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Písemná výzva k podání nabídky
k veřejné zakázce malého rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Název veřejné zakázky:

Nákup osobního automobilu

Číslo veřejné zakázky:

01/2016/PPPBr

článek 1
Identifikační údaje zadavatele

Název zadavatele:

Pedagogicko - psychologická poradna, Bruntál, p.o.

Adresa zadavatele:

Krnovská 9, 792 01 Bruntál

IČ zadavatele:

60802774

Oprávněná osoba zadavatele:

Mgr. Miroslav Piňos, ředitel

Kontaktní osoba zadavatele:

Mgr. Miroslav Piňos

Telefon:

+420 554 714 724

E-mail:

info@pppbruntal.cz

URL adresa:

www.pppbruntal.cz

článek 2
Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky
2.1 Druh veřejné zakázky:

dodávka

2.2 Předmět veřejné zakázky:

nákup 1 ks osobního automobilu (vozidlo kategorie M1).

Veřejná zakázka není rozdělena na více částí. Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena
v obchodních podmínkách, které tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace.

IČ: 60802774

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Bruntál, č.účtu: 187089171/0300
www.pppbruntal.cz

2.3 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 280.000,00 Kč bez DPH. Předpokládaná hodnota veřejné
zakázky bez DPH je současně cenou maximálně přípustnou, kterou nelze překročit. V případě
překročení této ceny bude nabídka uchazeče vyřazena a následně vyloučena.
článek 3
Zadávací dokumentace a podmínky přístupu k zadávací dokumentaci
3.1 Zadávací dokumentaci v plném rozsahu lze získat na internetovém profilu zadavatele www.pppbruntal.cz
3.2 Zadavatel nepožaduje úhradu nákladů souvisejících s poskytnutím zadávací dokumentace.
článek 4
Lhůta a místo pro podání nabídky
4.1 Lhůtu pro doručení nabídek stanovuje zadavatel do 30. 6. 2016 do 12:00 hodin. Na nabídku podanou
po uplynutí lhůty pro podání nabídek se pohlíží, jako by nebyla podána.
4.2 Nabídku doručte písemně v listinné podobě v jednom vyhotovení v českém jazyce v řádně uzavřené
obálce označené názvem veřejné zakázky:
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA
č. 01/2016 „Nákup osobního automobilu“
NEOTEVÍRAT
na adresu:

Pedagogicko - psychologická poradna, Bruntál, p.o.
Mgr. Miroslav Piňos, ředitel
Krnovská 9
792 01 Bruntál.

V levém horním rohu obálky musí být uveden přesný název a adresa uchazeče.
článek 5
Požadavky na prokázání splnění kvalifikace
5.1 Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel
a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad
splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a
který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení
podle zvláštního právního předpisu,
b) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo
vydáno rozhodnutí o úpadku a který není v likvidaci,
c) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, který nemá nedoplatek na pojistném a na
penále na veřejné zdravotní pojištění a který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
d) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,
e) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální
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práce podle zvláštního právního předpisu,
f)

vůči němuž nebyla v posledních 3 letech zavedena dočasná správa nebo v posledních 3 letech
uplatněno opatření k řešení krize podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na
finančním trhu.

5.2 Profesní kvalifikační předpoklady
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží:
a) prostou kopii výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence,
pokud je v ní zapsán,
b) prostou kopii dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či
licenci.
5.3 Ekonomická a finanční způsobilost:
Zadavatel požaduje prokázání ekonomické a finanční způsobilosti dodavatele splnit veřejnou zakázku a
splnění kvalifikačních předpokladů formou čestného prohlášení. Vzor čestného prohlášení je přílohou č. 3
zadávací dokumentace.
5.4 Technické kvalifikační předpoklady
Prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele pro plnění veřejné zakázky na
dodávky zadavatel nepožaduje.
článek 6
Údaje o hodnotících kritériích
6.1 Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena.
6.2 Bude hodnocena celková výše nabídkové ceny, tzn. cena celkem bez DPH, uvedená uchazečem v
návrhu smlouvy (viz čl. IV. odst. 1 obchodních podmínek).
6.4 Nabídky budou seřazeny podle výše nabídkové ceny, přičemž jako nejúspěšnější bude stanovena
nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.
článek 7
Ostatní ujednání
Zadavatel stanovuje délku zadávací lhůty na 30 dnů.

„otisk razítka“
Mgr. Miroslav Piňos
ředitel
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