ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Zadavatel

Městská nemocnice v Odrách, p.o. Nadační 375/1, 742 35 Odry,

Název veřejné zakázky

Nákup 2 místného užitkového automobilu

Druh veřejné zakázky

veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku podle zákona č. 134/2016 Sb.
ve znění pozdějších předpisů

Zadavatel veřejné zakázky sděluje svůj úmysl zadat zakázku v tomto zadávacím řízení a současně
vyzývá kvalifikované uchazeče o veřejnou zakázku k podání nabídky.

A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE
Zadavatel: Městská nemocnice v Odrách, příspěvková organizace
sídlo: Nadační 375/1, 74235 Odry
IČ: 66183596, DIČ: CZ66183596
zastoupený: Ing. Martinem Šmausem, ředitelem
Kontaktní osoby zadavatele:


osoba oprávněná jednat jménem zadavatele ve věcech smluvních: Ing. Martin Šmaus, ředitel, tel.
556 778 170, e-mail: martin.smaus@nemocniceodry.cz



ve věcech administrativních: Ing. Jana Pavelková, vedoucí HTS, tel. 556 778 176, e-mail:
jana.pavelkova@nemocniceodry.cz



ve věcech odborných: Ing. Terezie Kopková, provozní technik, tel. 603 490 792, e-mail:
terezie.kopkova@nemocniceodry.cz

B. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předmětem této veřejné zakázky je posouzení nabídek prodávajících nebo výrobců, dodavatelů 5
místného osobního automobilu, který bude plnit požadavky zadavatelem stanovené.
C. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA ZAKÁZKY
Předpokládaná celková hodnota veřejné zakázky je 290 tis. Kč bez DPH a je stanovena v souladu s §16
ZVZ, jako předpokládaná výše peněžitého závazku zadavatele vůči dodavateli vyplývající z plnění
veřejné zakázky.
D. TERMÍN REALIZACE ZAKÁZKY
Termín možného nákupu: v průběhu října 2017

E. POŽADAVKY, KRITÉRIA
Zadavatel při výběru dodavatele bude hodnotit splnění specifikace zadání:
a) Nejnižší cenu v Kč bez DPH
b) Záruku na vozidlo
c) Záruku na motor
Kritéria:
 Základní výbava
 Dvoumístné vozidlo
 Benzínová motorizace
 Velikostně: pick-up nebo van
 Objem zavazadlového prostoru – 3-4 m3
F. OBCHODNÍ PODMÍNKY
Fakturace bude prováděna podle skutečnosti, po řádném předání díla zadavateli.
Splatnost daňového dokladu předpokládá zadavatel standardní (21dnů po doručení), zálohy nejsou
přípustné. Prodloužená splatnost daňových dokladů není požadována.
G. OBSAH NABÍDKY, ZPŮSOB PODÁNÍ, LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK
Zadavatel požaduje předložení jednoho vyhotovení nabídky, a to výhradně v písemné podobě.
Nabídka musí být podána v českém jazyce. Veškeré ceny budou uváděny v Kč (CZK).
Požadovaný obsah nabídky:






Identifikace dodavatele: název, právní forma, jména osob oprávněných jednat jménem
dodavatele, adresa, telefonní a e-mailové spojení, www stránky
Doklad prokazující oprávnění k podnikání
Název zadavatele veřejné zakázky
Celková nabízená cena v členění: cena bez DPH, DPH, cena vč. DPH
Datum vyhotovení nabídky, podpis osoby oprávněné jednat jménem dodavatele

Nabídka bude doručena poštou, nebo osobním podáním v pracovních dnech v době od 6.00 – 14.00 hod.
na adrese: Městská nemocnice v Odrách, Nadační 375/1, 742 35 Odry.
Všechny listy nabídky budou spojeny a svazky zajištěny proti manipulaci s jednotlivými listy.
Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen doručit nabídku v uzavřené a nepoškozené obálce Obálka musí
být výrazně označena textem: „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – NEOTVÍRAT,“ názvem veřejné zakázky a
opatřena razítkem uchazeče.
Lhůta pro odevzdání nebo doručení nabídky je do 12.9.2017, do 12:00hod.
Nabídky podané po tomto termínu nebudou otevírány a dodavatel bude zadavatelem vyrozuměn o tom,
že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Každý dodavatel, který předloží
nabídku osobně, obdrží potvrzení o převzetí nabídky. Potvrzení bude obsahovat údaje o dodavateli,
název veřejné zakázky, údaje o datu a času doručení nabídky.
Otevírání obálek bude provádět komise jmenovaná ředitelem nemocnice, o výsledku bude sestaven
protokol. Otevírání obálek bude veřejné, a to bezprostředně po uplynutí lhůty pro odevzdání nebo
doručení nabídky: 13.9.2017 v 8:00hod, v místě sídla zadavatele na adrese: Nadační 375/1, 74235 Odry,
kancelář ředitele. Otevírání obálek se mají právo účastnit účastníci zadávacího řízení a další osoby, o
nichž tak stanoví zadavatel. Za každého účastníka se smí účastnit vždy maximálně jedna osoba.

H. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK
Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti a dle kritérii:
a) Nejnižší cenu v Kč bez DPH – váha 80%
b) Obě záruky ve vzájemné souvislosti – váha 20%
Zadavatele vyhodnotí nabídky do 10 pracovních dnů po dni určeném pro přijímání nabídek. Vybraná
vítězná firma bude oslovena s nabídkou na uzavření kupní smlouvy.
I. OSTATNÍ
Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru dodavatele ověřit, případně vyjasnit informace
deklarované účastníky zadávacího řízení v nabídkách.
Zadavatel nehradí žádné náklady na účast v tomto zadávacím řízení, všechny výdaje spojené s
vypracováním a předložením nabídky nese dodavatel. Nabídky doručené v termínu pro podání nabídek
zadavatel nevrací.
Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu se žádným uchazečem, odmítnout všechny nabídky nebo
kdykoli před uzavřením smlouvy výběrové řízení zrušit.
Dle §2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný dodavatel osobou
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
Zadavatel upozorňuje dodavatele, že ve smyslu §219 zákona a dle §2 zákona č. 340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon
o registru smluv), je zadavatel povinen zveřejnit v zákonem stanovených lhůtách úplné znění uzavřené
smlouvy, včetně jejich případných změn a dodatků a po ukončení plnění také výši skutečně uhrazené
ceny za plnění smlouvy.
V Odrách dne 29.8.2017
Městská nemocnice v Odrách, p.o.
Ing. Martin Šmaus, ředitel

