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Dětský domov Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková organizace
Mariánská 570, 470 01 Česká Lípa
IČ: 49864360



výzva k podání nabídky 
a prokázání splnění kvalifikace 
a zadávací dokumentace


veřejné zakázky malého rozsahu


„Nákup osobního služebního vozidla“ 

Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon).
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1.     ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI

Název zadavatele
:
Dětský domov Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková organizace
Sídlo
:
Mariánská 570, 470 01 Česká Lípa
IČO
:
49864360
Telefon
:
+420 487 825 109
Profil zadavatele
:
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilLibereckykraj
Kontaktní osoba
:
Jméno
:
Mgr. Ilona Hellerová


Funkce
:
ředitelka organizace


e-mail
:
dd.ceskalipa@gamil.com


telefon
:
+420 487 825 109




+420 602 626 206

2.     PŘEDMĚT PLNĚNÍ

2.1.  	Popis veřejné zakázky 
Dle ustanovení § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku s názvem: 
„Nákup osobního služebního vozidla“

2.2  Předmět veřejné zakázky 

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka 1 ks  služebního osobního automobilu dle níže uvedené specifikace (technických parametrů a minimální výbavy): 

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je nákup osobního vozidla - mikrobusu dle níže uvedené specifikace: 


 Technické parametry
kategorie
M1 (8+1 míst) 
palivo
nafta
převodovka
6 MT
emisní norma 
EURO 5
barva
základní
motor
2,0 TDI, nebo Hdi, dCi
náhon 
přední kola
zdvihový objem 
max.
2 000
cm3
výkon 
min.
100
k
spotřeba kombinovaná
max.
7,8
l/100 km








celková délka
max.
5 200
mm – L2
celková šířka bez zp. zrcátek
min.
1 890
mm
celková šířka se zp.  zrcátky 
max.
2240
mm
celková výška
max.
1 950
mm – H1
celková hmotnost
max.
3 000
kg




Zadní dveře
prosklené, dvoukřídlé, 




Minimální výbava
ABS,EBA
centrální zamykání s dálkovým ovládáním
airbagy u řidiče a spolujezdce

sedadlo řidiče s loketními opěrkami a výškovou regulací + dvojsedadlo
první řada sedadel v prostoru pro cestující -  dvojsedadlo a jednosedadlo sklopné
druhá řada sedadel v prostoru pro cestující – trojsedadlo, vyjímatelné
dveře v prostoru pro cestující pouze na pravé straně , boční, posuvné
autoradio + repro + CD MP3
zimní pneumatiky 4ks




Příčný nosič – 3ks
plnohodnotné rezervní kolo
	

 

	Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky malého rozsahu činí 800.000,- Kč včetně DPH.



3.     MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Místem plnění veřejné zakázky je areál Dětského domova, Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvkové organizace.

4.     DOBA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

  Předpokládaný termín plnění: 

Do 8 týdnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy

5. Poskytnutí zadávací dokumentace
Kompletní zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) bude uveřejněna na profilu zadavatele https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilLibereckykraj

6.     LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Poštou se nabídka podává zadavateli na adresu: Dětský domov Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková organizace, Mariánská 570, 470 01 Česká Lípa
Osobně se nabídka podává zadavateli denně na adrese Dětský domov Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková organizace, Mariánská 570, 470 01 Česká Lípa
Lhůta pro podání nabídek končí dne 6. 10. 2016 v 10:00 hodin
Rozhodující pro doručení nabídky je okamžik převzetí nabídky zadavatelem (nikoli předání k poštovnímu doručení).


7.   DOTAZY K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDEK

Uchazeč je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace formou písemné žádosti.
	Dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, odešle zadavatel tazateli a současně všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace, nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, a současně uveřejní dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, na profilu zadavatele.
	Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti.


8.    POŽADAVKY NA KVALIFIKACI
Požadavky na prokázání splnění kvalifikace 
Uchazeč, který podá nabídku do výběrového řízení, je povinen prokázat splnění kvalifikace v rozsahu a způsobem vymezeným v této části zadávací dokumentace.

Kvalifikaci splní dodavatel, který: 

	prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů analogicky podle § 53 zákona,

prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů analogicky podle § 54 zákona,

Základní kvalifikační předpoklady analogicky podle § 53 zákona o veřejných zakázkách
Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel analogicky podle § 53 odst. 1 písm. a) – l) zákona Splnění kvalifikačních předpokladů ke dni podání nabídky se prokazuje předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel kvalifikační předpoklady analogicky podle § 53 odst. 1 písm. a) - l) zákona splňuje (vzor viz příloha č. 2 této Výzvy). Tento doklad nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 dnů.

Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů dle písm. a) - l) předložením čestného prohlášení. Tento doklad nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 dnů. (Vzor viz příloha č. 2 této Výzvy).

Profesní kvalifikační předpoklady ANALOGICKY 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,

doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci,


Pravost a stáří dokladů:

	Dodavatel je povinen předložit doklady prokazující splnění kvalifikace v prosté kopii. Výpis z obchodního rejstříku či výpis z jiné obdobné evidence nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 dnů.


	Zadavatel požaduje analogicky podle § 57 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách před uzavřením smlouvy předložit originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace od uchazeče, se kterým má být uzavřena smlouva. 


9.   ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

9.1. 	Stanovení nabídkové ceny za provedení veřejné zakázky
	Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za provedení veřejné zakázky v souladu s podmínkami veřejné zakázky uvedené v této výzvě k podání nabídky, a to absolutní částkou v českých korunách.

9.2. 	Členění nabídkové ceny
	Nabídková cena bude uvedena v členění: 

Nabídková cena bude uvedena v členění: 


Nabídková cena automobilu dle bodu 2.3 výzvy - bez DPH

DPH 

	Nabídková cena automobilu dle bodu 2.3 výzvy - včetně DPH




9.3. 	Náležitosti nabídkové ceny
Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu dodání předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Cena musí zahrnovat náklady na jakékoli další výdaje nutné pro realizaci zakázky.
   Zadavatel nepřipouští žádné varianty nabídek.


10.    PLATEBNÍ PODMÍNKY

	Zadavatel nebude dodavateli poskytovat zálohy. Faktura musí být vystavena do 15 dnů od vzniku nároku na finanční plnění a odeslána na adresu zadavatele nejpozději do 7 dnů od jejího vystavení a musí obsahovat náležitosti v rozsahu § 28 Zákona o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb., v platném znění.

Faktura - daňový doklad musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, bude zadavatelem vrácena zpět dodavateli k doplnění.  
Pro splatnost dílčích faktur se sjednává lhůta 15 dní ode dne průkazného doručení faktury potvrzené pověřenou osobu zadavatele. Zadavatel se zavazuje zaplatit fakturu v termínu splatnosti.




11.   KRITÉRIA PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ANALOGICKY PODLE § 78 zákona o 
        veřejných zakázkách

Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky je analogicky dle § 78 odst. 1 písm. b) zákona o veřejných zakázkách nejnižší nabídková cena s DPH. 


 12.    OBSAH NÁVRHU SMLOUVY (OBCHODNÍ PODMÍNKY)

Uchazeč předloží jako součástí nabídky návrh kupní smlouvy, jehož závazný text je přílohou č. 3 této ZD. Případná ustanovení smlouvy doplněná a zapracovaná uchazečem nesmí být v rozporu s tímto návrhem „Kupní smlouvy“ a nesmí vyloučit či žádným způsobem omezovat oprávnění a podmínky zadavatele v tomto návrhu „Kupní smlouvy“ uvedené.
Návrh kupní smlouvy musí být ze strany uchazeče doplněn o údaje nezbytné pro vznik smlouvy – zejména se jedná o
	vlastní identifikaci uchazeče (dodavatele)

číslo účtu dodavatele pro platby faktur
cenu za dílo 
	adresu pro doručování 
zástupce a kontaktní osoba na straně zhotovitele
	Originál návrhu smlouvy v listinné podobě musí být orazítkovaný (pokud uchazeč používá razítko) a podepsaný uchazečem či statutárním orgánem uchazeče v souladu se způsobem podepisování za společnost uvedeném v obchodním rejstříku či osobou zmocněnou k takovému úkonu. Předložení nepodepsaného textu smlouvy není předložením návrhu smlouvy, nabídka uchazeče se tak stává neúplnou. Hodnotící komise takovou nabídku vyřadí a zadavatel následně uchazeče vyloučí z výběrového řízení. Předložení smlouvy, která bude v rozporu s návrhem smlouvy dle přílohy č. 4 této ZD, bude mít za následek rovněž vyřazení nabídky a následné vyloučení uchazeče z výběrového řízení.

