Nový Jičín, příspěvková organizace.

tel: 556 771 144, www.pppnj.cz

Zadávací dokumentace
k veřejné zakázce malého rozsahu

Dodávka osobního automobilu pro PPP N. Jičín

Název veřejné zakázky:

článek 1
Identifikační údaje zadavatele

Název zadavatele:

Pedagogicko - psychologická poradna, Nový Jičín,
příspěvková organizace

Adresa zadavatele:

Žižkova 1154, Nový Jičín 741 01

IČ zadavatele:

62330381

Právní statut organizace

státní, školská, příspěvková organizace, zřizovaná
Moravskoslezský krajem

Oprávněná osoba zadavatele:

Mgr. Jiří Novák, ředitel

Kontaktní osoba zadavatele:

Mgr. Jiří Novák, ředitel

Telefon:

+420 556 771 144, 731 664 766

E-mail:

reditel@pppnj.cz

URL adresa:

www.pppnj.cz

článek 2
Vymezení předmětu veřejné zakázky
2.1 Předmět veřejné zakázky:

dodávka 1 ks osobního automobilu (vozidlo kategorie M1).

2.2 Podrobná specifikace dodávky bude uvedena v návrhu Kupní smlouvy, která tvoří přílohu č. 2 zadávací
dokumentace (dále již ZD).
2.3. Osobní automobil dodávaný v rámci této veřejné zakázky musí být nový (nesmí být použitý) včetně
veškerého vybavení
2.3. Předmět veřejné zakázky, kromě vlastní dodávky, zahrnuje i dopravu na místo plnění v předem
stanovených a závazných termínech.
2.4 Při plnění předmětu veřejné zakázky musí být dodavatelem dodrženy zadavatelem uvedené minimální
technické, výbavové a záruční parametry, které jsou uvedeny v článku č. 3 této zadávací dokumentace.
2.5 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí: 275 000,00 Kč bez DPH
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článek 3
Technická, výbavová a záruční specifikace dodávky
3.1 Technické, výbavové a záruční parametry uchazečem nabízeného automobilu musí splňovat níže
uvedenou minimální technickou, výbavovou a záruční specifikaci požadovanou zadavatelem:




































Typ vozidla (kategorie) - pětimístný automobil nižší střední třídy (třída C dle EK)
Typ karoserie - pětidveřový hatchback, či liftback (nikoliv sedan!)
Vozidlo musí být schváleno k provozu na pozemních komunikacích v ČR a EU
Vozidlo musí být nové, vyrobeno v r. 2016
Záruka – minimálně 5 let, s omezením celkového nájezdu ne nižším než 80 000 km
Rozvor – minimálně 2 600 mm
Palivo - benzín
Motor – maximální výkon od 70 kW
Pohon - přední
Převodovka – manuální
Zavazadlový prostor udávaný výrobcem základní – minimálně 350 l
Užitečná hmotnost udávaná výrobcem – minimálně 370 kg
Zadní opěradla dělená a sklopná
Barva – bezpříplatková (doporučená bílá, modrá, červená)
Centrální zamykání
Čelní airbagy řidiče a spolujezdce
Boční airbagy řidiče a spolujezdce
Hlavové (resp. okenní, záclonové) airbagy pro přední i zadní sedadla
Vnější zpětná zrcátka elektricky ovládaná a vyhřívaná
Posilovač řízení
Mlhové světlomety přední
Výškově nastavitelné sedadlo řidiče a volantu
Imobilizér
autorádio
Klimatizace
Bezpečnostní elektronický stabilizační systém
Bezpečnostní brzdový systém
Asistent pro rozjezd do kopce
Zadní parkovací senzory
Bluetooth handsfree
Palubní počítač
Dojezdové rezervní kolo
Povinná výbava včetně výstražné vesty
Česká jazyková verze včetně návodu k obsluze v češtině

3.2 V případě nesplnění zadavatelem požadované, výše uvedené technické, výbavové a záruční specifikace
bude nesplnění této podmínky považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následným vyloučením
uchazeče ze zadávacího řízení.
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článek 4
Obchodní podmínky pro dodávku, včetně platebních podmínek
4.1. Obchodní podmínky zadavatele, včetně platebních podmínek jsou vymezeny ve formě a struktuře návrhu
Kupní smlouvy v příloze č. 2 této zadávací dokumentace.
4.2. Uchazeč do obchodních podmínek doplní údaje nezbytné pro vznik smlouvy a takto je předloží jako svůj
návrh smlouvy. Místa pro doplnění jsou označena zelenou barvou
4.3 V příloze č. 1 návrhu Kupní smlouvy uvede uchazeč kompletní výpis technických, výbavových a záručních
parametrů nabízeného vozidla, podle kterého bude kontrolováno splnění článku 3 této zadávací dokumentace
4.4 Uchazeč je oprávněn doplňovat návrh smlouvy pouze v místech k tomu určených a pouze o požadované
údaje. Od obchodních podmínek formulovaných v návrhu Kupní smlouvy se nelze odchýlit.
4.5 Návrh Kupní smlouvy bude ze strany uchazeče podepsán statutárním orgánem nebo osobou příslušně
písemně zmocněnou. Originál zmocnění musí být v takovém případě součástí nabídky uchazeče.
článek 5
Požadavky na prokázání splnění kvalifikace

