
Program 013 310   

Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 

 

 

1/7 

 

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK – ZADÁVACÍ PODMÍNKY 

1. NÁZEV ZAKÁZKY 

Zakázka je vedena pod názvem „Obnova vozového parku společnosti Digitus Mise, z.ú.“, 
(dále též jen „zakázka“). 

2. IDENTIFIKACE ZADAVATELE 
Název zadavatele: Digitus Mise, z.ú. 
Sídlo:   Pražská 904/28, 268 01 Hořovice 
IČ:    247 98 983 

(dále též jen „zadavatel“) 

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: Jan Křížek, ředitel 

Zadavatel nenaplňuje zákonnou definici veřejného zadavatele (odstavec 1 §4), ani 
zadavatele dle odstavce 2 a 3 §4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů (dále též jen "zákon"). Z tohoto důvodu není tato zakázka 
zadávána dle zákona zadávání veřejných zakázek, ale řídí se Metodikou zadávání zakázek, 
která je součástí Dokumentace programu 013 310, Rozvoj a obnova materiálně technické 
základny sociálních služeb 2016-2022 (dále též Metodika), vydání 4, platnost od 31.5.2019. 

3. KONTAKTNÍ OSOBA ZADAVATELE 

Adresou kontaktního místa zadavatele pro účely této zakázky je: 
3P Consulting, s.r.o.,  
Šlikova 1221/40, 169 00 Praha 6  
(dále též jen „kontaktní místo“) 
Kontaktní osoba: Daniela Furthnerová, e-mail: daniela.furthnerova@3pconsulting.cz; tel.: 
733 621 185 

4. DRUH ZAKÁZKY 

Tato zakázka je klasifikována jako dodávka v předpokládané hodnotě více než 750 tis. Kč bez 
DPH jak vymezuje Metodika zadávání zakázek s platností od 31.5.2019. 

5. POPIS PŘEDMĚTU ZAKÁZKY 

Zakázka se skládá z dodávky 3 ks osobních automobilů kombi. 

Automobily musí splňovat minimální uvedené technické parametry, požadavky na výbavu a 
být způsobilé k provozu na veřejných komunikacích v souladu Vyhláškou č. 341/2014 Sb., o 
schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na 
pozemních komunikacích.  

Automobily musí být nové, zadavatel musí být jejich prvním uživatelem. Na vozidlech musí 
být proveden kompletní předprodejní servis.  
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Požadované automobily musí být schváleny pro provoz na pozemních komunikacích v 
souladu se zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních 
komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 
307/1999 Sb.  

Barevné provedení vozidel musí splňovat podmínky stanovené zákonem č. 361/2000 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů, § 10 odst. 2, o provozu na pozemních komunikacích a o změnách 
některých zákonů.  

Podrobná specifikace plnění je uvedena v příloze č. 1, ve které se nachází tabulka 
s požadovanými parametry. Uchazeč uvede parametry nabízeného plnění do žluté části této 
tabulky. 

Technické parametry dle přílohy č. 1 musí být všechny bez výhrady splněny, mohou však být 
překročeny směrem k příznivějším hodnotám. Technické podmínky, zejména vybavení 
vozidel, mohou být doplněny o další vhodné nabízené vybavení či podmínky. Veškeré další 
nabízené vybavení či podmínky však musí být zahrnuty do nabídkové ceny příslušného 
vozidla, stejně jako požadované vybavení. Další nabízené vybavení nad rámec požadované 
výbavy uchazeč uvede zřetelně ve své nabídce, viz bod 8.2 Zadávací dokumentace. 

Automobily budou doručeny na níže specifikovanou adresu provozovny Zadavatele – Místo 
plnění zakázky (viz bod 7.2). 

Zadavatel nepřijímá variantní nabídky a nabídky obsahující plnění nad rámec požadovaného 
v ZD (nabídka je následně nehodnotitelná). 

V případě, že zadávací dokumentace či její přílohy obsahují odkazy na obchodní firmy, názvy 
nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, 
popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové 
vzory, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel výslovně použití i 
jiných, kvalitativně a technicky srovnatelných řešení. 

6. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA ZAKÁZKY 

Zadavatel stanoví předpokládanou výši svého peněžitého závazku vyplývajícího z plnění této 
zakázky na částku 1 350 000,- Kč (slovy: jeden milion tři sta padesát tisíc korun českých) bez 
DPH. 

7. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ ZAKÁZKY 

7.1 PŘEDPOKLÁDANÁ DOBA PLNĚNÍ 

Zadavatel předpokládá zahájení realizace plnění této zakázky v měsících srpen - září 2021.  

Zadavatel si vyhrazuje právo realizovat zakázku, tzn. podepsat Kupní smlouvu, pouze v 
případě, že mu bude schválena dotace z Programu č. 013 310 Rozvoj a obnova materiálně 
technické základy sociálních služeb 2016 – 2022 poskytované prostřednictvím MPSV. 
Předpokládané datum podpisu smlouvy je červenec 2021.  

