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1

IDENTIFIKACE ZADAVATELE

Název zadavatele:
Sídlo:
Právní forma:
Zastoupená:
IČO:
DIČ:

Česká republika – Ministerstvo vnitra generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru ČR
Kloknerova 26, pošt. přihrádka 69, 148 01, Praha 414
organizační složka státu
Ing. Tomášem Vlašánkem, vedoucím oddělení veřejných
zakázek, MV-GŘ HZS ČR
00007064
CZ00007064

(dále jen „centrální zadavatel“)
2

PŘEDMĚT A ROZSAH VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem veřejné zakázky je dodávka cisternových automobilových stříkaček (dále jen
„zboží“) podle technických podmínek, které jsou přílohou č. 1 této zadávací dokumentace
(dále jen „ZD“).
Veřejná zakázka je rozdělena na dvě části, a to:
- 1. část VZ – CAS 20/4000/240 – S 2 T
Dodávka 23 ks cisternových automobilových stříkaček „CAS 20/4000/240 – S 2 T“
a 1 ks „CAS 20/4000/240 – S 2 T“ pro ŠVZ Brno
- 2. část VZ – CAS 20/2000/120 – M 1 T
Dodávka 2 ks cisternových automobilových stříkaček „CAS 20/2000/120 – M 1 T“
Zadávací řízení je prováděno centrálním zadavatelem dle § 3 odst. 1 písm. b) zákona, tj.
veřejná zakázka je zadávána na účet jiných veřejných zadavatelů, kterými jsou jednotlivé
hasičské záchranné sbory krajů uvedené v příloze č. 2 ZD „Seznam veřejných zadavatelů“.
Centrální zadavatel uzavře s vybraným dodavatelem centrální smlouvy na dodávku
kompletního předmětu plnění veřejné zakázky dle jednotlivých částí, přičemž dodávky
jednotlivého zboží budou realizovány na základě dílčích kupních smluv uzavřených
s jednotlivými veřejnými zadavateli (kupujícími) na dodávku určitého počtu zboží na určité
místo plnění podle níže uvedených tabulek.
Pro 1. část VZ
Veřejný zadavatel

Místo plnění

(kupující)

Počet
(ks)

HZS Pardubického kraje

Teplého 1526, 530 02, Pardubice

2

HZS Jihomoravského kraje

Zubatého 685/1, 614 00 Brno

3

HZS Královéhradeckého kraje

nábřeží U Přívozu 122/4, 500 03 Hradec Králové

2

HZS Ústeckého kraje

Horova 1340/10, 400 01 Ústí nad Labem

1

HZS Zlínského kraje

Přílucká 213, 760 01 Zlín

2
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HZS Středočeského kraje

Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno

4

HZS Libereckého kraje

Barvířská 29/10 460 01 Liberec

1

HZS Plzeňského kraje

Kaplířova 9, 320 68 Plzeň

2

HZS Jihočeského kraje

Pražská 52b, 370 04 České Budějovice

2

HZS Olomouckého kraje

Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc

2

HZS Kraje Vysočina

Ke Skalce 32, 586 04 Jihlava

1

HZS Karlovarského kraje

Závodní 205, 360 06 Karlovy Vary

1

GŘ HZS ČR

ŠVZ Brno - Trnkova 85, 628 00 Brno

1

Celkem:

24

Pro 2. část VZ
Veřejný zadavatel

Místo plnění

(kupující)

HZS Hl. m. Prahy

Počet
(ks)

Sokolská 62, 121 24 Praha 2

2

Uchazeč může podat nabídku na jednu nebo na obě části veřejné zakázky. Ustanovení
zákona týkající, se postupů zadavatele v zadávacím řízení či práv a povinností
dodavatele, se vztahují na každou jednotlivou část, nevyplývá-li ze zákona jinak.
Nabídky na každou z částí budou posuzovány a hodnoceny samostatně.

