabídek, právo změnit nebo zrušit
veřejnou zakázku malého rozsahu a právo možnosti neuzavření smlouvy s žádným z uchazečů.
5. Rozsah veřejné zakázky může být zadavatelem upraven v návaznosti na finanční
možnosti zadavatele po předchozí dohodě s vybraným uchazečem.
6. Pokud jsou v této výzvě uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména,
specifická označení zboží, které platí pro určitou osobu, případně její organizační
složku za příznačné, umožňuje zadavatel použití i jiných technických a kvalitativně obdobných řešení.

7. Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
L.

Přílohy:

Lhůta pro podání nabídek (datum) do:
Místo pro podání
N.
nabídek:
Místo a termín otevíO.
rání nabídek (datum):
M.

1. Krycí list nabídky
2. Specifikace předmětu zakázky-podkladem pro krycí list nabídky a příloha č.1
Rámcové smlouvy
3. Návrh Rámcové smlouvy

10.2. 2016 do 11,00 hodin
Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, Ke Skalce 4960/ 32,
586 04 Jihlava
Místo – viz. bod N., termín 10.2.2016
V případě zájmu o tuto veřejnou zakázku zasílejte Vaši nabídku na HZS Kraje Vysočina písemně na adresu uvedenou v bodu N.

P.

Způsob podání
nabídek:

Při podání nabídky poštou, kurýrní poštou nebo osobně se za datum doručení
považuje okamžik převzetí zásilky podatelnou zadavatele, a to v pracovní
dny – ÚT, ČT, PÁ v době od 08,00 do 13,00 hodin, PO, ST v době od 08,00
do 17,00 hodin a v den lhůty pro podání nabídek od 08,00 do 11,00 hodin.
Nabídka bude na obálce uchazečem označena textem „Neotvírat – VZ RS
dodávka náhradních dílů pro osobní vozidla ÚO Žďár nad Sázavou“

plk. Ing. Petr Beneš v.r.
…………………………….………………

plk. Ing. Petr Beneš
krajský ředitel

Příloha č. 1 k č.j. HSJI-687-2/E-2016

Krycí list nabídky
na veřejnou zakázku malého rozsahu
„RS na dodávku náhradních dílů pro osobní vozidla – ÚO Žďár nad Sázavou“
zadávanou ČR-Hasičským záchranným sborem Kraje Vysočina
podle § 12/3 a § 18/5 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
Název uchazeče:
Sídlo uchazeče :
IČ :
DIČ :
Statutární zástupce :
Peněžní ústav
Číslo účtu:
Zástupce odpovědný za jednání uchazeče pro zakázku:
Telefon:
e-mail:
Počet listů nabídky pro zakázku:
Prohlášení uchazeče:
1. Nabídka splňuje všechny požadavky zadavatele, předmět plnění veřejné zakázky jsme připraveni
dodat ve specifikaci a podle podmínek uvedených ve Výzvě k podání nabídky.
2. Nabízený předmět plnění veřejné zakázky je v souladu s předpisy a normami platnými pro Českou
republiku.
3. Podáním nabídky bereme na vědomí, že zadavatel poté, co bude uzavřena smlouva s dodavatelem,
který podal nejvhodnější nabídku, nebo poté, co bude výběrové řízení zrušeno, zveřejní na profilu
zadavatele údaje o výsledku zadávacího řízení.
4. Současně bereme na vědomí, že ve smlouvě uzavírané s vybraným dodavatelem bude dodavatel
zavázán povinností umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly, provést kontrolu dokladů
souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy k jejich archivaci (zákon č.
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).

Celková nabídková cena za předmět plnění bez DPH a s DPH:
Název zboží, služby…

MJ

Cena za MJ v Kč
bez DPH

Počet
MJ

Cena celkem v Kč
bez DPH

DPH 21%

vč. DPH

Škoda Octavia liftback
Škoda Fabia Combi
Renault Kango

Celkem
Slovy:

Poskytnutá záruka:

měsíců

V ………………….. dne ……………
……………………………….
jméno a podpis
oprávněného zástupce uchazeče

