VÝZVA
k předložení nabídky
na veřejnou zakázku malého rozsahu
Zadavatel - DŮM ROMSKÉ KULTURY o.p.s. tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou
zakázku malého rozsahu
„Nákup eko-vozu pro potřeby sociální služby – DŮM ROMSKÉ KULTURY o.p.s.“

1. Identifikační údaje zadavatele
Název:

DŮM ROMSKÉ KULTURY o.p.s.

Sídlo:

Most, Rudolice, Zlatnická 5/184

IČO:

25441892

DIČ:

CZ70892822

Zastoupen:

MONIKOU VAJCOVOU, ředitelkou

osoba:

Tel: +420 607 509 193

Zadávací dokumentace zveřejněna: www.dumrk.cz

2. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu (dále jen „zakázka“) na dodávku nového
osobního automobilu pro DŮM ROMSKÉ KULTURY o.p.s., a to v rámci projektu:
„Nákup eko-vozu pro potřeby sociální služby – DŮM ROMSKÉ KULTURY o.p.s.“, registrační
číslo: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0017099.
Technické podmínky vymezující předmět veřejné zakázky jsou uvedeny pod bodem 9 této
výzvy.
Veřejná zakázka je zadávána dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) jako zakázka malého rozsahu. Zadávání této
zakázky nepodléhá zákonu vyjma povinnosti zadavatele postupovat v souladu se zásadami
transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.
Zadávání veřejné zakázky se řídí Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro
programové období 2014-2020 IROP (dále jen „metodický pokyn“). Projekty jsou
spolufinancovány ze zdrojů Evropské unie, z finančních prostředků v rámci Integrovaného
regionálního operačního programu.

3. Lhůta a místo pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek je nejpozději do 04. 07. 2022 do 10:00 hodin na adresu zadavatele.
Rozhodným je okamžik doručení, nikoli okamžik předání nabídky poskytovateli poštovních
služeb.
Forma a způsob podání nabídek
Zadavatel stanovil pouze písemnou formu nabídek.

4. Požadavky na zpracování nabídek
Nabídky se podávají písemně.
Nabídka musí být předložena v českém jazyce.
Součástí nabídky musí být mimo jiné souhlas se smluvními podmínkami. Smluvní a
obchodní podmínky jsou obsaženy v návrhu smlouvy, která je přílohou č. 4 této výzvy. Jako
vzor tohoto souhlasu poskytuje zadavatel čestné prohlášení v příloze č. 1 této výzvy
(formuláře).
Nabídka musí obsahovat níže uvedené údaje. Zadavatel doporučuje členění podle
následujících bodů:


krycí list nabídky (viz. příloha č. 1),



doklady o splnění kvalifikace dle bodu 7 výzvy (viz. příloha č. 2),



souhlas se smluvními podmínkami (viz. příloha č. 3),



vyplněný položkový rozpočet (viz příloha č. 5),



kopie technického listu či obdobného dokladu, ze kterého je možné ověřit splnění
technických podmínek (konfigurace) požadovaných zadavatelem (bod 9 výzvy).

5. Požadavky na zpracování nabídkové ceny
Nabídkovou cenu dodavatel uvede v položkovém rozpočtu (příloha č. 5 výzvy). Cena včetně
DPH je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje v souladu s požadovanou specifikací dodávky
veškeré náklady dodavatele vzniklé v souvislosti s realizací předmětu veřejné zakázky. Cena
může být měněna pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů majících prokazatelný
vliv na uvedenou cenu. V takovém případě bude cena včetně DPH částečně či úplně
snížena nebo zvýšena přesně podle účinnosti příslušné změny uvedeného zákona. Ceny
musí být uvedeny bez DPH, částka DPH a včetně DPH.
Nebude-li součástí nabídky dodavatele vyplněný položkový rozpočet, respektive údaj
o nabídkové ceně, bude dodavatel vyloučen z účasti na výběrovém řízení.

6. Pravidla pro hodnocení nabídek
Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti, a to podle nejnižší
nabídkové ceny včetně DPH, kdy jako nejvýhodnější nabídka bude považována nabídka
s nejnižší nabídkovou cenou.

Dodavatel musí v nabídce předložit vyplněný položkový rozpočet, respektive údaj o
nabídkové ceně jako jediný údaj rozhodný pro hodnocení nabídek. Jeho pozdější doplňování je
nepřípustné.

7. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace
7.1. Zakázku může plnit dodavatel, 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 k zákonu nebo obdobný
trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se
nepřihlíží; je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle tohoto odstavce
splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu; je-li členem
statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle tohoto odstavce
splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby
a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele,
b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný
daňový 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 němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla
nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle
právního řádu země sídla dodavatele,
f)

není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c)
zák. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění nebo jím ovládaná osoba vlastní
podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti,

g) neprokazuje kvalifikaci prostřednictvím osoby uvedené v bodě f).

7.2. Další podmínky
Zakázku může plnit dodavatel, který je autorizovaným prodejcem nabídnuté značky
automobilů. Dodavatel předloží doklad osvědčující tuto skutečnost či internetový odkaz, na
kterém lze požadované informace získat.

7.3. Způsob doložení
Splnění předpokladů dle bodu 7.1. této výzvy prokazuje předložením čestného prohlášení
(viz. příloha č. 2).
Pokud není dodavatel z důvodů, které mu nelze přičítat, schopen předložit požadovaný
doklad, je oprávněn předložit jiný rovnocenný doklad.