3

KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
CPV kód a název: 34144212-7 Cisternové automobilové stříkačky

4

PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 152 561 983 Kč bez DPH.
a) Předpokládaná hodnota veřejné zakázky pro 1. část VZ činí 140 826 446 Kč bez
DPH.
b) Předpokládaná hodnota veřejné zakázky pro 2. část VZ činí 11 735 537 Kč bez DPH.
5
5.1

LHŮTA DODÁNÍ A MÍSTO POSKYTOVÁNÍ PLNĚNÍ
Termíny dodání

Zadavatel požaduje dodání ve lhůtě do 6 měsíců po uzavření centrální smlouvy.
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5.2

Místo plnění

Podrobná místa plnění jsou uvedena u jednotlivých kupujících, které jsou uvedeny v příloze
č. 2 ZD.
6

OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Veškeré obchodní a platební podmínky jsou obsaženy v závazných návrzích centrálních
smluv dle jednotlivých částí (viz Příloha č. 3 a 4 ZD), které jsou nedílnou součástí této ZD.
7

TECHNICKÉ PODMÍNKY

Technické podmínky, specifikace a technické a uživatelské standardy jsou popsány v této
ZD. Je nutno respektovat ustanovení příslušných ČSN EN a ČSN nebo jejich částí, které
byly oprávněným orgánem prohlášeny za závazné. Veškeré prvky a součásti dodávky
(materiály, výrobky a zařízení) musí splňovat požadavky zákona č. 22/1997 Sb.,
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
Pokud je v ZD uvedeno specifické označení výrobků, jedná se o popisné určení výrobku
nebo služby s tím, že zadavatel umožňuje kvalitativně a technicky obdobná řešení.
8
8.1

POŽADAVEK NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
Nabídková cena

a) Nabídková cena musí být zpracována jako cena nejvýše přípustná za splnění
specifikovaného předmětu veřejné zakázky v nabízeném termínu a kvalitě a nesmí
překročit předpokládanou hodnotu veřejné zakázky dle jednotlivých částí uvedenou v
bodě 4 této ZD. Překročení této předpokládané hodnoty bude zadavatelem posouzeno
jako nesplnění požadavků zadavatele a nabídka bude vyřazena.
b) Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady na splnění veřejné zakázky dle článku
6. Součástí nabídkové ceny je rovněž předvedení funkčnosti a uvedení předmětu
zakázky do provozu dle právních předpisů a norem České republiky.
c) Zadavatel nepřipouští žádné podmínky, za nichž by bylo možno zvýšit nabídkovou cenu,
kromě změny DPH v případě změny v platných právních předpisech.
d) Celková nabídková cena a jednotková cena bude uvedena v návrhu smlouvy ve struktuře
cena v Kč bez DPH, výše DPH a cena v Kč vč. DPH. Sazba DPH bude v případě její
změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
e) Uchazeč odpovídá za úplnost ocenění zakázky podle specifikace předmětu veřejné
zakázky stanovené v ZD.
8.2

Jiné požadavky na zpracování nabídky

a) Nabídka musí být zpracována v českém jazyce v jednom vyhotovení. Veškeré
cizojazyčné doklady a texty prokazující kvalifikaci musí být opatřeny ověřeným
překladem do českého jazyka, u ostatních dokladů stačí prostý překlad. Povinnost připojit
k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve
slovenském jazyce. Nabídka by měla být svázána nebo jinak upravena nerozebíratelným
způsobem. Jednotlivé listy nabídky včetně všech dokladů zadavatel doporučuje očíslovat
vzestupnou nepřerušovanou číselnou řadou.
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b) Texty v nabídce nesmí obsahovat žádné vsuvky mezi řádky, výmazy nebo přepisy. Budeli takové úpravy nebo opravy nabídka obsahovat, musí být tyto podepsány a opatřeny
datem provedení opravy osobou, resp. osobami podepisujícími nabídku.
c) Obsah nabídky musí odpovídat požadavkům stanoveným zákonem a musí obsahovat
veškeré doklady k prokázání kvalifikace a jiné požadavky zadavatele, uvedené v této ZD.
d) Nabídka musí obsahovat podepsaný návrh centrální smlouvy osobou oprávněnou jednat
jménem či za uchazeče, který musí respektovat požadavky centrálního zadavatele
uvedené v ZD. (V případě pověření osoby k zastupování statutárního orgánu bude v
nabídce přiložena plná moc).
e) Nabídka musí obsahovat podrobný popis nabízeného plnění tj. popis konkrétního
nabízeného zboží včetně veškerých položek požárního příslušenství s uvedením výrobce
a obchodních názvů, případně konkrétní technickou a jinou dokumentaci, ze které bude
patrné splnění požadavků zadavatele, a to vyčerpávajícím způsobem. (Ilustrativní
fotografie, ilustrativní výkresy a ilustrativní vyobrazení nabízeného plnění nejsou pro
splnění požadavků na podrobný popis nabízeného plnění dostatečné.)
f)

