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VŘ ,,Pořízení vozidla na alternativní pohon" - ll

znoÁvncí DoKuMENTAcE
nn veŘgruou zlxÁzru ruelÉno RozsAHu

Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen ,,veřejná zakázka") je zadávána v souladu 5 ustanovením
§ 5 a § 31 zákona č. L34/ZO76 Sb., o zadávání veřejných zakázek uzavřené výzvě. Veřejná zakázka je v rámci
Národního programu Životního přostředí ČR spolufinancována Evropskou unií,

,,poŘíze ruí vozlDlA NA ALTERNATNNí PoHoN"

Zadavatel: Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace

zástupce zadavatele: PaedDr. zdeněk Moldrzyk, ředitel organizace

Sídlo: Na Bělidle 815/12, 733 01 Karviná

lč: ooa47267

Kontaktní osoba ve věciveřejné zakázky: lng.Slavoj Pátík - ref.správy majetku

Telefon: 777 7o4 o38

E-mail: patik@cepo.cz

Druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka na dodávku vozidla na alternativní pohon

Předmět plnění veřejné zakázky:
Předložení nabídkové ceny na pořízení vozidla na alternativní
pohon dle specifikace v technickém popisu zakázkv,

Místo plnění veřejné zakázky:
Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace, Na

Bělidle 815/12, 733 01 Karviná

Předpokládaný termín zahájení plnění: 15. března 2018

Předpokládaný termín ukončení plnění:
30. června 2018
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Technický popis veřejné zakázky je uveden v příloze č. 3 zadávací dokumentace.

Pokud zadávací dokumentace či technická dokumentace- obsahují informace o určitých obchodních
názvech nebo odkazy na obchodní firmy'nebo označení původu apod., není nutné toto v nabídce
dodržet, účastník to při zpracování nabídky bude chápat pouze jako Vymezení standardu kvality.

Zadavatel stánovuje dále uvedené obchodní podmínky pro plnéní veřejné zakázky:

a) Termín plnění:

b) Záruka:

c) Platební podmínky:

d) Sa nkce:

nejpozději do 30. června 2018

min. 60 měsíců; prodávajícídoplní specifikaci záručních podmínek
v krycím listu
Fakturace po ukončení plněníči předání zboží, splatnost faktury
30 dní ode dne doručenífaktury kupujícímu.

Prodávající uhradí kupujícímu smluvní pokutu ve wši 0,25%
z celkové kupní ceny včetně DPH za každÝ započatý den prodlení
plně ní.

Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny. Nabídková cena může b,ít měněna pouze v souvislosti
se změnou sazeb DPH čijiných daňových předpisů majících vliv na cenu předmětu plnění. Smluvnívztahy
se řídí právním řádem České republiky.

ÚČastník stanoví nabídkovou cenu celou částkou za celý předmět plnění veřejné zakázky v souladu se
zadávací dokumentací.

Další požadavky:

a) Pro předložení nabídkové ceny účastník použúe a vyplní formulář nabídkové ceny vKč ,,nejvýše
přípustné", kteni je součástí přílohy č. 1 - Krycího listu.

b) Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady účastníka spojené s plněním předmětu veřejné
zakázky,

c) ÚČastník stanoví nabídkovou cenu celou částkou na základě ocenění jednotli\^ých položek dle
technického popisu vozidla na alternativní pohon - příloha č.3.

Účastník musív nabídce předložit následující:

a) KRYCí tlsT NABÍDKY: Pro sestavení krycího listu dodavatel použije přílohu ě. 1 _ Krycí list nabídky. Na
krycím listu budou uvedeny následující údaje: název Veřejné zakázky, základní identifikační údaje,
prodávajícího a kupujícího, nejrniše přípustná nabídková cena zpracovaná dle zadávací dokumentace,
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specifikace (kompletní výbava) nabízeného vozidla a rozpis kupní nabídkové ceny, datum a podpis

osoby oprávněné za dodavatele jednat.

b) DoKLADY PRoK4zUJÍcí KvAtlFlKAcl dle,odst. 7 zadávací dokumentace.

tlčastník je povinen v souladu s požadavky zadavatele prokázat kvalifikaci.

Kvalifikaci splňuje účastníb který prokáže:

} základní způsobilost
} profesní způsobilost
} technickoukvalifikaci

Formuláře ze zadávací dokumentace určené k vyplnění účastníkem a požadovaná čestná prohlášení
předkládá účastník vždy v originálech. Tyto originály budou podepsány fllzickou osobou/statutárním
orgánem právnické osoby, nebo osobou oprávněnou za účastníka jednat (např. na základě plné moci,
originál plné moci musí být součástí nabídky).

7.t aákladní zptlsobllost prokáže účastník, který

a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně
odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č.3 kZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního
řádu země sídla účastníka; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíž|

bl nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňouý
nedoplateK

c) nemá v České republice nebo V zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále
na veřejné zdravotní pojištění,

d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

e) není v likvidaci, proti němu nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči nému nebyla nařízena
nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země
sídla účastníka.

