Speciální základní škola a praktická škola Skuteč
Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905
tel: 469 350 116web: www.spzs-skutec.cz

Zadavatel:
Název: Speciální základní škola a praktická škola Skuteč
Sídlo: Rubešova 531, 539 73 Skuteč
IČ:72048905
ZAKÁZKA: Nákup služebního vozidla

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
Zadavatel Vás tímto
vyzývá
k podání nabídky na zakázku Nákup služebního vozidla.
1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE:
Speciální základní škola a praktická škola Skuteč
adresa sídla: Rubešova 531, 539 73 Skuteč
IČ: 72048905, neplátce DPH
Osoby oprávněné jednat za zadavatele:
Mgr. Bc. Eva Rybenská, ředitelka školy
Kontaktní osoba a osoba pověřená organizováním výběrového řízení:
Jméno: Mgr. Petr Vtípil,
Adresa: U Stadionu 701, 537 03 Chrudim 3
Mob: 731557455,
e-mail: petr.vtipil@spzs-skutec.cz

2. DRUH A PŘEDMĚT ZAKÁZKY
Předmětem zakázky je nákup osobního vozidla pro Speciální základní školu a praktickou školu
Skuteč (např. Škoda Fabia).
Stanovení předpokládané hodnoty zakázky: cca 135.000,- Kč bez DPH.

3. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK, PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
3.1. Obecná informace
Doklady prokazující splnění kvalifikace budou předkládány pouze vybraným dodavatelem před
podpisem smlouvy.
3.2. Předložení nabídky


Nabídky se podávají písemně. Uchazeč podává nabídku ve lhůtě pro podání nabídek.
Nabídka se podává buď písemně
a) poštou na adresu pro doručení nabídek:
Speciální základní škola a praktická škola Skuteč
Rubešova 531
539 73 Skuteč
Místo zaslání nabídky poštou může uchazeč doručit nabídku osobně v pracovní dny na
adresu pro doručení nabídek, a to po předchozí dohodě:
Nabídka musí být podána v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky „Speciální
základní škola a praktická škola Skuteč – nákup služebního vozidla“ a textem
„NABÍDKA-NEOTEVÍRAT!“. Na obálce musí být též uvedena kontaktní adresa
uchazeče,
b) nebo elektronicky na adresu: petr.vtipil@spzs-skutec.cz

Lhůta pro podání nabídek:
Lhůta pro podání nabídky začíná běžet dnem následujícím po dni odeslání výzvy k podání
nabídek, tj. 14. 11. 2017 a končí dnem 23. 11. 2017 v 15:00 hod.
4. KOMPLEXNOST DODÁVKY
Uchazeč předloží nabídku na celý předmět zakázky. Zakázka není rozdělena na části.
5. ZADÁVACÍ LHŮTA
Doba, po kterou je uchazeč vázán svou nabídkou: 15. 12. 2017.
6. ELEKTRONICKÉ PODÁNÍ NABÍDKY
Nabídku lze podat elektronicky.
7. POSOUZENÍ NABÍDEK
 Po uplynutí lhůty pro podání nabídek se provede kontrola úplnosti nabídek. Pokud nabídka
nesplňuje všechny požadavky stanovené ve výzvě k podání nabídky či v zadávací
dokumentaci, jedná se o nabídku neúplnou. Jestliže je nabídka shledána jako neúplná, bude
zadavatelem vyloučena z dalšího řízení. O této skutečnosti vyrozumí zadavatel dopisem
uchazeče, který nabídku podal.


Nabídky, které byly doručeny včas a jsou úplné z hlediska požadavků zadavatele, postupují
do fáze posouzení a hodnocení jednotlivých nabídek. Nabídky jsou posuzovány z hlediska
přijatelnosti nabídky, tzn. z hlediska splnění požadavků zadavatele uvedených ve výzvě
k podání nabídky, příp. zadávací dokumentaci. Nabídky, které tyto požadavky nesplňují,
budou zadavatelem vyloučeny z dalšího řízení. O této skutečnosti vyrozumí zadavatel
dopisem uchazeče, který nabídku podal. V další fázi následuje hodnocení jednotlivých
nabídek.