Součástí nabídky bude stanovisko výrobce podvozku, ve kterém:
- vyslovuje souhlas s provedením účelové nástavby popsané v nabídce,
- uvádí seznam jím schválených změn provedených na podvozku výrobcem účelové
nástavby oproti manuálu pro nástavbáře,
- prohlašuje, že motor splňuje požadavky na provoz bez ad blue a na provoz při použití
paliva podle vojenských standardů F 34 bez přídavných aditiv.

Nabídky, které nebudou splňovat beze zbytku zadávací podmínky stanovené v oznámení
o zakázce a v této ZD, budou ze zadávacího řízení vyřazeny.
9

POŽADAVKY NA KVALIFIKACI

Dodavatel je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svoji
kvalifikaci. Splněním kvalifikace se rozumí:
a) splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 zákona (pro obě části VZ),
b) splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 zákona (pro obě části VZ),
c) předložení čestného prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit
veřejnou zakázku § 50 odst. 1 písm. c) zákona (pro obě části VZ), a
d) splnění technických kvalifikačních předpokladů § 56 odst. 1 písm. a) a e) zákona (pro
obě části VZ).
9.1

Způsob prokázání kvalifikace

Dodavatel prokazuje splnění kvalifikace doklady stanovenými zákonem a doklady
požadovanými zadavatelem v této ZD.
9.2

Prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Dodavatel může k prokázání kvalifikace předložit výpis ze Seznamu kvalifikovaných
dodavatelů vydaný provozovatelem seznamu (§ 127 zákona). Předloží-li dodavatel
zadavateli výpis ze seznamu, který nebude starší než 3 měsíce k poslednímu dni, ke
kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, nahrazuje tento výpis prokázání splnění:
a) základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 a
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b) profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 písm. a) a b) v tom rozsahu, v jakém
doklady prokazující splnění těchto profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají
požadavky veřejného zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních
předpokladů pro plnění veřejné zakázky.
9.3

Prokázání kvalifikace certifikátem

Dodavatel může prokázat splnění kvalifikace platným certifikátem vydaným v rámci Systému
certifikovaných dodavatelů. Certifikát, který obsahuje náležitosti stanovené v § 139 zákona,
a údaje v něm uvedené jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění
kvalifikace, nahrazuje splnění kvalifikace v rozsahu v něm uvedených údajů.
Certifikát dodavatel předloží ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace. Certifikát musí být
platný ve smyslu § 140 odst. 1 zákona.
9.4

Subdodavatelé a společná nabídka více dodavatelů

Dodavatel je povinen v nabídce uvést, které části zakázky má v úmyslu zadat jednomu či
více subdodavatelům včetně identifikačních údajů těchto subdodavatelů.
Bude-li předmět zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají či
hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních
kvalifikačních předpokladů podle § 50 odst. 1 písm. a) zákona (tj. základní kvalifikační
předpoklady podle § 53 zákona) a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a)
zákona (tj. výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, či výpis z jiné
obdobné evidence, pokud je v ní zapsán) v plném rozsahu. Splnění kvalifikace podle § 50
odst. 1 písm. b) a d) zákona musí prokázat všichni dodavatelé společně.
V případě, že bude předmět zakázky plněn podle § 51 odst. 5 zákona společně několika
dodavateli, jsou povinni předložit zadavateli současně s doklady prokazujícími splnění
kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé
budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti
se zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění zakázky i po dobu
trvání jiných závazků vyplývajících ze zakázky. Požadavek na závazek podle věty první, aby
dodavatelé byli zavázáni společně a nerozdílně, platí, pokud jiný právní předpis nebo
zadavatel nestanoví jinak.
Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované
zadavatelem podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona v plném rozsahu, je oprávněn splnění
kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je
v takovém případě povinen zadavateli předložit:
a) doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53
odst. 1 písm. j) zákona a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a)
zákona subdodavatelem a
b) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele
k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí
či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to
alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1
písm. b) a d) zákona.
Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle §
54 písm. a) zákona.
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9.5