5.1 Uchazeč je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svoji kvalifikaci. Každý
uchazeč musí doložit tyto doklady pro prokázání základních a profesních kvalifikačních předpokladů:
a) Uchazeč je povinen prokázat svoji základní kvalifikaci pro plnění veřejné zakázky formou čestného
prohlášení. Závazný vzor čestného prohlášení je uveden v příloze č. 3 této zadávací dokumentace.
Čestné prohlášení musí být předloženo jako originál, podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem
uchazeče, nebo osobou pověřenou. V případě podpisu osobou pověřenou, musí být originál nebo úředně
ověřená kopie zmocnění této osoby součástí dokladů, kterými dodavatel prokazuje toto splnění kvalifikace.
b) Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud
je v ní zapsán – originál ne starší 90 kalendářních dní nebo prostá kopie tohoto originálu.
c) Prostou kopii dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu výběrového řízení, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či
licenci (výpis z živnostenského rejstříku popř. živnostenský list/y).

článek 6
Požadavky na varianty
Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
článek 7
Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny
7.1. Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí celková cena za dodávku.
7.2. Pokud uchazeč hodlá nabídnout zadavateli slevu z ceny, musí tuto slevu promítnout do jednotkové ceny.
Nelze slevu poskytovat zvlášť položkou v nabídce.
7.3. Uchazeč v Krycím listu (příloha č.1 ZD) a v Kupní smlouvě (příloha č.2 ZD) vyčíslí Nabídkovou cenu bez
DPH, zvlášť DPH a nabídkovou cenu s DPH. Nabídková cena musí souhlasit s cenou v předložené technické,
výbavové a záruční specifikaci dodávky uchazeče.
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7.4. Celková nabídková cena bude stanovena jako cena „nejvýše přípustná“ a musí zahrnovat veškeré nutné
a související náklady nezbytné k řádné, úplné a kvalitní realizaci dodávky.
7.5. Nabídková cena bude uvedena v české měně a musí také zahrnovat předpokládaný vývoj cen včetně
předpokládaného vývoje kurzů české měny k zahraničním měnám. Cena musí obsahovat jakékoliv další
vedlejší výdaje potřebné pro realizaci této zakázky.
7.6. Nabídková cena nesmí překročit předpokládanou hodnotu veřejné zakázky, která činí 275 000,00
Kč bez DPH.