Zadavatel požaduje, aby plnění zakázky bylo realizováno nejpozději do 12ti týdnů od 
podpisu Kupní smlouvy. 
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7.2 PŘEDPOKLÁDANÉ MÍSTO PLNĚNÍ   

Místem plnění (dodání) této zakázky je provozovna Zadavatele: 
Digitus Mise, z.ú., Pražská 904/28, 268 01 Hořovice. 

8. PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY 

8.1 ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY 

Nabídka zájemce musí být zpracována v českém jazyce nabídka a musí být podepsána 
osobou oprávněnou zastupovat účastníka zadávacího řízení. 

Nabídka musí být podána v listinné podobě v řádně uzavřené podací obálce s označením 
„VEŘEJNÁ ZAKÁZKA - Obnova vozového parku společnosti Digitus Mise, z.ú.“ a nápisem: 
"NEOTVÍRAT". Na obálce musí být současně uvedena adresa zájemce, na kterou lze zaslat 
případné oznámení, že nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek. 

Každý účastník zadávacího řízení může podat pouze jednu nabídku. 

8.2 OBSAH NABÍDKY 

Nabídka musí obsahovat následující: 

 řádně vyplněný krycí list nabídky – viz příloha č. 2 této zadávací dokumentace  

 doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů v rozsahu a způsobem 
požadovaným v kapitole 8 této zadávací dokumentace 

 údaje relevantní pro prokázání splnění požadovaných parametrů - uchazeč pro tento účel 
vyplní přílohu č. 1, a sice žlutě označené části tabulky dle skutečnosti (závazná hodnota 
nabízená uchazečem či informace, že daný požadavek splňuje) a podepíše osoba 
oprávněná jednat za uchazeče 

 uvedení podrobného rozpisu ceny jednotlivých položek (položkový rozpočet), které tvoří 
celkovou nabídkovou cenu zájemce. Jakékoliv ceny vázané na více částí předmětu plnění 
zakázky se nepřipouští. 

 prostou kopii listiny, z níž vyplývá, že osoba podepisující dokumenty, které jsou součástí 
této nabídky, je oprávněna jednat jménem či za zájemce (plná moc udělená statutárním 
orgánem, výpis z obchodního rejstříku apod.) 

 návrh smlouvy vyplněný dle závazného vzoru v příloze č. 5, který se vztahuje k předmětu 
plnění veřejné zakázky, podepsaný ze strany osoby oprávněné jednat za uchazeče 

 v případě, že návrh smlouvy podepisuje zmocněná osoba, požadujeme prostou kopii 
zmocnění 

Pokud nabídka zájemce nebude podána jako úplná, nebude obsahovat všechny požadované 
součásti nebo nebude zpracována v požadovaném jazyce, může být hodnotící komisí 
vyřazena a zájemce ze zadávacího řízení zadavatelem vyloučen. 
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9. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDKY 

Nabídku v rámci této zakázky je možné podat nejpozději do 30.3.2021 do 12:00 hodin. 
Nabídku je nutné doručit ve stanovené lhůtě na adresu: 

3P Consulting, s.r.o., Šlikova 1221/40, 169 00 Praha 6 

Nabídku je nutné doručit ve stanovené lhůtě na adresu kontaktního místa zadavatele 
uvedenou v této zadávací dokumentaci (viz bod 3). Nabídku lze podat prostřednictvím pošty, 
kurýrem či osobně v pracovních dnech Po – Pá v době od 9:00 do 16:00 hod (v poslední den 
do 12:00 hod). Rozhodné je datum doručení nabídky na stanovenou adresu. 

Zadavatel neuznává zdržení zaviněné poštou, kurýrní službou či jiným přepravcem nabídky. 

10. OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI 

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 30.3.2021 ve 12:00 hodin na adrese: 

3P Consulting, s.r.o., Šlikova 1221/40, 169 00 Praha 6 

11. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ 

V rámci prokázání splnění kvalifikace požaduje Zadavatel po zájemci prokázání následujících 
kvalifikačních předpokladů: 

 Výpis z obchodního rejstříku nebo jiný obdobný doklad o právní subjektivitě 

 Doklad o oprávnění k podnikání (např. výpis z živnostenského rejstříku) 

 Čestné prohlášení o bezdlužnosti vůči příslušnému finančnímu úřadu a příslušenému 
úřadu sociálního zabezpečení a o bezúhonnosti účastníka zadávacího řízení (fyzické 
osoby) či statutárního orgánu účastníka zadávacího řízení (právnické osoby) apod. (viz 
příloha č. 4) 

Uvedené doklady prokazující splnění kvalifikace mohou být předloženy v podobě prostých 
kopií.  Originál předloženého čestného prohlášení bude požadován u vítězného dodavatele 
před podpisem Kupní smlouvy. Výpis z obchodního rejstříku a výpis ze živnostenského 
rejstříku nesmí být starší 3 měsíců přede dnem zahájení výběrového řízení. 

Technická kvalifikace – zadavatel nepožaduje žádné technické kvalifikační předpoklady. 

Na možnost prokázání splnění kvalifikace prostřednictvím poddodavatele či prokázání 
splnění kvalifikace v případě podání společné nabídky několika dodavateli se přiměřeně 
aplikují příslušná ustanovení zákona1 (zejména § 83). 