Prokázání kvalifikace zahraniční osoby

Nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje zahraniční dodavatel splnění
kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo
bydliště, a to v rozsahu požadovaném tímto zákonem a veřejným zadavatelem. Pokud se
podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního
dodavatele určitý doklad nevydává, je zahraniční dodavatel povinen prokázat splnění takové
části kvalifikace čestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci
kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele
stanovena, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení.
Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s
připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud zadavatel v
zadávacích podmínkách nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána,
nestanoví jinak; to platí i v případě, prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném než
českém jazyce dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na
území České republiky. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého
jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.
9.6

Pravost a stáří dokladů

Dodavatel je, dle § 57 zákona, povinen předložit doklady prokazující splnění kvalifikace v
kopii, není-li výslovně uvedeno jinak.
Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního
rejstříku nesmějí být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů.
10 KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY
10.1 Základní kvalifikační předpoklady
Zadavatel požaduje po dodavateli prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů
dle ustanovení § 53 odst. 1 písm. a) až l) zákona. Dodavatel prokáže splnění uvedených
základních kvalifikačních předpokladů předložením dokladů dle § 53 odst. 3 zákona, čestná
prohlášení budou podepsaná uchazečem či jinou osobou oprávněnou jednat jménem či za
uchazeče.
Uchazeč prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů pro každou část
veřejné zakázky zvlášť.
10.2 Profesní kvalifikační předpoklady
Zadavatel požaduje splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona.
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží:
a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné
evidence, pokud je v ní zapsán,
b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné
živnostenské oprávnění či licenci.
Uchazeč prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro každou část
veřejné zakázky zvlášť.
10.3 Technické kvalifikační předpoklady
Technické kvalifikační předpoklady prokáže uchazeč dle § 56 odst. 1 zákona takto:
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- písm. a) předložením seznamu významných dodávek obdobného charakteru
realizovaných uchazečem v posledních 3 letech (od data konce lhůty pro podání nabídek
zpětně). Uchazeč doloží dodávky v celkovém rozsahu min. pro 1. část VZ 10 ks CAS a pro
2. část VZ 1 ks CAS bez rozdílu typu a provedení. U každé dodávky uchazeč uvede dobu
plnění. Přílohou tohoto seznamu musí být:
1. osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno
veřejnému zadavateli,
2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému
zadavateli, nebo
3. smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně
možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně,
(pro každou dodávku zvlášť pokud osvědčení nebo jiný doklad nebyl vystaven jedním
odběratelem pro více dokladovaných dodávek).
- písm. e) popis zboží určený k dodání.
Součástí popisu předmětu plnění musí být mimo jiné:
- rozměrový výkres kompletní nabízené CAS s pohledy přední, zadní, levá a pravá strana
a půdorysný pohled se skutečnými hodnotami nabízené CAS podle bodu 3.4 až 3.11
ČSN EN 1846-2.
- nákres se zakreslením všech elektrických a elektronických zařízení, které se nacházejí
pod čárou brodění doplněný seznamem těchto zařízení s výrobním a typovým
označením a informací, zda se jedná o zařízení vodotěsné nebo voděodolné včetně
hodnoty krytí IP. Čára brodění v prostoru mezi nápravami je vodorovná, před přední
nápravou a za zadní nápravou ve směru od středu CAS míří nahoru pod úhlem 10o od
vodorovné roviny v souladu s TP STS/16A-2016 a podle níže uvedeného obrázku.