8. HODNOCENÍ NABÍDEK
 Hodnocení se provádí pomocí hodnotících kritérií, která byla uvedena ve výzvě k podání
nabídky, příp. zadávací dokumentaci. Hodnocení nabídek provede hodnotící komise podle
těchto hodnotících kritérií pro zadání zakázky:
Základní hodnotící kritérium 1: Nejnižší nabídková cena (váha 60%).
Základní hodnotící kritérium 2: Technický stav vozidla (váha 40%).
Povinná kritéria:
- benzínový pohon
- původ vozidla ČR
- nehavarované vozidlo
- servisní knížka
- 1. majitel
- včetně sady zimních pneu na discích
- rok výroby ne starší než 2013
- najeté km max 70 000
- motor min. 1,2 /51 kW, max.1,4
- platná STK
- podrobné informace o technickém stavu vozidla
Při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její výše bez daně z přidané hodnoty.


Zadavatel uzavře smlouvu s uchazečem, který podal vítěznou nabídku. V případě, že
vybraný uchazeč odmítne uzavřít smlouvu se zadavatelem nebo mu neposkytne
dostatečnou součinnost, může uzavřít zadavatel smlouvu s uchazečem, který se umístil
jako druhý v pořadí. Postup dle předchozí věty může zadavatel opakovat pro uchazeče,
který se umístil na třetím místě v pořadí. Smlouva musí být uzavřena ve shodě
s podmínkami výběrového řízení a vybranou nabídkou.

9. POŽADAVEK NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
 Celková nabídková cena obsahuje veškeré náklady nezbytné k řádné a včasné realizaci
předmětu zakázky. Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a platná po celou dobu
realizace zakázky.
10. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE
 V souladu s rozhodnutím zadavatele posoudí kvalifikaci uchazečů hodnotící komise
(zadavatel tedy stanovil, že roli komise pro otevírání obálek bude současně plnit hodnotící
komise).


Zadavatel požaduje prokázání splnění kvalifikace dodavatele. Prokázání splnění kvalifikace
podle požadavků zadavatele je předpokladem uzavření smlouvy. Dodavatel je povinen
prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek. Požadované doklady předkládá
dodavatel v prosté fotokopii.



Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže splnění:
a) základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 zákona o veřejných
zakázkách. Splnění základních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč v souladu s
§ 62 odst. 2 zákona o veřejných zakázkách čestným prohlášením. Z obsahu čestného
prohlášení musí být zcela zřejmé, že uchazeč splňuje příslušné základní kvalifikační
předpoklady požadované zadavatelem.
b) profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona o veřejných zakázkách.
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží:





výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné
evidence, pokud je v ní zapsán, a
doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu zakázky, zejména doklad prokazující příslušné
živnostenské oprávnění, přičemž zadavatel požaduje po dodavateli předložení
živnostenského listu: živnost vázaná předmět podnikání „Provádění staveb,
jejich změn a odstraňování (místo předložení živnostenského listu je možné
předložit výpis ze živnostenského rejstříku, ze kterého bude toto oprávnění
k podnikání dodavatele vyplývat), a
doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž
prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje.

11. DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM
Případné dodatečné informace k zadávacím podmínkám může dodavatel po zadavateli
požadovat písemně, a to na adrese:
„kontaktní osoba výběrového řízení“
Písemná žádost musí být zadavateli doručena před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
12. PRÁVO ZRUŠIT VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
Zadavatel je oprávněn zrušit výběrové řízení do doby uzavření smlouvy.
Ve Skutči, dne: 13. 11. 2017

_______________________________
Mgr. Bc. Eva Rybenská, ředitelka