13.    POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

13.1. 	Označení nabídky
Nabídka bude předána v jednom originále v jedné uzavřené obálce označené a dobrovolně, pro lepší orientaci zadavatele, i v jedné kopii jako výtisk č. 2. Oba výtisky budou předány pouze v jedné uzavřené obálce označené


VEŘEJNÁ ZAKÁZKA malého rozsahu „nákup osobního služebního vozidla“ - NEOTVÍRAT

Zadavatel doporučuje, aby pro rychlejší posouzení nabídek byl součástí předložené nabídky návrh smlouvy i v elektronické podobě ve formátu *.doc., 
 V případě rozporu se má za rozhodující originální vyhotovení nabídky. 

13.2. 	Požadavky na zpracování nabídky
Nabídka bude zpracována dle formálních, technických a smluvních požadavků zadavatele uvedených ve výzvě k podání nabídky. Nabídka i veškeré další doklady požadované zákonem a zadávacími podmínkami musí být předloženy v českém jazyce. Doklady, kterými zahraniční osoba prokazuje splnění kvalifikace, musí být předloženy v původním jazyce a též v úředně ověřeném překladu do českého jazyka. Zjistí-li se rozdíl v obsahu, je rozhodující překlad v českém jazyce. 

13.3. 	Další pokyny pro zpracování nabídky
Nabídka musí být datována, na krycím listu podepsána (příp. orazítkována pokud uchazeč používá razítko) uchazečem, resp. osobou oprávněnou k zastupování statutárního orgánu uchazeče v souladu se způsobem jednání za společnost uvedeném v obchodním rejstříku, příp. osobou zmocněnou k takovému úkonu, v takovém případě doloží uchazeč v nabídce originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci.

13.4. 	Úprava nabídky
Jednotlivé listy nabídky nesmí obsahovat přepisy, škrty či jiné úpravy, nabídka musí být zpracována v českém jazyce a na papíru formátu A4. Uchazeči podají každou svou nabídku s jednotlivě očíslovanými listy zabezpečenými proti manipulaci, tj. provázané šňůrkou s přelepením volných konců a opatřené na přelepu podpisem příp. razítkem uchazeče. 

13.5. 	Adresa dodávání písemností
Požaduje-li uchazeč, aby mu byly písemnosti dodávány na jinou adresu, než je sídlo uvedené v oprávnění k podnikání nebo obchodním rejstříku, je povinen tuto adresu, telefon, kontaktní osoby a další identifikační údaje uvést ve své nabídce. Nebude-li na této adrese doporučená zásilka uchazečem převzata, bude přesto považována za doručenou.

14.    DALŠÍ PODMÍNKY A VYHRAZENÁ PRÁVA ZADAVATELE

	Uchazeč je seznámen s tím, že účastí ve výběrovém řízení mu nevzniká právo na jakoukoli úhradu výdajů spojených s účastí ve výběrovém řízení, se zpracováním a podáním nabídky.

Zadavatel si vyhrazuje právo:
	změnit zadávací podmínky za podmínky přiměřeného prodloužení lhůty pro podání nabídek,

požadovat od uchazečů doplňující informace, ověřit si skutečnosti uvedené v nabídce, či vyjasnit si informace uvedené v nabídkách.
v případě nejasností může zadavatel resp. předseda hodnotící komise požádat o písemné vysvětlení nabídky či zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny.
	Hodnotící komise vyřadí a zadavatel vyloučí takového uchazeče, který nesplní zadávací podmínky či nezdůvodní mimořádně nízkou nabídkovou cenu.
	Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby Kupní smlouva byla vedena v evidenci smluv, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, výši finančního plnění a datum jejího podpisu. Zhotovitel dále výslovně souhlasí s tím, aby Kupní smlouva byla v plném rozsahu zveřejněna na webových stránkách určených objednatelem. 
	Nabídky se uchazečům nevracejí, zůstávají u zadavatele jako součást dokumentace o veřejné zakázce. Obsah nabídek považuje zadavatel za důvěrný. Uchazeči nemají právo na úhradu nákladů spojených s účastí ve výběrovém řízení.

Zadavatel je oprávněn zrušit výběrové řízení až do doby uzavření smlouvy.
Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Dodavatel, který podal nabídku ve výběrovém řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci. Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo je subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci, hodnotící komise všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí. Dodavatele, jehož nabídka byla vyřazena, zadavatel bezodkladně vyloučí z účasti ve výběrovém řízení. Vyloučení uchazeče včetně důvodu zadavatel bezodkladně písemně oznámí uchazeči.


V České Lípě dne 21. 9. 2016

…………………………………
za zadavatele
Mgr. Ilona Hellerová
ředitelka organizace











Přílohy :

	Vzor krycího listu nabídky
	Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů

           3.   Závazný návrh Kupní smlouvy 