Uchazeč prokáže splnění technických kvalifikačních předpokladů pro každou část
veřejné zakázky zvlášť.
11 JINÉ POŽADAVKY ZADAVATELE
11.1 Dále uchazeč k nabídce předloží:
a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních třech
letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném
poměru u zadavatele dle § 68 odst. 3 písm. a) zákona,
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b) má-li uchazeč formu akciové společnosti, předloží seznam vlastníků akcií, jejichž
souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu dle § 68 odst. 3 písm.
b) zákona,
c) prohlášení o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního předpisu
v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou dle § 68 odst. 3 písm. c) zákona,
d) seznam nejméně jednoho vlastního nebo smluvního servisního střediska,
11.2 Podmínky pro uzavření smlouvy
Podmínkou pro uzavření smluv s vybraným uchazečem (na každou část zvlášť), bude před
jejich uzavřením předložení pojistné smlouvy, platné minimálně do řádného předání
předmětu plnění, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou
uchazečem třetí osobě s výší pojistného plnění v min. výši 10 000 000 Kč (slovy:
desetmilionůkorun českých). Tuto skutečnost vybraný uchazeč doloží kopií pojistné
smlouvy, či kopií pojistného certifikátu a kopii dokladu o zaplacení pojistného.

12 PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
12.1 Nabídka uchazeče
Nabídky se podávají písemně v českém jazyce, na každou část VZ samostatně v zalepené
obálce, která musí být:
a) nadepsána: NEOTEVÍRAT – Veřejná zakázka: „Cisternové automobilní stříkačky z
prostředků Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů – X. část“ (bude
nahrazeno podle části, na kterou uchazeč podává nabídku) “,
b) označena názvem dodavatele,
c) označena kontaktní adresou uchazeče, na kterou lze zaslat oznámení dle § 71 odst.
5 zákona v případě nabídky podané po lhůtě pro podání nabídek,
d) vhodným způsobem zajištěna proti samovolnému otevření či otevření v důsledku
manipulace při poštovní přepravě.
Pokud podává nabídku více uchazečů společně (společná nabídka), uvedou v nabídce též
osobu, která bude zmocněna zastupovat tyto uchazeče při styku se zadavatelem v průběhu
zadávacího řízení.
12.2 Členění nabídky
Zadavatel doporučuje zachovat podobu nabídky v níže uvedeném členění:
a) krycí list nabídky obsahující identifikační údaje dodavatele, příp. identifikace
dodavatelů, kteří podávají nabídku společně, opatřený razítkem a podpisem
oprávněné osoby (osob) uchazeče a údaje, identifikující předmětnou veřejnou
zakázku (viz příloha č. 5 ZD),
b) obsah nabídky,
c) doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů dle článku 10.1,
(vzory čestných prohlášení viz příloha č. 5 ZD),

d) doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle článku 10.2,
e) doklady prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladů dle článku 10.3,
f) čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku
(vzory čestných prohlášení viz příloha č. 5 ZD),
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g) jiné požadavky zadavatele dle článku 11 (vzory čestných prohlášení viz příloha č. 5 ZD),
h) doklad o poskytnutí jistoty dle článku 0,
i)

nabídková cena dle článku 8.1,

j)

podrobný popis nabízeného plnění dle článku 8.2,

k) ostatní - zde uchazeč uvede informace související s plněním veřejné zakázky, které
považuje za nezbytné,
l)

originál návrhu centrální smlouvy podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem či
za uchazeče s přílohami tvořícími její nedílnou součást,

