Zadávací dokumentace
zakázka malého rozsahu v souladu s § 27 zákona č.134/2016 Sb., v aktuálním
znění.

Tato „Zadávací dokumentace“ je vypracována jako podklad pro podání nabídek dodavatelů v rámci
zakázky malého rozsahu.
Tato akce je financována z:
• „Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR“
• „S finančním přispěním Středočeského kraje, z fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS“
• „Z rozpočtu obce Hřebeč“
Název veřejné zakázky:

Obec Hřebeč – pořízení hasičského vozidla
Název zadavatele: Obec Hřebeč, 00234427
Kontaktní adresa: Obecní úřad Hřebeč, nám. Draha 75, 273 45 Hřebeč
Osoba zastupující zadavatele: Petra Piskáčková, starostka
Kontaktní osoba pro zadávací řízení:
ACCON managers & partners, s.r.o.
Šmeralova 170/31, 170 00 Praha 7
Lenka Zimová, tel. 604 964 447, e-mail: lenka.zimova@accon.cz

Vymezení předmětu veřejné zakázky:
Pořízení 1 ks nového dopravního automobilu v provedení „Z“ (základní), kategorie podvozku 1 „pro
městský provoz“, s celkovou hmotností do 3.500 kg (dále jen „DA“).
DA musí splňovat požadavky:
▪ právních předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR
▪ stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb. o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhl. č.
53/2010 Sb. a doložené ověřenou kopií certifikátu vydaného pro daný typ DA autorizovanou osobou,
případně prohlášením o shodě výrobku
▪ stanovené vyhl. č. 247/2001 Sb. o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění vyhl. č.
226/2005 Sb.
▪ uvedené v technické specifikaci, která tvoří přílohu č.1 zadávací dokumentace
Obsah zadávací dokumentace (dále jen ZD):
A. obchodní podmínky
B. technické podmínky
C. požadavky na varianty nabídek
D. požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny
E. podmínky a požadavky pro zpracování nabídky
F. způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií
G. jiné požadavky na plnění veřejné zakázky
Seznam příloh zadávací dokumentace:
1. Schválené technické podmínky DA – příloha č. 1
2. Vzorová kupní smlouva – příloha č. 2