V případě, že zájemce nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu, bude zadavatelem z účasti 
v zadávacím řízení vyloučen, přičemž o tomto rozhodnutí s uvedením důvodu jej zadavatel 
bezodkladně písemně vyrozumí. 

                                                 

1 Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 
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12. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 

Nabídka zájemce musí obsahovat: 

1. Uvedení Celkové nabídkové ceny za realizaci této zakázky zahrnující cenu veškerých 
prací, dodávek služeb v rámci plnění této zakázky, a to v členění: 

a. Celková nabídková cena bez DPH 

b. Sazba DPH a částka DPH 

c. Celková nabídková cena včetně DPH 

V případě, že uchazeč není plátce DPH, nabídková cena bude uvedena pouze v Kč bez DPH. 

2. Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady, práce a dodávky služeb dodavatele 
nutné k řádné, úplné a kvalitní realizaci plnění předmětu zakázky tohoto výběrového 
řízení vymezeného v této zadávací dokumentaci včetně všech rizik a vlivů souvisejících 
s plněním předmětu zakázky. Nabídková cena musí rovněž zahrnovat náklady na 
pojištění, garance, daně, cla, poplatky, inflační vlivy a jakékoli další výdaje nutné pro 
realizaci zakázky. 

3. Nabídková cena musí být stanovena jako cena konečná, kterou není možné v průběhu 
realizace zakázky navyšovat (nabídková cena může být změněna pouze v případě změny 
zákonné sazby DPH). 

4. Celková nabídková cena bude uvedena v českých korunách. 

5. Uchazeč rovněž předloží podrobný rozpis ceny jednotlivých položek předmětu plnění 
veřejné zakázky, tj. cenovou kalkulaci za dodávku jednoho vozidla 

Pro tyto účely vyplní uchazeč krycí list nabídky (viz příloha č. 2 ZD). Nabídková cena uvedená 
na krycím listu a ve smlouvě se musí shodovat.  

13. HODNOTÍCÍ KRITÉRIA A ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK  

13.1 HODNOTÍCÍ KRITÉRIA 

Základním hodnotícím kritériem pro obě části zakázky je ekonomická výhodnost nabídky. 

Zadavatelem bylo stanoveno toto dílčí hodnotící kritérium včetně jeho váhy vyjádřené v 
procentech: 

 Dílčí kritérium Váha kritéria 

1. Nabídková cena v Kč bez DPH 100% 

Podrobný popis jednotlivých hodnotících kritérií a postup hodnocení naleznete v příloze č. 3. 

13.2 ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK 

Hodnocení vhodných nabídek bude provedeno na základě výše uvedených hodnotících 
kritérií (blíže viz př. 3 ZD). Hodnocení provede hodnotící komise, kterou stanoví Zadavatel.   
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14. OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

Obchodní a platební podmínky jsou specifikovány ve Smlouvě o dílo, která tvoří Přílohu č. 5 a 
která je nedílnou součástí této zadávací dokumentace.  

Uchazeč není oprávněn činit změny či doplnění závazných požadavků zadavatele uvedených 
v Příloze č. 5 této zadávací dokumentace – Závazný vzor smlouvy, vyjma údajů, u nichž 
vyplývá z obsahu těchto závazných požadavků povinnost jejich doplnění. Údaje, jež je 
uchazeč povinen doplnit, jsou v Příloze č. 5 této zadávací dokumentace – Závazném vzoru 
smlouvy vyznačeny následujícím způsobem: [BUDE DOPLNĚNO] nebo jinou obdobnou 
instrukcí zadavatele.  
Součástí nabídky musí být doplněná a podepsaná smlouva. 

15. POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDEK 

Zadavatel nepřipouští variantní řešení ani plnění nad rámec požadovaného v ZD. 

16. POSKYTOVÁNÍ DODATEČNÝCH INFORMACÍ 

16.1 DODATEČNÉ INFORMACE 

Uchazeči mohou požadovat písemně vysvětlení k zadávací dokumentaci. Žádost o dodatečné 
informace musí být doručena kontaktní osobě v písemné formě nejpozději 4 pracovní dny 
před uplynutím lhůty pro podání nabídek.  

Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám do 2 pracovních dnů ode 
dne doručení žádosti všem známým uchazečům a současně je zveřejní na profilu zadavatele. 
Zadavatel může poskytnout dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí 
žádosti. 

Pokud je žádost o vysvětlení zadávací dokumentace doručena včas a zadavatel neuveřejní 
vysvětlení ve výše uvedené lhůtě, prodlouží lhůtu pro podání nabídek nejméně o tolik 
pracovních dnů, o kolik přesáhla doba od doručení žádosti o vysvětlení zadávací 
dokumentace do uveřejnění vysvětlení lhůtu dle předchozího odstavce. 

16.2 PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ 

Prohlídka místa plnění není s ohledem na předmět plnění zakázky relevantní.  

17. ZADÁVACÍ LHŮTA 

Zadávací lhůtu, po kterou jsou uchazeči vázáni svými nabídkami, stanoví zadavatel na 90 
dnů.  

18. ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ 

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení kdykoli do doby uzavření smlouvy. 
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