m) elektronická forma nabídky ve formátu pdf a vyplněný návrh smlouvy ve formátu doc
– přiložené CD
13 OSTATNÍ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
13.1 Změna podmínek ZD
Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených ZD, a to buď na
základě žádostí uchazečů o dodatečné informace k zadávacím podmínkám, nebo z vlastního
podnětu způsobem stanoveným zákonem.
13.2 Požadavky na varianty nabídek
Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.
13.3 Uveřejňování
Podáním nabídky uchazeč bere na vědomí, že zadavatel poté, co bude uzavřena smlouva
s uchazečem, který podal nejvhodnější nabídku, nebo poté, co bude zadávací řízení
zrušeno, uveřejní na Profilu zadavatele zprávu o posouzení a hodnocení nabídek a všechny
protokoly, jejichž součástí budou mimo jiné i identifikační údaje všech uchazečů, kteří podali
nabídku, a informace o nabídkových cenách těchto uchazečů, a vyslovuje s výše uvedeným
souhlas.
13.4 Povinnost spolupůsobit při výkonu kontroly
Uchazeč 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
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
14 ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK PODLE HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ
14.1 Hodnotící kritéria pro 1. část VZ
14.1.1 Základní hodnotící kritérium pro zadání 1. části VZ
Nabídky budou hodnoceny v souladu s § 78 odst. 1 písm. a) zákona na základě
ekonomické výhodnosti nabídek.
14.1.2 Dílčí hodnotící kritéria pro 1. část VZ
1.

2.

Výše nabídkové ceny 80 %
Nejnižší celková nabídková cena bez DPH
Funkční vlastnosti 16 %
a) Nejmenší celková výška CAS (bez antén komunikačních zařízení, v nezatíženém
stavu bez osádky, hasiva a požárního příslušenství) – pa= 12%.
Poznámka: uložením požárního příslušenstvím se celková výška CAS nesmí zvýšit
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b) Největší měrný výkon motoru CAS na 1000 kg největší technicky přípustné
hmotnosti CAS – pb= 4%
p…………… přidělená váha k dílčí funkční vlastnosti
Pozn.:

pokud uchazeč nabídne rozměr s technickými tolerancemi, bude
hodnocena nejméně příznivá hodnota.

Hodnocena bude absolutní hodnota rozdílu velikosti funkční vlastnosti
nabídnuté uchazečem, a referenční hodnoty dané technickými podmínkami,
jako minimální (maximální).
Tabulka funkčních vlastností
Vlastnost
a
b

Celková výška CAS (mm)
Měrný výkon motoru CAS (kW.1000kg-1)

Referenční
hodnota (f)
3300
15

Velikost
(F)
Fa
Fb

Rozdíl
R=|(F-f)|
Ra
Rb

3. Brzdový systém 4 %
Hodnoceno bude podle provedení předmětu plnění následovně:
Uchazečem nabídnuté řešení:
- počet náprav osazených kotoučovým brzdovým systémem
0 – (bubnový brzdový systém na obou nápravách) – 0 bodů
1 – (bubnový brzdový systém na zadní nápravě a kotoučový brzdový systém
na přední nápravě) – 50 bodů
2 – (kotoučový brzdový systém na obou nápravách) – 100 bodů
14.1.3 Způsob hodnocení nabídek pro 1. část VZ
1. Výše nabídkové ceny 80 %

Hodnocení 1. kritéria:

100 x

nejnižší nabídnutá cena
hodnocená cena

x 0,8 = A

2. Funkční vlastnosti 16 %

Hodnocení 2.
kritéria:

(Ra,b)
100 x

nejvýhodnější rozdíl (R*a,b)

x p a,b =(B a,b)

B= Ba+Bb
3. Brzdový systém 4 %

Hodnocení 3. kritéria:

(počet přidělených bodů)

x 0,04 = C
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14.1.4 Hodnocení nabídkové ceny pro 1. část VZ
Zadavatel bude hodnotit celkovou nabídkovou cenu bez DPH.
14.1.5 Sestavení celkového pořadí pro 1. část VZ
Za vítěznou nabídku bude zadavatelem považována taková nabídka, která
dosáhne největšího počtu bodů při součtu kritérií (A+B+C).
14.2 Hodnotící kritéria pro 2. část VZ
14.2.1 Základní hodnotící kritérium pro zadání 2. části VZ
Nabídky budou hodnoceny v souladu s § 78 odst. 1 písm. a) zákona na základě
ekonomické výhodnosti nabídek.
14.2.2 Dílčí hodnotící kritéria pro 2. část VZ
1.

2.