článek 8
Podmínky a požadavky na zpracování nabídky
8.1 Originál nabídky v listinné podobě musí být předložen v jedné uzavřené obálce označené názvem veřejné
zakázky „Dodávka osobního automobilu pro PPP N. Jičín“, textem NEOTVÍRAT a kontaktní adresou
uchazeče, na níž je možné zaslat oznámení.
8.2 Pod pojmem nabídka se rozumí návrh Kupní smlouvy včetně jejích příloh a řádně vyplněný Krycí list
nabídky, předložený uchazečem, včetně dalších dokumentů a dokladů požadovaných zadavatelem v
zadávacích podmínkách. Součástí nabídky jsou i doklady a informace prokazující splnění kvalifikace. Nabídka
musí být předložena v jednom originále.
8.3 Pro sestavení a vyplnění Krycího listu a čestného prohlášení o základních kvalifikačních předpokladech
použije uchazeč závazně příslušné přílohy této zadávací dokumentace.
8.4 Návrh Kupní smlouvy vč. podrobné technické specifikace a výbavy automobilu musí být podepsaný
statutárním orgánem nebo osobou příslušně písemně zmocněnou - originál zmocnění či jeho úředně ověřená
kopie musí být v takovém případě součástí nabídky uchazeče.
8.5 Obchodní podmínky formulované v návrhu Kupní smlouvy musí být v souladu se zadávací dokumentací
nebo jinými dokumenty obsahujícími vymezení předmětu této veřejné zakázky. Od těchto obchodních
podmínek se nelze odchýlit. Údaje uvedené v návrhu smlouvy se nesmí lišit od údajů uvedených v jiné části
nabídky uchazeče. V případě rozporů je pak vždy rozhodující písemný návrh smlouvy.
8.5 Uchazeč uvede v příloze č.1 návrhu Kupní smlouvy kompletní konkrétní technickou, výbavovou a záruční
specifikaci nabízeného automobilu. Technické parametry, výbava a záruční doba uchazečem nabízeného
automobilu musí splňovat technickou, výbavovou a záruční specifikaci požadovanou zadavatelem a
specifikovanou v článku č. 3 této zadávací dokumentace. V případě nesplnění zadavatelem požadované
minimální technické, výbavové a záruční specifikace bude nesplnění této podmínky považováno za nesplnění
zadávacích podmínek s následným vyloučením uchazeče ze zadávacího řízení.
8.6 Nabídka uchazeče nesmí obsahovat přepisy nebo opravy, které by mohly uvést zadavatele v omyl. Nabídka
uchazeče musí být zajištěna způsobem znemožňujícím manipulaci s jednotlivými listy.
8.7 Nabídka a veškeré ostatní doklady a údaje budou uvedeny v českém jazyce (listiny v jiném než českém
jazyku budou doplněny úředním překladem do českého jazyka) v písemné formě
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článek 9
Členění nabídky
Dokumentace uchazeče a nabídka musí být členěna do samostatných částí, řazených za sebou a
označených shodně s následujícími pokyny:
1. Vyplněný formulář "Krycí list nabídky" obsahující identifikační údaje uchazeče, opatřený razítkem a
podpisem oprávněné osoby (osob) uchazeče nebo zástupcem zmocněným k tomuto úkonu podle právních
předpisů. Originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění musí být v takovém případě součástí nabídky
uchazeče a bude uložená za krycím listem nabídky.
(Příloha ZD č. 1_Kryci_list_nabidky)
2. Návrh smlouvy – návrh Kupní smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou za uchazeče jednat a
podepisovat, popřípadě zmocněncem uchazeče a opatřen otiskem razítka. Originál nebo úředně ověřená
kopie zmocnění musí být v takovém případě součástí nabídky uchazeče a bude uložený za krycím listem
nabídky. Tento návrh musí být v souladu s obchodními podmínkami předloženými zadavatelem v zadávací
dokumentaci.
(Příloha ZD č. 2_Kupni_smlouva)
3. Technická, výbavová a záruční specifikace dodávky uchazeče - jedná se o přílohu č. 1 návrhu Kupní
smlouvy, kde uchazeč vyplní jím zvolenou specifikaci konkrétního zařízení/vybavení a potvrdí tak, zda splňuje
a jakým způsobem definované parametry zadavatelem a doplní cenu nabídky. Tento dokument musí být
podepsán osobou oprávněnou za uchazeče jednat a podepisovat, popřípadě zmocněncem uchazeče a
opatřen otiskem razítka. Originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění musí být v takovém případě součástí
nabídky uchazeče a bude uložený za krycím listem nabídky.
(Příloha ZD č. 2_Kupni_smlouva)
4. Doklad prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů. Čestné prohlášení musí být
podepsáno osobou oprávněnou za uchazeče jednat a podepisovat, popřípadě zmocněncem uchazeče a
opatřen otiskem razítka. Originál zmocnění musí být v takovém případě součástí nabídky uchazeče a bude
uložený za krycím listem nabídky.
(Příloha ZD č. 3_Vzor_cestneho_prohlaseni_o_kvalifikaci)
5. Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů. Originál výpisu z obchodního rejstříku ne starší
než 90 dnů či jeho prostou kopii, pokud je v něm uchazeč zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je
v ní zapsán.
6. Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů. Prostou kopii dokladu o oprávnění k podnikání
podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu výběrového řízení, zejména doklad
prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci (výpis z živnostenského rejstříku popř. živnostenský
list/y).

článek 10
Lhůta a místo pro podávání nabídek
10.1 Lhůta pro podání nabídek končí dne 30. 6. 2016 v 12:00 hodin
10.2 Místem pro podání nabídky je adresa sídla zadavatele: Žižkova 1154, Nový Jičín 741 01 (v pracovních
dnech Po – Pá v 8:00 – 15:00 hod.)
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10.3 Dodavatelé mohou nabídky předkládat i doporučenou poštou na výše uvedenou adresu. Za doručenou
nabídku je považovaná ta nabídka, která bude v sídle zadavatele doručena do stanovené lhůty pro podání
nabídek. Při využití poštovní přepravy či jiné doručovací služby je za okamžik podání nabídky považovaná
doba fyzického převzetí obálky na adrese zadavatele. Nabídky je možno podávat osobně v kanceláři
hospodářky, v přízemí budovy Pedagogicko-psychologické poradny na adrese zadavatele.

