MĚSTO BOHUMÍN
Masarykova 158
735 81 Bohumín

V Bohumíně dne 11. května 2022
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
(požadavky a podmínky pro zpracování a podání nabídky)
Číslo jednací:

MUBO/22444/2022/SOC/Uch

Název zakázky:

Vozidla pro pečovatelskou službu

Druh veřejné zakázky:

dodávky

Druh zadávacího řízení:

dle § 27 zákona – veřejná zakázka malého rozsahu

Zadavatel:

město Bohumín
zastoupené starostou Ing. Petrem Víchou
Sídlo: Masarykova 158, 735 81 Bohumín
IČ: 00297569, DIČ: CZ00297569
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Bohumín
Číslo účtu: 1721638359/0800,
tel./fax: 596 092 111/ 596 092 100
Kontaktní osoba: Bc. Daniel Ucháč, vedoucí odboru sociálního
tel. 596 092 217, e-mail: uchac.daniel@mubo.cz

Tato zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek účastníků
zadávacího řízení zveřejněného podle Směrnice města o zadávání veřejných zakázek v
podmínkách města Bohumína v režimu zakázka malého rozsahu na dodávky a podle
Metodického pokynu Ministerstva pro místní rozvoj ČR pro oblast zadávání zakázek pro
programové období 2014-2020.
I. Předmět a specifikace veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je nákup dvou nových osobních automobilů dle níže uvedené
specifikace (technických parametrů a minimální výbavy):
•
•
•
•
•

Hybridní vozidlo – benzín + elektromotor
Výkon motoru (spalovacího) – min. 60 kW
Emisní limit – max. 95g CO2/km
Kombinovaná spotřeba – max. 5l/100 km
Maximální nájezd 100 Km
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zdvihový objem min. 1,395 cm3
Počet míst – 5
Karoserie – 5dveřový
Klimatizace
Zadní parkovací senzory nebo zadní parkovací kamera
Dálkové ovládání centrálního zamykání
Elektrické ovládání předních a zadních oken
Světla denního svícení
Povinná výbava
ABS (protiblokovací brzdový systém)
ESC (elektronický stabilizující systém)
Čelní a boční airbagy řidiče a spolujezdce
Rádio originální z výroby a integrované v palubní desce
Palubní počítač
Na vozidle namontovaná kola dle ročního období v okamžiku dodání
Součástí dodávky i kola pro opačné období a sada disků zvlášť pro letní i zimní pneu
Všechny dodávané pneumatiky musejí odpovídat hmotnostním a rychlostním
specifikacím daného vozidla a musejí pocházet z prvovýroby (ne protektor)
Zadavatel požaduje záruční dobu v délce minimálně 60 měsíců

Zadavatel požaduje doložit vyplněnou tabulku (všechny položky) „specifikace automobilu“,
která je součástí přílohy č. 2 zadávací dokumentace, která osvědčuje dodržení a splnění
parametrů stanovených v zadávací dokumentaci (technické parametry a minimální výbava).
Nepředložení této tabulky může být považováno za nesplnění zadávacích podmínek a
důvodem k vyloučení účastníka výběrového řízení. Vyplněná tabulka musí být datována a
podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele.
Informace o projektu
Dodavatel bere na vědomí, že nákup vozidel je součástí projektu „Pořízení vozidel pro
pečovatelskou službu - Bohumín“, reg. č. CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0016622, který je
spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „projekt“) a
uvědomuje si, že neplnění svých povinností stanovených v návrhu kupní smlouvy (viz příloha
č. 2 zadávací dokumentace) může vést k uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně ze
strany poskytovatele dotace nebo ke krácení či ztrátě dotace, a tím ke vzniku škody
objednateli.
II. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 904 623 Kč bez DPH.

Klasifikace předmětu zakázky:
Kód předmětu veřejné zakázky dle číselníku Common Procurement Vocabulary (CPV) je:
34110000-1 Osobní vozidla.
Účastník zadávacího řízení je oprávněn plnit veřejnou zakázku prostřednictvím
poddodavatelů, za plnění však odpovídá dodavatel jako by plnil zakázku přímo sám.
III. Doba realizace a místo plnění veřejné zakázky
Uzavření kupní smlouvy:
Nejzazší termín dodání:

po ukončení tohoto výběrového řízení.
16 měsíců ode dne uzavření smlouvy
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Místem plnění předmětu veřejné zakázky je Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková
organizace, Masarykova 365, 735 81 Bohumín..
IV. Požadavky na kvalifikaci
Prokázání splnění kvalifikace je předpokladem účasti dodavatele v zadávacím řízení.
Prokázáním kvalifikace se rozumí:

-

-

předložení prosté kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
pokud je v ní uchazeč zapsán
prostou kopii dokladu o oprávnění k podnikání dle předmětu veřejné zakázky, tj. výpis
z živnostenského rejstříku s předmětem podnikání: Výroba, obchod a služby
neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

V. Platební podmínky
Zadavatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. Platební podmínky jsou specifikovány
v návrhu kupní smlouvy, který je přílohou č. 2 zadávací dokumentace.
VI. Obchodní podmínky
Obchodní podmínky jsou obsaženy v návrhu kupní smlouvy, který je přílohou č. 2 zadávací
dokumentace.
VII. Technické podmínky
Technické parametry, dodací a záruční podmínky specifikované zadavatelem v této výzvě a
ZD byly stanoveny jako parametry minimální, které musí nabízené vozidlo bezpodmínečně
splnit.
Veškeré dodávky, zařízení a vybavení nabízené dodavatelem musí být nové, nikdy předtím
nepoužité, prvotřídní kvality.
Veškeré dodávky, zařízení a vybavení nabízené dodavatelem musí splňovat české příp.
evropské normy a zákonné předpisy.
Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
VIII. Požadavky na sestavení a podání nabídky
Nabídka a veškeré ostatní dokumenty budou zpracovány v českém jazyce v písemné formě.
Nabídka bude podepsána osobou oprávněnou za účastníka zadávacího řízení jednat
a podepisovat podle výpisu z Obchodního rejstříku popřípadě statutárním orgánem
zmocněnou osobou, jejíž plná moc musí být součástí dokumentace uchazeče. Případné
cizojazyčné doklady budou obsahovat překlad do českého jazyka.
Účastník zadávacího řízení musí nabídku zpracovat na kompletní dodávku předmětu plnění
veřejné zakázky.
Forma nabídky
Nabídka bude následovně seřazená a musí obsahovat:
1) Krycí list nabídky (příloha č. 1 zadávací dokumentace), kde budou uvedeny identifikační
údaje účastníka zadávacího řízení a nabídková cena
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2) Prokázání splnění kvalifikačních předpokladů v souladu s článkem IV zadávací