Výše nabídkové ceny 80 %
Nejnižší celková nabídková cena bez DPH
Funkční vlastnosti 16 %
a) Nejmenší celková výška CAS (bez antén komunikačních zařízení, v nezatíženém
stavu bez osádky, hasiva a požárního příslušenství) – pa= 12%.
Poznámka: uložením požárního příslušenstvím se celková výška CAS nesmí zvýšit

b) Největší měrný výkon motoru CAS na 1000 kg největší technicky přípustné
hmotnosti CAS – pb= 4%
p…………… přidělená váha k dílčí funkční vlastnosti
Pozn.:

pokud uchazeč nabídne rozměr s technickými tolerancemi, bude
hodnocena nejméně příznivá hodnota.

Hodnocena bude absolutní hodnota rozdílu velikosti funkční vlastnosti
nabídnuté uchazečem, a referenční hodnoty dané technickými podmínkami jako
minimální (maximální).
Tabulka funkčních vlastností
Vlastnost
a
b

Celková výška CAS (mm)
Měrný výkon motoru CAS (kW.1000kg-1)

Referenční
hodnota (f)
3000
15

Velikost
(F)
Fa
Fb

Rozdíl
R=|(F-f)|
Ra
Rb

3. Brzdový systém 4 %
Hodnoceno bude podle provedení předmětu plnění následovně:
Uchazečem nabídnuté řešení:
- počet náprav osazených kotoučovým brzdovým systémem
0 – (bubnový brzdový systém na obou nápravách) – 0 bodů
1 – (bubnový brzdový systém na zadní nápravě a kotoučový brzdový systém
na přední nápravě) – 50 bodů
2 – (kotoučový brzdový systém na obou nápravách) – 100 bodů
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14.2.3 Způsob hodnocení nabídek pro 2. část VZ
1.

Výše nabídkové ceny 80 %

Hodnocení 1. kritéria:

2.

100 x

nejnižší nabídnutá cena
hodnocená cena

x 0,8 = A

Funkční vlastnosti 16 %

Hodnocení 2.
kritéria:

(Ra,b)
100 x

nejvýhodnější rozdíl (R*a,b)

x p a,b =(B a,b)

B= Ba+Bb
3.

Brzdový systém 4 %

Hodnocení 3. kritéria:

(počet přidělených bodů)

x 0,04 = C

14.2.4 Hodnocení nabídkové ceny pro 2. část VZ
Zadavatel bude hodnotit celkovou nabídkovou cenu bez DPH.
14.2.5 Sestavení celkového pořadí pro 2. část VZ
Za vítěznou nabídku bude zadavatelem považována taková nabídka, která
dosáhne největšího počtu bodů při součtu kritérií (A+B+C).