1

A. Obchodní podmínky
▪ Kupní smlouva musí obsahovat a respektovat veškerá ustanovení vzorové kupní smlouvy, která je
součástí této zadávací dokumentace (příloha č. 2). V návrhu smlouvy musí být nabídnutá cena
definována jako nejvýše přípustná.
▪ Dodavatel předloží v nabídce návrh kupní smlouvy včetně požadovaných příloh v souladu se
zadávacími podmínkami a opatří jej podpisem osoby oprávněné k těmto úkonům. Návrh kupní
smlouvy musí obsahovat veškeré podmínky, za nichž dodavatel nabízí splnění předmětu veřejné
zakázky ve své nabídce.
▪ Veškeré náklady zadavatele související s opravou záručních vad a dopravou do servisu, včetně
nákladů na případnou přepravu nepojízdné DA do servisu, v záruční době budou hrazeny
dodavatelem.
▪ Záruční servis na podvozek i nástavbu musí být zajištěn na území České republiky.
▪ Dodavatel uvede seznam poddodavatelů, s jejichž pomocí chce dodavatel plnění veřejné zakázky
uskutečnit
B. Technické podmínky
▪ Pokud se v zadávací dokumentaci nebo technické specifikaci vyskytnou obchodní názvy některých
výrobků nebo dodávek, případně jiná označení mající vztah ke konkrétnímu dodavateli, jedná se o
vymezení předpokládaného standardu a zadavatel umožňuje navrhnout jiné, technicky a kvalitativně
srovnatelné řešení. V nabídce pak musí na tuto skutečnost dodavatel upozornit, popsat tu část, kde toto
jiné řešení použil a prokázat vymezením technických parametrů řešení, které použil, že jím navržené
materiály nebo výrobky jsou technicky a kvalitativně srovnatelné nebo lepší.
▪ Dodávka DA musí ve všech ohledech splňovat požadavky schválené technické specifikace. Dodávka
bude realizována v souladu s platnými zákony ČR a ČSN, ČSN EN a dle závazných a doporučených
předpisů a metodik.
▪ Veškeré prvky a součásti dodávky (materiály, výrobky a zařízení) musí splňovat požadavky zákona č.
22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
▪ Dodávka DA musí plně vyhovovat technickým podmínkám obsaženým v zadávací dokumentaci
a musí být v souladu s plány, s množstevními údaji, mírami a pokyny.
▪ Veškeré použité materiály a výrobky musí být použity jako nové a musí mít 1. jakostní třídu
C. Varianty nabídek
▪ Zadavatel variantní řešení dodávky DA nepřipouští. Zadavatel nepřipouští podání nabídek na dílčí
plnění.
D. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny
▪ Dodavatel stanoví nabídkovou cenu za provedení veřejné zakázky v rozsahu technických podmínek
DA dle přílohy č. 1, na kterou podává svoji nabídku. Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu
plnění jako cena nejvýše přípustná za splnění specifikovaného předmětu veřejné zakázky v nabízeném
termínu a kvalitě a se započtením veškerých nákladů, rizik, přiměřené míry zisku a finančních vlivů
po celou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.
▪ Nabídková cena bude zpracována v členění podle věcného členění dodávky obsaženého v zadávací
dokumentaci. Celková nabídková cena bude uvedena v české měně v členění na cenu celkem bez
DPH, výši DPH a cenu celkem včetně DPH. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k
realizaci předmětu veřejné zakázky včetně nákladů souvisejících a dodávky DA na místo určení
včetně seznámení obsluhy v místě předání. Nabídková cena musí dále obsahovat i předpokládaný
vývoj cen v daném oboru včetně předpokládaného vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám až
do doby dokončení předmětné zakázky. Nabídková cena bude obsahovat dodávku DA, která bude mít
technické parametry dle předané technické specifikace a příslušenství, které je nutné pro splnění
vyhlášky č.35/2007 Sb. Součástí cenové nabídky bude seznam dodávaného požární příslušenství s
uvedením konkrétní ceny u každé položky dodávané dodavatelem. Součástí nabídkové ceny je rovněž
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předvedení funkčnosti a uvedení předmětu zakázky do provozu dle právních předpisů a technických
norem české republiky. Nabídková cena musí být platná až do 30. 6. 2019.
▪ Dodavatel prokazuje svoji nabídkovou cenu předložením následujících údajů:
a) celkovou rekapitulací – tj. soupisem celkové ceny bez daně, výše DPH a ceny celkem a s uvedením
celkové nabídkové ceny vč. DPH.
b) soupisem jednotlivých částí dodávek požárního příslušenství
▪ Změna (překročení) nabídkové ceny je možné pouze v případě, že v průběhu realizace veřejné zakázky
dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude celková nabídková cena upravena podle výše
sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.
E. Podmínky a požadavky zpracování nabídky
▪ Nabídku včetně dokladů k prokázání splnění kvalifikace je dodavatel povinen předložit 1x v listinné
písemné podobě, v českém jazyce v souladu se zadávacími podmínkami, a to včetně doporučeného
řazení nabídky i dokladů k prokázání splnění kvalifikace. Listinná nabídka včetně dokladů k prokázání
splnění kvalifikace musí být, včetně veškerých požadovaných dokladů a příloh, svázána do jednoho
samostatného svazku. Svazek musí být na první straně označen názvem veřejné zakázky a obchodní
firmou a sídlem dodavatele a údajem, zda se jedná o originál. Svazek včetně veškerých případných
příloh by měl být dostatečným způsobem zajištěn proti manipulaci s jednotlivými listy. Za dostatečné
zabezpečení svazku proti manipulaci s jednotlivými listy považuje zadavatel opatření každého svazku
takovými bezpečnostními prvky, které zabezpečí své spolehlivé sebepoškození v případě výše
uvedené manipulace. Použité bezpečnostní prvky by měly být dále dostatečně jedinečné tak, aby byla
vyloučena možnost jejich neoprávněného nahrazení. Zadavatel doporučuje jako jeden z možných
bezpečnostních prvků použití provázku a přelepek opatřených podpisem statutárního orgánu
dodavatele a jeho razítkem a dále doporučuje, aby všechny listy nabídky včetně příloh byly řádně
očíslovány vzestupnou řadou.
▪ nabídka bude podána v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky, na které musí být uvedena
adresa, na niž je možné zaslat oznámení
▪ nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl
▪ nabídka bude podepsána osobou oprávněnou za dodavatele jednat a podepisovat podle výpisu
z Obchodního rejstříku, popřípadě statutárním orgánem zmocněnou osobou, jejíž plná moc musí být
součástí dokumentace dodavatele.
▪ Zadavatel požaduje, aby dodavatel ve své nabídce doložil podrobný časový harmonogram realizace
dodávky. Dodavatel umožní zadavateli min. 2 inspekční návštěvy v průběhu realizace předmětu
dodávky.
▪ Dodavatel v nabídce předloží seznam konkrétních servisních středisek (vlastních nebo smluvních) na
podvozek i nástavbu v ČR, kde bude záruční servis prováděn.
▪ Dodavatel v nabídce předloží záruční a servisní podmínky
Nabídka bude zpracována v následujícím pořadí:
1.
Obsah nabídky – nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísel stránek u jednotlivých oddílů
(kapitol)
2.
Krycí list nabídky
3.
Prokázání kvalifikace:
Dodavatel v souladu s Výzvou k podání nabídky a Zadávací dokumentací prokazuje v nabídce
splnění kvalifikačních předpokladů.
3.1 Dodavatel v nabídce prokáže základní způsobilost, když čestně prohlásí, že:
nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro
trestný čin uvedený v příloze č. 3 k tomuto zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla
dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
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
a)
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e)

není v likvidaci, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla nařízena nucená
správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situace podle právního řádu země sídla dodavatele

Základní způsobilost dodavatel doloží formou Čestného prohlášení.
3.2 Splnění profesní způsobilosti dodavatel prokáže předložením:

a) prosté kopie výpisu z obchodního rejstříku, či výpisem z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, ne
starší 90 kalendářních dnů,

b) prosté kopie dokladu o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky
3.3 Splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatel prokáže:
a)

4.