Splnění základní způsobilosti účastník prokáže předložením čestného prohlášení, které je přílohou
č. 2 této zadávací dokumentace.

7.2 Profesní způsobilost prokáže účastník, který doloží:

a) výpis z obchodního rejstřftu, nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do
takové evidence vyžaduje; Výpis z obchodního rejstříku musí prokezovat splnéní požadovaného
kritéria způsobilosti nejpozdějiv době 3 měsíců přede dnem zahájení Wběrového řízenI

b) doklad o oprávnění k podnikiní v lozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, pokud jiné
právní předpisy takové oprávnění vyžadují,

Doklady prokazující profesnízpůsobilostije možné předložit v prosté kopii,
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NabídkY budou hodnoceny podle jejich ekonomické \^ýhodnosti a dodržení soecifikace zboží - vozidla dle
technického PoPisu. Ekonomická ul,hodnost nabídek bude hodnocena podle jediného hodnotícího
kritéria, a to nejniŽŠÍ nabídkové ceny vKč vč.DPH. Specifikace zboží - vozidla bude hodnocena podle
dodané celkové Vybavenosti vozidla. Hodnocení nabídek provede zadavatelem určená komise, přičemž
vŠechnY osoby, které posuzují nebo hodnotí nabídky, musí podepsat písemné čestné prohlášení, že nejsou
Ve střetu zájmŮ. Hodnotící komise stanoví pořadí nabídek podle vriše nabídkové ceny a dodržení
specifikace vozidla.

S vybraným prodejcem bude uzavřena kupní smlouva dle §2079 a násl. zákona č.8g/zo72 Sb,,občanský
zá koník,

a) Náklady spojené s účastí ve výběrovém řízení nese účastník.

b) zadávací lhůta, po kterou je účastník vázán svou předkládanou nabídkou, je zadavatelem
požadována v délce 120 dní.

c) PráVa zadavatele a podmínky zrušení výběrového řízení:

zadavatel si vyhrazuje právo:

> Změnit nebo doplnit soutěžní podmínky.

> Zrušit \^ýběrové řízení kdykoliv bez uvedení důvodu.

} Vyloučit účastníka z rni běrového řízenívsouladu s§ 48ZZVZ.

} Nevracet účastníkům předložené nabídky.

} vyžádat si od účastníka písemné zdůvodnění případné mimořádně nízké nabídkové ceny a

požádat o vysvětlení informací uvedených v nabídce, případně jejich doplnění.

} Nevybrat žádnou z podaných nabídek.

} ZruŠit výběrové řízení, jestliže smlouvu odmítnou uzavřít vyhodnocení účastníci v pořadí

1 - 3, nebo neuzavřou smlouvu v době, po kterou jsou svou nabídkou vázáni.

} vyloučit ze soutěže nabídky, které nesplňují požadavky zadávací dokumentace a jsou

obsahově nekompletní vzhledem k soutěžním podmínkám,

} Zažádat účastníka o doplnění kvalifikace.

žádost o dodatečné informace kzadávací dokumentaci je možno doručit pouze písemně, a to na
e-mailovou adresu: cepp@ceop.cz; a v kopii na patik@ceDp.cz.
účastník může zažádat o dodatečné informace nejpozději 4 přacovní dny před termínem pro podiní
nabídek.
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Dodatečné informace k zadávacím podmínkám budou vždy odeslány do 2 pracovních dnŮ e-mailem vŠem

účastníkům, ktením byla poskytnuta zadávací dokumentace,

Lhůta pro podání nabídek: Datum: t2.2.zota Hodina: 14,00

Ad]esa přo doručení nabídek:
centřum psychologické pomoci, příspěvková organizace,

Na Bělidle 815/12, 733 01 Karviná

Nabídku je nutné podat 1x v písemné formě v originále, včeském jazyce, v zapečetěné obálce
opatřené identifikačními údaji účastníka a Viditelně označené nápisem:

,,NEowÍRAT: Nabídka do výběrového řízení- PoŘÍzení voztou lrll ALTERNAT|VNÍ PoHoN"

Nabídka bude orokazatelně doručena ve stanovené lhůtě na v,ýše uvedenou adresu poštou nebo osobně po

telefonické domluvě s kontaktní osobou ve věci veřejné zakázky.

Příloha č. 1 - Krycí list nabídky
Příloha č. 2 - Čestné prohlášení k prokázání kvalifikace - základní způsobilost
Příloha č. 3 - Technický popis zboží - vozidla

V Karviné, dne 31. ledna 2018
CENTRUM PsYcHoLoGlcKÉ PoMoc|

přlspěvkorá oíganizate
Na Bělidle815

733 01 KarvináFíyštát lll

Yl
PaedDr. Zdeněk Moldrzyk,
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