15 JISTOTA
Zadavatel požaduje poskytnutí jistoty dle § 67 zákona.:
- pro 1. část veřejné zakázky ve výši 2 500 000,- Kč (slovy: dvamilionypětsettisíckorun českých),
- pro 2. část veřejné zakázky ve výši 200 000,- Kč (slovy: dvěstětisíckorun českých),
Uchazeč poskytne jistotu formou složení peněžní částky na účet zadavatele vedený Českou
národní bankou pod číslem 6015-8908881/0710, variabilní symbol IČO uchazeče, nebo
formou bankovní záruky podle § 2029 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném
znění, přiložením originálu záruční listiny k nabídce uchazeče nebo formou pojištění záruky.
Jistota poskytnutá formou složení peněžní částky musí být připsána na účet zadavatele
nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek.
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Peněžní jistotu je zadavatel povinen uvolnit v souladu s ustanovením § 67 zákona včetně
úroků zúčtovaných peněžním ústavem. Za tímto účelem je uchazeč povinen uvést v nabídce
číslo účtu, na který bude jistota uvolněna. Bude-li jistota poskytnuta formou bankovní záruky
nebo pojištění záruky, je uchazeč povinen zajistit její platnost po celou dobu zadávací lhůty
podle § 43 zákona. Pokud banka vystavující bankovní záruku nebo pojištění záruky požaduje
v případě uvolnění jistoty vrácení listiny, bude originál záruční listiny nebo pojištění záruky v
nabídce volně vložen a nabídka bude obsahovat kopii této listiny z důvodu nutnosti uchování
dokumentace podle ustanovení § 155 zákona.
Pokud nabídku podává více uchazečů společně, postačí, složí-li peněžní jistotu na účet
zadavatele jeden z nich, resp. bankovní záruka je vystavena na jméno jednoho z těchto
uchazečů.
16 LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDKY
Lhůta pro podání nabídek končí dne 22. 4. 2016 v 14:00 hodin.
Místo pro podávání nabídek
Nabídky lze poslat doporučenou poštou nebo kurýrní službou nebo osobně podat každý
pracovní den lhůty v době od 08:00 do 14:00 hodin na adresu: MV-generální ředitelství
hasičského záchranného sboru ČR, Kloknerova 26, 148 01 Praha 414
Při podání nabídky poštou nebo jiným veřejným přepravcem se za okamžik podání nabídky
považuje její fyzické převzetí podatelnou zadavatele na výše uvedené adrese.
17 TERMÍN OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 22. 4. 2016 v 14:00 hodin na pracovišti
zadavatele - MV-generální ředitelství hasičského záchranného sboru ČR, Kloknerova
26, 148 01 Praha 414. Při otevírání obálek s nabídkami mají právo být přítomni členové
komise pro otevírání obálek, zástupci zadavatele a zástupci uchazečů (max. 1 osoba za
jednoho uchazeče. Zástupci uchazeče se prokáží písemným pověřením statutárního
orgánu).
18 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Tato ZD včetně příloh je k dispozici ke stažení na Profilu zadavatele.
18.1 Dodatečné informace k ZD
Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k ZD. Písemná žádost
musí být doručena nejpozději 6 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
Bude-li žádost o dodatečné informace učiněna telegraficky, dálnopisem nebo elektronickými
prostředky, musí splňovat požadavky stanovené pro písemnou formu v souladu se zákonem
č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.
Zadavatel z důvodu urychlení zpracování dodatečných informací doporučuje podat žádost
prostřednictvím Profilu zadavatele.
Kontaktní osoba: Ing. Petr Škopek, tel. 950 819 586
e-mail: petr.skopek@grh.izscr.cz
18.2 Poskytování dodatečných informací
Na základě žádosti dodavatele o dodatečné informace k zadávacím podmínkám doručené
ve lhůtě stanovené zákonem zadavatel doručí dodavateli dodatečné informace k zadávacím
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podmínkám. Tyto dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, poskytne zadavatel i
všem ostatním dodavatelům, kteří si vyžádali ZD nebo kterým byla ZD poskytnuta. Zadavatel
také vždy uveřejní dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti na Profilu
zadavatele.
18.3 Poskytování dodatečných informací bez předchozí žádosti
Zadavatel má právo poskytnout uchazečům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i
bez předchozí žádosti dodavatele. Takovéto dodatečné informace doručí zadavatel všem
dodavatel, kteří si vyžádali ZD nebo kterým byla ZD poskytnuta. Zadavatel také vždy
uveřejní dodatečné informace na Profilu zadavatele.
18.4 Zrušení zadávacího řízení
Zrušení zadávacího řízení je možné za podmínek stanovených v § 84 zákona. Pokud
zadavatel zruší zadávací řízení, nevzniká uchazečům vůči zadavateli jakýkoliv nárok.
19 LHŮTA, PO KTEROU JSOU DODAVATELÉ SVOU NABÍDKOU VÁZÁNI
Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem
doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Délka zadávací lhůty činí 60
kalendářních dnů.
20 PRÁVA ZADAVATELE
Zadavatel si vyhrazuje právo upřesnit ve spolupráci s vybraným uchazečem smluvní
ustanovení výslovně neuvedená v těchto zadávacích podmínkách, která nejsou předmětem
hodnocení.
21 SEZNAM PŘÍLOH
Příloha č. 1: Technické podmínky (58 listů)
Příloha č. 2: Seznam veřejných zadavatelů (4 listy)
Příloha č. 3: Návrh centrální smlouvy – 1. část (9 listů)
Příloha č. 4: Návrh centrální smlouvy – 2. část (9 listů)
Příloha č. 5: Vzory (5 listů)
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Ing. Tomáš Vlašánek
vedoucí oddělení veřejných zakázek
GŘ HZS ČR
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