dokumentace

3) Návrh Kupní smlouvy včetně přílohy – čestné prohlášení k prokázání splnění technických
parametrů a minimální výbavy vozidel, (příloha č. 2 zadávací dokumentace), který bude
podepsán osobou oprávněnou za účastníka zadávacího řízení jednat a podepisovat v souladu
se způsobem podepisování uvedeným ve výpise z Obchodního rejstříku (popřípadě
zmocněncem účastníka zadávacího řízení, jehož plná moc musí být v nabídce doložena).
Návrh kupní smlouvy účastník doplní zejména o tyto údaje:
- o vlastní identifikaci účastníka (dodavatele)
- o číslo účtu dodavatele pro platby faktur
- o nabídkovou cenu a termín dodání
4) Soupis případných poddodavatelů, jejich identifikačních údajů a věcné vymezení plnění
dodaného jejich prostřednictvím
IX. Způsob a místo pro podání nabídek
Nabídky se podávají výhradně přes elektronický nástroj zadavatele. Nabídky musí být
podepsány osobou oprávněnou jednat za dodavatele. Adresa pro podání nabídek:
https://bohumin.ezak.cz. Zde dodavatel uvede cenu a vloží doklady požadované
zadavatelem. Soutěžní lhůta počíná běžet dnem zveřejnění veřejné zakázky na profilu
zadavatele v elektronickém systému E-ZAK a končí dnem pro odevzdání nabídek tj. 30. 5.
2022 v 10,00 hod. Otevírání elektronických obálek s nabídkami prostřednictvím
elektronického systému E-ZAK proběhne bezodkladně po ukončení lhůty pro podání nabídek.
X. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny
Celková nabídková cena bude zpracována do krycího listu nabídky (příloha č. 1 zadávací
dokumentace).
Nabídková cena musí být zpracována jako cena nejvýše přípustná za plnění specifikovaného
předmětu zakázky, tedy cena za dvě osobní vozidla.
XI. Hodnotící kritéria a pravidla hodnocení nabídek
Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti, a to na základě nejvýhodnější
nabídkové ceny a kvality. Kritériem kvality je doba dodání předmětu plnění.
Zadavatel stanoví tato hodnotící kritéria a jejich váhy:
a)
nabídková cena
váha: 85%
b)
termín dodání
váha: 15%
Účastník zadávacího řízení je povinen rozhodne údaje dle bodu a) a b) uvést v krycím listu
nabídky a v návrhu smlouvy.
ad a) nabídková cena
Jde o cenu celkovou, kterou dodavatel nepřekročí. Uvádí se bez DPH i s DPH. Celková
nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady vzniklé v souvislosti s plněním veřejné
zakázky nezbytné pro řádné a úplné dodání předmětu plnění. Zadavatel bude hodnotit
celkovou výši nabídkové ceny v Kč bez DPH. Za nejvýhodnější bude považována nabídka
s nejnižší nabídkovou cenou.
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ad b) termín dodání
Účastník zadávacího řízení nabídne v nabídce a v návrhu smlouvy o dílo dobu dodání
předmětu plnění veřejné zakázky v měsících. Běh lhůty pro dodání předmětu plnění začíná
dnem uzavření smlouvy. Pro hodnocení bude v krycím listu uvedena doba dodání. Maximální
délka dodání předmětu plnění je 16 měsíců.
Pravidla hodnocení
Pro hodnocení bude použita bodovací stupnice v rozsahu 0 až 100 bodů. Každé nabídce bude
dle dílčího hodnotícího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné
nabídky v rámci dílčího hodnotícího kritéria.
U dílčích hodnotících kritérií č. 1 (nabídková cena) i č. 2 (doba dodání), pro která má
nejvýhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou
hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvýhodnější nabídky k hodnotě
hodnocené nabídky. Jednotlivá bodová ohodnocení nabídek dle dílčích hodnotících kritérií
budou při hodnocení vynásobena příslušnou váhou daného kritéria (viz následující vzorce).
Číslo bude zaokrouhleno na dvě desetinná místa.
nejnižší nabídková cena
(100 x -------------------------------------------------- ) x 85 % = počet bodů
nabídková cena hodnocené nabídky
nejnižší doba dodání
(100 x ------------------------------------------------------ ) x 15 % = počet bodů
doba dodání díla hodnocené nabídky
Ekonomicky nejvýhodnější nabídkou bude nabídka, která po vyhodnocení obou hodnotících
kritérií a po sečtení bodových hodnot získá nejvyšší počet bodů. Při rovnosti počtu bodů bude
považována za nejvýhodnější nabídku ta s nejnižší nabídkovou cenou.
XII. Způsob komunikace
Veřejná zakázka je zadávána v plném rozsahu elektronicky prostřednictvím profilu zadavatele
v elektronickém systému E-ZAK dostupném na adrese http://bohumin.ezak.cz (zde jsou k
dispozici ke stažení všechny přílohy této výzvy). Veškeré úkony v rámci tohoto zadávacího
řízení a rovněž veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavateli probíhá elektronicky, a to
zejména prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK. Podání nabídek je možné výhradně
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, který splňuje podmínky ust. § 213 zákona,
neomezuje přístup dodavatelů a je pro dodavatele bezplatný. Zadavatel doporučuje
účastníkům zadávacího řízení, aby elektronický nástroj z důvodu přehlednosti,
transparentnosti a dokumentace zadávacího řízení používali i k jiné komunikaci se
zadavatelem.
XIII. Vysvětlení zadávací dokumentace
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně (doporučujeme prostřednictvím
elektronického systému E-ZAK) vysvětlení zadávacích podmínek. Písemná žádost musí být
zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
Vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti.
Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty,
nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti podle předchozího odstavce. Pokud
zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí
dodržet lhůtu uvedenou v předchozí větě.
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XIV. Oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení, oznámení o výběru dodavatele
Zadavatel si vyhrazuje uveřejnit na profilu zadavatele oznámení o vyloučení účastníka
zadávacího řízení i oznámení o výběru dodavatele. V takovém případě se oznámení považují
za doručená všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění na profilu
zadavatele v elektronickém systému E-ZAK.
XV. Zrušení zadávacího řízení
Zadavatel je oprávněn veřejnou zakázku zrušit, nejpozději však do uzavření smlouvy. Zrušení
veřejné zakázky zadavatel oznámí do 3 pracovních dnů všem účastníkům, kteří podali nabídku
ve lhůtě pro podání nabídek, prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK. Zadávací
podmínky obsažené v zadávací dokumentaci může zadavatel změnit nebo doplnit před
uplynutím lhůty nabídek. Změnu nebo doplnění podmínek zadávací dokumentace zadavatel
oznámí prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK. Zadavatel nehradí náklady uchazečů
spojené se zpracováním nabídek.

Ing. Petr Vícha
starosta města
po dobu nepřítomnosti zastoupen Ing. Lumírem Macurou, místostarostou města

Přílohy:
Příloha č. 1 – Krycí list
Příloha č. 2 – Obchodní podmínky – návrh kupní smlouvy, včetně přílohy - splnění technických
parametrů a minimální výbavy vozidel
Příloha č. 3 – Odpovědné zadávání
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