5.
6.

seznamem obdobných dodávek provedených dodavatelem za poslední 3 roky, dodavatel prokáže, že
v posledních 3 letech realizoval minimálně 3 obdobné zakázky s cenou jedné zakázky alespoň 500.000 Kč
bez DPH, a to formou prohlášení.

Cenová nabídka včetně seznamu požárního příslušenství. Cenová nabídka musí obsahovat text, že
nabídková cena obsahuje veškeré náklady dodavatele k realizaci dodávky, nabídková cena je
cenou nejvýše přípustnou. Cenová nabídka bude doložena rozpočtem dodavatele.
Návrh kupní smlouvy včetně příloh podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za
dodavatele
Ostatní údaje, které tvoří nabídku:
- harmonogram realizace dodávky
- seznam servisních středisek
- záruční podmínky pro podvozek + pro nástavbu
- seznam poddodavatelů

F. Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií
Hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky:
Základním kritériem v poptávkovém řízení je ekonomická výhodnost nabídky – nejnižší nabídková
cena.
Nabídky budou seřazeny vzestupně od nejnižší nabídkové ceny po nejvyšší nabídkovou cenu. Nabídka
s nejnižší nabídkovou cenou bude vyhodnocena jako nejvýhodnější
G. Jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky
Další požadavky zadavatele
▪ Provedení zaškolení obsluhy DA a uvedení do provozu v místě dodávky – obsaženo v nabídkové ceně.
▪ Dodávka návodů k obsluze a seznam náhradních dílů v českém jazyce ve 2 vyhotoveních v tištěné
verzi a 1 vyhotovení v datové podobě na CD ROM.
▪ Všechny popisy umístěné na vozidle musí být uvedeny v českém jazyce.
▪ Všechny úložné schránky musí být opatřeny pevně upevněnými a trvanlivými popisy – seznamy
předepsaného příslušenství.
▪ Při předání DA dodavatel předloží zadavateli tyto doklady:
▪ doklad prokazující shodu výrobku podle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky
a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a všech certifikátů a dokladů
potřebných k provozování výrobku na území České republiky.
▪ platný Certifikát typu pro dodaný typ DA, vystavený akreditovanou zkušebnou ČR v ověřené kopii
včetně příslušné části Závěrečné zprávy o posouzení shody k danému certifikátu typu, ze které budou
patrné všechny technické údaje nabízené DA.
▪ Bez těchto dokladů zadavatel nepřevezme DA.
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Dodatečné informace k zadávací dokumentaci
Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávací dokumentaci. Písemná
žádost musí být doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
Adresa pro vyžádání si dodatečných informací: lenka.zimova@accon.cz.
Místo a lhůty plnění
Předpokládaný termín zahájení dodávky: ihned po podpisu smlouvy.
Termín dokončení dodávky: nejpozději do 15. 12. 2019.
Místem plnění je Obec Hřebeč, okres Kladno.
Místo pro podávání nabídky, doba, v níž lze nabídky podat a místo a termín otevírání obálek
Nabídku mohou dodavatelé doručit zadavateli osobně do 15. 7. 2019 do 13:00 hodin nebo poštou na
adresu zadavatele.
Obálka s nabídkou bude označena názvem veřejné zakázky „Obec Hřebeč – pořízení hasičského
vozidla“.
Osobní předání nabídek je možné v podatelně zadavatele v pracovních dnech v pracovní dobu podatelny.
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek
v sídle zadavatele.
Zadávací lhůta
Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek, délka zadávací lhůty je 90
dnů ode dne vyhlášení výběrového řízení.
Změna podmínek zadávací dokumentace
Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených zadávací dokumentací, a to
buď na základě žádostí dodavatelů o vyjasnění zadávací dokumentace, nebo z vlastního podnětu.
Práva zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje právo v případě nepřidělení finančních prostředků (dotace) anebo přidělení
finančních prostředků v nedostatečné výši, bez dalšího zrušit zadávací řízení nebo nepodepsat smlouvu a
nerealizovat zakázku.
Digitálně
podepsal Lenka
Zimová
Datum:
2019.06.27
09:49:29 +02'00'
…………………………………………

Lenka
Zimová

Podpis zadavatele nebo pověřené osoby
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