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Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu podle č.134/2016 Sb., o 

veřejných zakázkách v platném znění ve smyslu §27 s uplatněním výjimky dle §31 

 
 

 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA č.09/2016 

 

 „Pořízení osobního automobilu na CNG“. 

 

 

1. Identifikační údaje zadavatele: 

 

Domov Duha, příspěvková organizace, Hřbitovní 1128/41, 741 01 Nový Jičín, IČ 48804886 

 

Kontaktní osoba,  telefon:  

Mgr. Dana Jančálková, ředitelka organizace, tel.: 556 709 033, email: reditel@domovduha.cz 
 

 

2. Název veřejné zakázky: 
 

„Pořízení osobního automobilu na CNG“ 
 

3. Předmět veřejné zakázky: 

3.1. Druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky. 

 CPV kód: 34000000-7 Přepravní zařízení a pomocné výrobky pro přepravu 

   34100000-8 Motorová vozidla 

 

3.2. Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je „Pořízení osobního automobilu na CNG“ včetně jeho 

dodávky dle níže uvedené specifikace. Jedná se o pořízení 1ks nového vozidla Škoda Octavia Combi, 

Ambition - 1,4 TSI/81kW G-TEC. 
Popis pořizované technologie – specifikace zboží: 

Tovární značka a obchodní označení automobilu: Škoda Octavia Combi, Ambition - 1,4 TSI/81kW G-TEC  

 Barevné provedení v bílé barvě  

 Motorizace – Škoda Octavia Combi, Ambition – 1,4 TSI/81kW G-TEC 

 Alternativní pohon na CNG /stlačený zemní plyn/ 

 Manuální klimatizace 

 Sada zimních pneu na discích 

 Plnohodnotná rezerva 

 Airbag řidiče a spolujezdce 

 Dálkové centrální zamykání (dva sklopné klíčky) 

 Kotoučové brzdy vpředu a vzadu 

 Park Assist – parkovací asistent při parkování vpředu a vzadu 

 Elektrické ovládání oken řidiče a spolujezdce 

 Mlhové světlomety 

 Gumové koberečky + povinná výbava vozidla 

 Elektricky stavitelná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka 
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 Originální autorádio, min. 2 reproduktory 

 Palubní počítač 

 Záruka min. 3 roky 

 

3.3. Podrobné požadavky a informace k této veřejné zakázce malého rozsahu jsou obsaženy v přílohách této 

„Zadávací dokumentace.“, který je přílohou této písemné výzvy nebo uveřejněny na profilu 

https://www.vhodne-uverejneni.cz/. Uvedený soubor obsahuje: Krycí list nabídky – příloha č.1, Čestné 

prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů – příloha č.2, Obchodní podmínky – příloha č.3 

jehož přílohou je „Specifikace zboží“ – příloha č.4. 

3.4. V případě odborných dotazů se obraťte na paní ředitelku Mgr. Danu Jančálkovou, tel. č. 556 709 033, 

email: reditel@domovduha.cz. 

3.5 Při zadávání zakázky malého rozsahu není zadavatel povinen použít ustanovení zákona 134/2016 Sb., o 

veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů. Pokud se v textu výzvy vyskytne odkaz nebo jsou 

použity zákonné pojmy, jedná se pouze o podpůrný krok, zakázka není zadávána v režimu zákona 134/2016 

Sb. 

 
 

4. Místo plnění:  

 

Domov Duha, příspěvková organizace, Hřbitovní 1128/41, 741 01 Nový Jičín. 

 
 

5. Termín plnění:  

 

Předpokládaný termín zahájení realizace veřejné zakázky: dnem podpisu smlouvy nejpozději do 

19.12.2016 

Termín ukončení realizace veřejné zakázky: nejpozději do 150 dnů od podpisu smlouvy  

Termín ukončení realizace VZ zahrnuje dodání zboží veřejné zakázky na místo určení.  

 
 

6. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 

 

Předpokládaná hodnota zakázky není stanovena. 

 
 

7. Způsob hodnocení nabídek 

 

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena (100%). Bude 

hodnocena celková výše nabídkové ceny, tzn. cena celkem bez DPH, uvedená v návrhu smlouvy (viz čl. IV. 

odst. 1 obchodních podmínek). 

 
 

8. Poskytování dodatečných informací a forma přijímaní nabídek: 

8.1. Uchazeči jsou oprávněni požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Písemná žádost musí 

být zadavateli doručena nejpozději 6 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek na 

emailovou adresu reditel@domovduha.cz Zadavatel odešle informace k zadávacím podmínkám nejpozději 

do 4 pracovních dnů po doručení žádosti. Dodatečné informace může zadavatel poskytnout i bez předchozí 

žádosti. Dodatečné informace, včetně přesného znění požadavku, zveřejní zadavatel na profilu zadavatele a 

zároveň je neprodleně emailovou poštou oznámí všem dosud známým uchazečům.               

 

8.2. Termín podání nabídek – pondělí 12.12.2016 do 9.00 
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Nabídky budou otevírány ihned po ukončení lhůty pro podání nabídek. Otevírání obálek se mají právo 

účastnit členové komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek, zástupci zadavatele a 

zřizovatele. Otevírání obálek proběhne bez přítomnosti zástupců uchazečů.  

 

9. Požadavky stanovené pro zpracovatele nabídky:  

9.1. Uchazeč předloží písemný návrh smlouvy respektující požadavky uvedené v obchodních podmínkách 

(příloha č.3) podepsaný osobou oprávněnou podepisovat, a to stanoveným způsobem. Oprávnění k podpisu 

včetně jeho způsobu bude doloženo příslušným oprávněním (např. výpis z obchodního rejstříku, plná moc). 

