PED A GO GICKO - PS Y CHOL O GICK Á PO RAD N A , BRU NT ÁL ,
příspěvková organizace
Kr n ov sk á 9 ,

792 01 Bruntál

tel.: 554 717 737

e-mail: info@pppbruntal.cz

Zadávací dokumentace
k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané
podle 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
Vymezení předmětu veřejné zakázky
2.1 Předmět veřejné zakázky:

nákup 1 ks osobního automobilu (vozidlo kategorie M1).

2.2 Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v obchodních podmínkách, které tvoří
přílohu č. 1 zadávací dokumentace.
článek 3
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám
3.1 Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám,
a to v souladu s § 49 odst. 1 zákona. Dotazy k zadávacím podmínkám mohou dodavatelé zasílat v písemné
příp. e-mailové formě kontaktní osobě uvedené v čl. 1 této zadávací dokumentace. Písemná (e-mailová)
žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
3.2 Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty,
nejpozději do 3 pracovních dnů po doručení žádosti podle odst. 3.1.
3.3 Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí
žádosti.

IČ: 60802774

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

3.4 Veškeré dodatečné informace budou uveřejňovány na profilu zadavatele www.pppbruntal.cz . Proto
doporučujeme průběžně sledovat aktuální informace k tomuto zadávacímu řízení na profilu zadavatele.
článek 4
Obchodní podmínky, včetně platebních podmínek
Obchodní podmínky zadavatele, včetně platebních podmínek jsou uvedeny v příloze č. 1 této zadávací
dokumentace. Od obchodních podmínek, které jsou součástí zadávací dokumentace, se nelze odchýlit, s
výjimkou údajů, které jsou výslovně vyhrazeny pro doplnění ze strany uchazeče.
článek 5
Podmínky, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny
Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny kromě případu, kdy dojde k zákonné změně sazby DPH
týkající se předmětu veřejné zakázky.
článek 6
Požadavky na varianty
Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
článek 7
Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny
7.1 Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za celé plnění veřejné zakázky.
7.2 Nabídková cena bude pro příslušnou část veřejné zakázky uvedena v české měně a ve struktuře
uvedené v obchodních podmínkách (čl. IV odst. 1 obchodních podmínek).
7.3 Nabídková cena bude uvedena na krycím listu nabídky viz příloha č. 2 - Krycí list nabídky (vzor) a bude
zpracována v souladu s výzvou k podání nabídky a zadávací dokumentací nebo jinými dokumenty
obsahujícími vymezení předmětu veřejné zakázky.
7.4 Nabídková cena bude stanovena jako cena „nejvýše přípustná“ a musí v ní být zahrnuty veškeré náklady
spojené s realizací předmětu veřejné zakázky.
článek 8
Podmínky a požadavky na zpracování nabídky
8.1 Dodavatel ve své nabídce uvede své identifikační údaje v souladu s ust. § 68 odst. 2 a ust. § 17 písm. d)
zákona. Dodavatel uvede rovněž kontaktní údaje pro komunikaci v průběhu procesu zadávání zakázky (viz
příloha č. 2 - Krycí list nabídky (vzor)).
8.2 Dodavatel ve své nabídce předloží návrh smlouvy vč. přílohy č. 1 Technická specifikace automobilu,
podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Písemný návrh smlouvy musí akceptovat
obchodní podmínky (viz příloha č. 1 této zadávací dokumentace - Obchodní podmínky) a musí být v souladu
s textem výzvy o zahájení zadávacího řízení a zadávací dokumentací. Od obchodních podmínek, které jsou
součástí zadávací dokumentace, se nelze odchýlit. 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.
8.3 Uchazeč uvede v příloze č. 1 návrhu smlouvy konkrétní technickou specifikaci nabízeného automobilu
(vyplněním tabulky ve všech požadovaných položkách). Technické parametry uchazečem nabízeného
automobilu musí splňovat technickou specifikaci požadovanou zadavatelem. V případě nesplnění
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zadavatelem požadované technické specifikace bude nesplnění této podmínky považováno za nesplnění
zadávacích podmínek s následným vyloučením uchazeče ze zadávacího řízení.
8.4 Součástí nabídky budou rovněž další dokumenty požadované zadavatelem, včetně dokladů a informací
prokazujících splnění kvalifikace.
8.5 Nabídka uchazeče nesmí obsahovat přepisy nebo opravy, které by mohly uvést zadavatele v omyl.
Nabídka uchazeče musí být zajištěna způsobem znemožňujícím manipulaci s jednotlivými listy.
8.7 Pro sestavení a vyplnění krycího listu uchazeč závazně použije přílohu zadávací dokumentace č. 2 Krycí list nabídky (vzor).
článek 9
Podání nabídky
9.1 Dodavatel může v rámci této veřejné zakázky podat pouze jednu nabídku.
9.2 Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož
prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.
9.3 Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo je
subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci,
zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí. Dodavatele, jehož nabídka byla vyřazena,
zadavatel bezodkladně vyloučí z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení uchazeče včetně důvodu zadavatel
bezodkladně písemně oznámí uchazeči.
9.4 Nabídky se podávají písemně a ve lhůtě pro podání nabídky tj. do 30. 6. 2016 do 12:00 hodin SEČ.
9.5 Nabídka v listinné podobě musí být podána v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné
zakázky, na které musí být uvedena adresa, na níž je možné zaslat uchazeči oznámení.
článek 10
Požadavky na prokázání splnění kvalifikace
Podrobná specifikace je uvedena v Písemné výzvě k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace.
článek 11
Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií
11.1 Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena, uvedená
uchazečem v návrhu smlouvy (viz čl. IV. odst. 1 obchodních podmínek).
11.3 Nabídky budou seřazeny podle výše nabídkové ceny, přičemž jako nejúspěšnější bude stanovena
nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.
článek 12
Jiné požadavky pro plnění veřejné zakázky
Zadavatel stanovuje délku zadávací lhůty na 30 dnů.
článek 13
Ostatní ujednání
13.1 Požadavek na poskytnutí jistoty a její prokázání: Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty.
13.2 Zadavatel nehradí uchazečům náklady vzniklé z účasti v řízení.
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13.3 Zadavatel předložené nabídky uchazečům nevrací.
13.4 Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si informace uvedené uchazeči v nabídkách.
13.5 Rozhodnutí oprávněné osoby zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na základě ve výzvě
stanovených hodnotících kritérií bude vydáno dne 30. 6. 2016 a do 3 dnů bude tato informace sdělena všem
účastníkům řízení spolu se stručným odůvodněním výběru (písemně prostřednictvím elektronické pošty).
13.6 Zadavatel si vyhrazuje právo oznamovat rozhodnutí o vyloučení uchazeče a o výběru nejvhodnější
nabídky uveřejněním na profilu zadavatele www.pppbruntal.cz .
článek 14
Přílohy zadávací dokumentace
Příloha č. 1:

Obchodní podmínky veřejné zakázky

Příloha č. 2:

Krycí list nabídky (vzor)

Příloha č. 3:

Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů a ekonomické a finanční
způsobilosti (vzor)

V Bruntále dne: 16. 6. 2016
„otisk razítka“
Mgr. Miroslav Piňos
ředitel
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