8. Obchodní a platební podmínky
8.1. Dodavatel je povinen respektovat obchodní a platební podmínky uvedené v návrhu
smlouvy, která tvoří přílohu č. 4 této výzvy.
Zadavatel stanoví, že součástí nabídky dodavatele nebude podepsaný návrh smlouvy, ale
pouze akceptace smluvních podmínek. Zadavatel nabízí ke splnění tohoto požadavku
vzorové čestné prohlášení (viz příloha č. 3).

S vybraným dodavatelem pak bude uzavřena smlouva v souladu s návrhem smlouvy
uvedeným ve výzvě a akceptací podepsanou dodavatelem.

9. Technické podmínky
9.1. Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového vozidla kategorie M1
homologovaného a technicky způsobilého ve smyslu zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách
provozu vozidel na pozemních komunikacích, ustanovení vyhlášky Ministerstva dopravy ČR
č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu
vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) ve znění zákona č. 307/1999 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů.

9.2. Nabízený osobní automobil musí splňovat minimálně tyto technické podmínky:

Základní popis vozidla:


nový automobil na alternativní paliva (CNG/elektro/vodík) nebo automobil na
konvenční paliva (benzín/diesel), splňující emisní limit 95 g CO2/km.



karoserie pětimístná, minimálně čtyřdveřová, combi



minimální výkon motoru – 100 kW



převodovka automatická



kola o minimálním průměru 16“, letní pneumatiky, systém kontroly tlaku v
pneumatikách



k vozu kompletní sada zimních kol – zimní pneumatiky + disky (mohou být ocelové)



brzdy kapalinové dvouokruhové s podtlakovým posilovačem - kotoučové vpředu a
vzadu



minimální rozměry vozidla:

a. rozvor náprav větší než 2 600 mm
b. délka větší než 4 300 mm
c. šířka větší než 1 700 mm
d. zavazadlový prostor v základním uspořádání více než 500 litrů

Požadovaná minimální výbava vozidla:


vnější zpětná zrcátka elektricky nastavitelná, vyhřívaná, sklápěcí



ABS, EDS, ESP-stabilizace podvozku, protiprokluzový systém kol (ASR), případně
obdobné systémy zvyšující aktivní bezpečnost jízdy vozidla



posilovač řízení



boční airbagy vpředu, airbag řidiče a spolujezdce



přední opěrky hlavy, výškově stavitelné



tři hlavové opěrky vzadu



tříbodové, výškově nastavitelné přední a zadní bezpečnostní pásy



nastavitelný volant



přístrojový panel s multifunkčním ukazatelem (palubní počítač)



asistent rozjezdu do kopce



parkovací asistent



venkovní teploměr



elektrická parkovací brzda



sklopení zadních opěradel



centrální zamykání s dálkovým ovládáním



elektrické ovládání oken vpředu a vzadu, z důvodu bezpečnosti (možnost uzamčení)



mlhové přední světlomety



autorádio s vestavěným Bluetooth



dvouzónová klimatizace



varovná světla ve dveřích



výškově nastavitelné sedadlo řidiče



dělená zadní sedadla



dětská pojistka



isofix na vnějších zadních sedačkách



parkovací senzory vzadu, v předu, popř. kamera



gumové koberce (přední a zadní)



potahový materiál sedadel – látka (dle standardu dané série)



tažné zařízení



záruka min. 5 let nebo min. 100 000 km



servisní interval 2 roky / 30 tis.km



rezervní kolo, popř. sada na opravu pneumatik



povinná výbava podle vyhlášky č. 341/2014 Sb.

10. Doba a místo plnění zakázky
Termín plnění:

nejpozději do 28.2.2023

Místo plnění:

sídlo dodavatele

11. Vysvětlení výzvy
Písemná žádost o vysvětlení musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před
uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel je povinen odeslat vysvětlení k zadávacím
podmínkám případně související dokumenty nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení
písemné žádosti.

12. Zadavatel si vyhrazuje právo
 zrušit zadávací řízení bez uvedení důvodu, nejpozději však do uzavření smlouvy,
 nevracet podané nabídky
 upřesnit podmínky zakázky
 vyloučit z výběrového řízení dodavatele, jehož nabídka nebude splňovat podmínky
stanovené ve výzvě
 vyžádat si od dodavatele písemné doplnění nabídky a ověřit si informace uvedené
dodavatelem v nabídce
 nehradit náklady, které dodavateli vznikly v souvislosti s podáním nabídky
 uzavřít smlouvu s dodavatelem, který se umístí jako druhý v pořadí, pokud vítězný
dodavatel odmítne poskytnout potřebnou součinnost vedoucí k uzavření smlouvy nebo
s dodavatelem, který se umístí jako třetí v pořadí, pokud v pořadí druhý dodavatel
odmítne poskytnout potřebnou součinnost vedoucí k uzavření smlouvy.

13. Přílohy
Příloha č. 1:

Krycí list nabídky

Příloha č. 2:

Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů

Příloha č. 3:

Souhlas se smluvními a obchodními podmínkami

Příloha č. 4:

Návrh kupní smlouvy

Příloha č. 5:

Položkový rozpočet

V Mostě dne 20. 06. 2022

Monika
Vajcová

Digitálně
podepsal Monika
Vajcová
Datum:
2022.06.20
09:38:51 +02'00'

Monika Vajcová
ředitelka