Od obchodních podmínek se nelze odchýlit (v případě, že uchazeč změní obchodní podmínky v 

neprospěch zadavatele, nebude jeho nabídka hodnocena). 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. 

9.2. Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná a konečná, uvedena v české měně, a to v 

členění dle čl. IV., odst. 1 obchodních podmínek: 

- v případě plátce DPH: cena zboží bez DPH, DPH a cena zboží celkem včetně DPH, 

- v případě neplátce DPH: cena zboží, současně bude ve smlouvě uvedeno, že uchazeč není plátcem DPH.  

Tato cena bude obsahovat veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění této veřejné zakázky. 

 

9.3. Uchazeč uvede v nabídce kontaktní osobu ve věci zakázky včetně kontaktní adresy, e-mailové adresy a 

telefonu. 

 

9.4. Zadavatel nepřipouští variantní řešení. 

 

9.5. Nabídka bude zpracována v českém jazyce. 

 

9.6. Zadavatel požaduje, aby uchazeči v nabídce předložili: Krycí list s identifikačními údaji o uchazeči 

opatřený jménem, razítkem a podpisem oprávněné osoby. Krycí list je přílohou výzvy (příloha č.1)  

 

9.10. Členění nabídky: 

1. Krycí list nabídky obsahující identifikační údaje uchazeče a nabídkovou cenu (příloha č.1) 

2. Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů (příloha č.2) 

3. Návrh kupní smlouvy včetně obchodních podmínek (příloha č.3) 

4. Popis nabízeného plnění dodávky včetně specifikace zboží (příloha č.), která bude přílohou obchodních 

podmínek 
 

 

10. Požadované doklady: 

 

10.1. Profesní kvalifikační předpoklady 

10.1.1. Uchazeč předloží doklady o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu 

odpovídajícím předmětu veřejné zakázky (např. prostou kopii živnostenského listu) a prostou kopii 

aktuálního výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, je-li v ní 

zapsán. Nevztahuje-li se oprávnění k podnikání na celý rozsah zakázky, musí prokázat oprávnění 

k podnikání i subdodavatelé. 

10.1.2. Uchazeč nezapsán do obchodního rejstříku doloží prostou kopii oprávnění k podnikání, z níž bude 

zřejmé, že je oprávněn jednat za smluvní stranu (např. zřizovací listina, stanovy, doklad o přidělení IČ 

apod.). Nevyplývá-li toto oprávnění přímo z výše uvedených dokladů, doloží doklady, ze kterých toto 

oprávnění bude zřejmé (např. plná moc, jmenovací dekret, podpisový řád, organizační řád, stanovy apod.). 

 
10.2. Základní kvalifikační předpoklady 

Uchazeč předloží splnění základních kvalifikačních předpokladů formou čestného prohlášení, z jehož obsahu 

bude zřejmé, že dodavatel požadované základní kvalifikační předpoklady splňuje. Vzor čestného prohlášení 
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je součástí přílohy č. 2 této výzvy – čestné prohlášení nesmí být starší 90 kalendářních dnů ke dni podání 

nabídky. 

 

 

11. Další podmínky: 

11.1. Uchazeč je vázán svou nabídkou po dobu 90 dní.  

 

11.2. Vítězný uchazeč je povinen při podpisu smlouvy předat zadavateli kopii pojistných smluv/certifikátů 

pro případ způsobení škody, a to v souladu s čl. XIV. odst. 5, 6 a 7 Obchodních podmínek (viz zadávací 

dokumentace).  

 

11.3. Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených v zadání, a to buď na 

základě žádosti zájemců o vyjasnění zadání nebo z vlastního podnětu. 

 

11.4. Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky. 

 

11.5. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez udání důvodu do uzavření smlouvy. 

 

11.6. Pokud zadavatel toto práva uplatní, nevzniká uchazečům vůči zadavateli jakýkoliv nárok. 

 

11.7. Případné zrušení zadávacího řízení oznámí zadavatel na portále veřejných zakázek 

https://www.vhodne-uverejneni.cz/. Zadavatel není povinen sdělovat důvody takového rozhodnutí.  

 

11.8. Zadavatel nepřipouští variantní řešení. 

 
 

12. Pokyny pro nakládání s nabídkou: 

 

Nabídku v písemné formě v jednom vyhotovení doručte prosím neprodleně v uzavřené obálce s uvedením 

zpáteční adresy zpracovatele nabídky (v levém horním rohu) a dále označenou: 

 
 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA 

 

 „Pořízení osobního automobilu s pohonem na CNG“. 
NEOTEVÍRAT 

 

poštou na níže uvedenou adresu:  

Domov Duha, příspěvková organizace,  

Hřbitovní 1128/41,  

741 01 Nový Jičín 
 

 

nebo doručte osobně na výše uvedenou adresu 

- pondělí až pátek v době od 7:00 do 14:00 hodin, 

 

nejpozději však 12.12.2016 do 9:00 hodin. 

 

Nabídka podaná po tomto termínu nebude zadavatelem zařazena k posouzení a hodnocení 

 

Opožděné podané nabídky zadavatel nevrací a ponechává je přiložené v dokumentaci veřejné zakázky. 
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V Novém Jičíně dne 28.11.2016  Mgr. Dana Jančálková, ředitelka organizace, v.r. 

 

Přílohy této výzvy: 

Příloha č.1 – Krycí list nabídky 

Příloha č.2 – Čestné prohlášení o splnění zákl.kval.předpokladů  

Příloha č.3 – Obchodní podmínky  

Příloha č.4 – Specifikace zboží 
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