VÝZVA K PODÁNÍ
NABÍDEK
veřejné zakázky zadávané mimo zadávací řízení podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon")

pro zpracování nabídky k následující veřejné zakázce:

Název veřejné zakázky:
Druh zadávacího řízení:
Režim:
Předmět veřejné zakázky:
Zadavatel:

Dodávka automobilu pro sociální služby Farní charity Praha 1
Uzavřená výzva
Veřejná zakázka malého rozsahu
Dodávka automobilu
Farní charita Praha 1 – Nové Město

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
pro zpracování nabídky k veřejné zakázce zadávané mimo zadávací řízení podle § 31 dle zákona

Název veřejné zakázky:

Dodávka automobilu pro sociální služby Farní charity Praha 1

Druh zadávacího řízení:

Uzavřená výzva

Předmět veřejné zakázky:

Dodávka automobilu

Režim veřejné zakázky:

Veřejná zakázka malého rozsahu

Zadavatel:

Farní charita Praha 1 – Nové Město

Sídlo zadavatele:

Žitná 1383/35, Praha 1, 110 00

IČO:

26520818

Datová schránka:

dwcv9an

Osoba oprávněná jednat za zadavatele:

Andrea Kubištová, ředitelka

Telefon:

+ 420 724 300 628

Email:

reditelstvi@zenyvohrozeni.charita.cz

Profil zadavatele (přístup k zadávací
dokumentaci)

https://programmari.cz/verejne-zakazky/
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1.

Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky
1.1. Klasifikace předmětu plnění veřejné zakázky
Klasifikace předmětu plnění veřejné zakázky odpovídá položkám číselníku CPV:


34144700-5

Užitková vozidla

1.2 Popis předmětu veřejné zakázky
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka jednoho kusu automobilu pro sociální služby Farní
charity Praha 1 – Nové Město. Účelem pořízení vozidla je zajištění převozu nákladů a osob.
Zadavatel stanoví následující minimální technické parametry vozidla:
Místa k sezení

Celkový počet 6 až 9, v přední řadě sedadel 3
místa

Karoserie

L1H1

Barva karoserie

Základní, zadavatel preferuje dodání bílé či
červené barvy, tento požadavek však není
povinný

Palivo

Nafta

Výkon motoru

Minimálně 77 kW

Zdvihový objem motoru

Minimálně 1 800 cm3

Emisní norma

EURO 6

Příslušenství

Kompletní sada zimních kol

Výbava

Zadavatel nestanoví požadavky na výbavu
vozidla

1.3 Doba plnění veřejné zakázky
Předpokládané zahájení:

ihned po uzavření smlouvy

Nejpozdější termín dodání:

nejpozději do 31. 12. 2022

1.4 Místo plnění veřejné zakázky:
Farní charita Praha 1 – Nové Město, Žitná 1383/35, Praha 1, 110 00
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1.5 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky celkem je 844.957,54 Kč včetně DPH.
Předpokládaná hodnota je zároveň maximální a nepřekročitelnou nabídkovou cenou.
V případě, že účastník nabídne v rámci své nabídky vyšší nabídkovou cenu, bude to zadavatelem
považováno za porušení podmínek účasti ve výběrovém řízení.
2.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

Lhůta pro podání nabídek končí 5. 8. 2022 v 16:00 h.
2.1. Náležitosti veřejné zakázky
Nabídky se podávají elektronicky. Zadavatel nepřipouští listinnou formu.
Nabídky v elektronické podobě jsou zasílány na zveřejněný email zadavatele:
reditelstvi@zenyvohrozeni.charita.cz.
Zadavatel předpokládá zpracování nabídky v jednom ze zadavatelem akceptovatelných formátů
souborů, tj. Microsoft Office (Word, Excel), Open Office, PDF, JPEG, GIF. Je možné použít
kompresi v ZIP archivu.
2.2 Identifikační údaje
V nabídce musí být uvedeny identifikační a kontaktní údaje účastníka, zejména: obchodní firma,
sídlo, identifikační číslo, osoba oprávněná jednat za účastníka, příp. osoba oprávněná
zastupovat účastníka na základě plné moci, kontaktní poštovní adresa a e-mailová adresa pro
písemný styk mezi účastníkem a zadavatelem v rámci daného výběrového řízení.
2.3 Jazyk a návrh smlouvy
Nabídka musí být zpracována v českém jazyce, není-li stanoveno dále jinak. Doklad ve
slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce, jsou-li požadovány, se předkládají bez
překladu. Podepsaný návrh smlouvy nemusí být součástí nabídky dodavatele. Poté, co budou
splněny všechny zákonné podmínky pro uzavření smlouvy, bude vybraný dodavatel zadavatelem
vyzván k uzavření smlouvy. Smlouva bude uzavřena ve znění dle zadávacích podmínek platných
ke dni konce lhůty pro podání nabídek.
2.4 Společná nabídka
Pokud podává nabídku více účastníků společně (společná nabídka), uvedou v nabídce též osobu,
která bude zmocněna zastupovat tyto účastníky při styku se zadavatelem v průběhu zadávacího
řízení.
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2.5 Struktura nabídky
Zadavatel doporučuje předložit nabídku v následující struktuře:
2.5.1. Krycí list nabídky
Na krycím listu budou uvedeny následující údaje: název veřejné zakázky, základní
identifikační údaje zadavatele a účastníka (včetně osob zmocněných k dalším jednáním),
nabídková cena v členění podle zadávací dokumentace, která je předmětem hodnocení,
datum a podpis osoby oprávněné jednat za účastníka. Příloha č. 1
2.5.2. Kvalifikace
Doklady prokazující splnění kvalifikace dle čl. 4 zadávací dokumentace.
2.5.3. Nabídková cena
Nabídková cena v členění dle čl. 7 zadávací dokumentace.
2.5.4. Čestné prohlášení k sociálně odpovědnému plnění VZ
Účastník řízení použije k prokázání odpovědnému zadávání veřejné zakázky čestné
prohlášení dle vzoru, který je součástí přílohy č. 2 zadávací dokumentace.
3.

Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
Dodavatel je oprávněn písemně požadovat vysvětlení zadávací dokumentace zadavatelem. Zadavatel
vysvětlení odešle způsobem, jakým byla dodavatelům doručena výzva k podání nabídek. Zadavatel
odešle vysvětlení zadávací dokumentace do dvou (2) pracovních dnů od doručení písemné žádosti.
Zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení doručena včas, a to
alespoň čtyři (4) pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
Zadavatel upozorňuje dodavatele, že jakékoliv nejasnosti v zadávacích podmínkách je nezbytné
vyjasnit před koncem lhůty pro podání nabídek. Po podání nabídek není možné o zadávacích
podmínkách včetně obchodních a smluvních podmínek jednat a jejich obsah jakýmkoliv způsobem
měnit.
Zadavatel doporučuje zaslání písemných žádostí o vysvětlení prostřednictvím e-mailové adresy
zástupce zadavatele: vedouciteren@zenyvohrozeni.charita.cz.

4.

Kvalifikace účastníků
Zadavatel umožňuje prokázání kvalifikace v souladu s § 86 odst. 2 zákona formou čestného prohlášení.
Účastník řízení pro potřeby prokázání kvalifikace může využít čestného prohlášení, které tvoří přílohu
č. 1 této zadávací dokumentace.
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Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který prokáže splnění:
základní způsobilosti dle § 74 zákona
profesní způsobilosti dle § 77 zákona

4.1. Základní způsobilost
Způsobilý není dodavatel, který:
a)

byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně
odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona nebo obdobný trestný čin podle
právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

b)

má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek,

c)

má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na
penále na veřejné zdravotní pojištění,

d)

má 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)

je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena
nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu
země sídla dodavatele.

Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice
předložením písemného čestného prohlášení, ze kterého bude patrné splnění výše uvedených
podmínek.
4.2. Profesní způsobilost
Splnění profesní způsobilosti prokáže účastník, který obdobně dle § 77 odst. 1 zákona předloží ve
vztahu k České republice výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný
právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.
5. Forma dokladů
Dodavatel předloží prosté kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Před uzavřením kupní
smlouvy si zadavatel od vybraného dodavatele v případě pochybností může vyžádat předložení
originálů nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v řízení předloženy.
Doklady prokazující splnění kvalifikace, které jsou v jiném než českém nebo slovenském jazyce, musí
být přeloženy do českého jazyka; technický popis a specifikace pro jednotlivé výrobky (technické listy
a katalogové listy) s technickými parametry výrobků mohou být předloženy i v anglickém jazyce.
Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 musí
prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání
nabídky.
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6.

Technické podmínky
6.1 Vymezení technických podmínek
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka jednoho užitkového automobilu pro sociální služby
Farní charity Praha 1 – Nové Město specifikovaná v bodě 1.2.
Zadavatel ve vztahu k předmětu zakázky a všem jejím součástem zároveň uvádí, že pokud se
kdekoliv objevují odkazy na konkrétní názvy plnění, které platí pro určitou osobu či podnik za
příznačná, jedná se pouze o příkladný popis kvalitativního standardu a zadavatel jednoznačně
připouští použití i jiných kvalitativně obdobných řešení. Má se zároveň za to, že je tímto způsobem
definován minimálně požadovaný standard služby a účastník jej může v nabídce nahradit i službou
srovnatelnou nebo lepší. Obsahují-li zadávací podmínky specifická označení zboží a služeb, která
platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné
vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je tomu tak výhradně z
důvodu dostatečně přesného vymezení předmětu veřejné zakázky či zajištění kompatibility se
stávajícím vybavením zadavatele. Zadavatel však pro plnění veřejné zakázky výslovně připouští
použitých jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

7.