článek 11
Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií
11.1 Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena.
11.2 Bude hodnocena celková výše nabídkové ceny, tzn. cena celkem bez DPH, uvedená uchazečem v
návrhu Kupní smlouvy.
11.3 Nabídky budou seřazeny podle výše nabídkové ceny, přičemž jako nejúspěšnější bude stanovena
nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.
článek 12
Termíny, lhůty a místo plnění veřejné zakázky

12.1 Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční 30. 6. 2016 v 13:00 hodin v sídle zadavatele na adrese:
Žižkova 1154, Nový Jičín 741 01.
12.2 Zadavatel stanovuje délku zadávací lhůty na 30 dnů. Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení
lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky
12.3. Termín plnění dodávky předmětu zakázky stanovuje zadavatel na 60 kalendářních dnů od podpisu
kupní smlouvy.
12.4 Místem plnění je objekt Pedagogicko-psychologické poradny, Nový Jičín, p. o.
Adresa: Žižkova 1154, Nový Jičín 741 01
.
Článek 14
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám
14.1 Případné dotazy k zadávacím podmínkám mohou dodavatelé zasílat v písemné příp. e-mailové formě
kontaktní osobě uvedené v čl. 1 této zadávací dokumentace. Písemná (e-mailová) žádost musí být zadavateli
doručena nejpozději 5 pracovní dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
14.2 Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty,
nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti podle odst. 14.1
14.3 Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí
žádosti. Odstavec 14.2 se použije obdobně.
14.4
Veškeré
dodatečné
informace
budou
uveřejňovány
na
profilu
zadavatele
http://www.pppnj.cz/Stranky/uredni-deska.aspx proto doporučujeme průběžně sledovat aktuální informace
k tomuto zadávacími řízení na profilu zadavatele.
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článek 13
Ostatní ujednání
13.1 Změna podmínek zadávací dokumentace - zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu
podmínek stanovených zadávací dokumentací, a to buď na základě žádostí uchazečů o vyjasnění zadávací
dokumentace, nebo z vlastního podnětu. Změnu obsahu zadávací dokumentace zadavatel oznámí všem
osloveným potencionálním uchazečům o veřejnou zakázku a zároveň změnu zadávací dokumentace vyvěsí
na svých webových stránkách nejpozději 3 dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
13.2 Zadavatel nehradí uchazečům náklady vzniklé z účasti v řízení.
13.3 Zadavatel předložené nabídky uchazečům nevrací.
13.4 Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si informace uvedené uchazeči v nabídkách.
13.5 Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny kromě případu, kdy dojde k zákonné změně sazby
DPH týkající se předmětu veřejné zakázky.
13.6. Rozhodnutí oprávněné osoby zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky bude vydáno do 5 pracovních
dnů ode dne, na který je stanoven termín otevírání obálek (viz článek 12, odst. 12.1) Tato informace bude
sdělena všem účastníkům řízení, kteří zašlou své nabídky, spolu se stručným odůvodněním výběru písemně
prostřednictvím elektronické pošty.
13.7 Jednání směřující k podpisu Kupní smlouvy bude zahájeno s vítězem zadávacího řízení po schválení
provedeného zadávacího řízení odpovědným orgánem zřizovatele - Moravskoslezského kraje, a to do 1
pracovního dne od obdržení tohoto stanoviska zřizovatele.
13.7 Zadavatel si vyhrazuje právo oznamovat rozhodnutí o vyloučení uchazeče a o výběru nejvhodnější
nabídky uveřejněním na profilu zadavatele.
článek 14
Zrušení zadávacího řízení
Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu realizace zadávací řízení zrušit. Pokud zadavatel zruší
zadávací řízení, nevzniká dodavatelům vůči zadavateli jakýkoliv nárok.
článek 14
Zadávací dokumentace
Zadávací dokumentaci tvoří souhrn údajů a dokumentů nezbytných pro zpracování nabídky. Zadávací
dokumentace je zpracována v elektronické a listinné podobě. Kompletní zadávací dokumentace je elektronicky
přístupná na webových stránkách zadavatele na adrese:
http://www.pppnj.cz/Stranky/uredni-deska.aspx
Součástí této zadávací dokumentace v listinné podobě jsou:
Příloha č. 1: Krycí list nabídky (vzor)
Příloha č. 2: Obchodní podmínky – návrh Kupní smlouvy
Příloha č. 3: Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů (vzor)
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Součástí zadávací dokumentace v elektronické podobě na webových stránkách zadavatele jsou tyto
dokumenty:
01_Zadavaci_dokumentace-Podmínky_pozadavky
02_Priloha c.1_Kryci_list_nabidky
03_Priloha c.2_Obchodni_podminky_Kupni_smlouva
04_Prilha c.3_Vzor_cestneho_prohlaseni_o_kvalifikaci

V Novém Jičíně dne: 20. 6. 2016
„otisk razítka“
Mgr. Jiří Novák
ředitel PPP Nový Jičín
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