Způsob zpracování nabídkové ceny
7.1 Forma uvedení nabídkové ceny
Účastník je povinen stanovit nabídkovou cenu celkem bez DPH, DPH a včetně DPH, a to v krycím
listu.
7.2 Rozsah nabídkové ceny
Celková nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná cena včetně všech poplatků a
veškerých dalších nákladů spojených s plněním veřejné zakázky.

8.

Platební podmínky
8.1 Vymezení platebních podmínek
Platební podmínky jsou vymezeny v závazném návrhu smlouvy (příloha č. 3 zadávací
dokumentace).

9.

Hodnotící kritéria
Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti hodnocené podle nejnižší nabídkové
ceny. Zadavatel stanovil, že hodnotící kritéria budou:
Celková nabídková cena v Kč včetně DPH

váha kritéria 100%
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Celková nabídková cena v Kč včetně DPH: V rámci tohoto dílčího kritéria bude zadavatel hodnotit
výši nabídkové ceny za předmět plnění v Kč včetně DPH, zpracované dle bodu 6 této zadávací
dokumentace.
Jako nejvýhodnější bude vyhodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Nabídky na dalších
místech budou seřazeny podle výše nabídkové ceny od nejnižší po nejvyšší, přičemž nabídka s nejvyšší
nabídkovou cenou bude nabídkou nejméně výhodnou.
V případě shody hodnoty hodnoticích kritérií u nabídek, které by byly podle hodnoticího kritéria
hodnoceny jako nejvýhodnější, bude jako ekonomicky nejvýhodnější hodnocena nabídka vzešlá
z náhodného losování mezi dotčenými účastníky. Dotčení účastníci mají právo být losování přítomni.
O konání losování budou dotčení účastníci zadavatelem informováni v dostatečném předstihu.
10. Další požadavky
10.1 Ověření informací
Zadavatel může ověřovat věrohodnost údajů, dokladů,
poskytnutých účastníkem a může si je opatřovat také sám.

vzorků

nebo

modelů

10.2 Varianty nabídek
Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.

11. Obchodní podmínky
11.1 Formální náležitosti
Závazný návrh smlouvy nemusí být ze strany účastníka podepsán oprávněnou osobou nebo
osobou k tomu zmocněnou či pověřenou.
11.2 Vymezení obchodních podmínek
Účastník je povinen bez výhrad přijmout závazné znění smlouvy, které tvoří přílohu č. 3 této
zadávací dokumentace. Před uzavřením smlouvy s vybraným dodavatelem dojde k doplnění a
úpravě smlouvy pouze na místech k tomu zadavatelem určených.
11.3 Další podmínky pro uzavření smlouvy
Zadavatel je oprávněn výběrové zřízení zrušit, a to nejpozději do uzavření smlouvy s vybraným
dodavatelem.
Zadavatel je ve výběrovém řízení oprávněn postupovat obdobně postupu v zadávacím řízení dle
zákona. To se týká především způsobu posouzení a hodnocení nabídek, žádostí o objasnění či
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doplnění nabídek, komunikace s dodavateli apod. Zadavatel však není povinnostmi stanovenými
v zákona pro konkrétní postupy vázán.
Součinnost před podpisem smlouvy – zadavatel bude požadovat od vybraného dodavatele jako
další podmínky pro uzavření smlouvy:
 vybraný dodavatel je povinen být zapsán v evidenci skutečných majitelů. V případě, kdy
vybraný dodavatel nebude zapsán v evidenci skutečných majitelů, bude vyloučen z
výběrového řízení.
 ve vazbě na nařízení rady (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem
Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině v účinném znění se v rámci individuálních
finančních sankcí zakazuje sankcionovaným osobám anebo s nimi spjatým osobám a
subjektům prostřednictvím plateb za plnění veřejných zakázek přímo či nepřímo zpřístupnit
jakékoli finanční prostředky nebo hospodářské zdroje (individuální finanční sankce). Vybraný
dodavatel je povinen na žádost zadavatele uvést, zda má vazbu na osobu uvedenou na sankčním
seznamu.

V Praze dne

podepsal
Ing. Andrea Digitálně
Ing. Andrea Kubištová
Datum: 2022.07.26
Kubištová
14:18:39 +02'00'
…………………………………………………………..
Andrea Kubištová
ředitelka
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