KLICPEROVO DIVADLO o.p.s.
Dlouhá 99/9, 500 03 Hradec Králové
IČO: 275 04 689, DIČ: CZ27504689
Vyřizuje: Ing. Lucie Svobodová
Telefon:
495 514 590
e-mail:
ekonom@klicperovodivadlo.cz
Naše značka: 02 /2017

V Hradci Králové dne 24. 5. 2017

Výzva – zadávací dokumentace
V souladu s ustanovením § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném
a účinném znění, v zájmu uzavřít smlouvu o předmětné zakázce, Vás vyzýváme jako možného dodavatele
k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 02/2017 s názvem:

NÁKLADNÍ AUTOMOBIL SEDMIMÍSTNÝ, SKŘÍŇOVÝ

1.

ZADAVATEL

Zadavatel:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Zastoupení:
Telefon / e-mail:
Kontaktní osoba:
Telefon / e-mail:

Klicperovo divadlo o.p.s.
Dlouhá 99/9, 500 03 Hradec Králové
27504689
CZ27504689
Ing. Eva Mikulková, ředitelka
495 514 590 / mikulkova@klicperovodivadlo.cz
Ing. Lucie Svobodová, ekonom
495 514 590 / ekonom@klicperovodivadlo.cz
(dále jen zadavatel)

2.

PŘEDMĚT ZAKÁZKY

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového nákladního skříňového automobilu pro přepravu sedmi
osob včetně řidiče.
Vozidlo bude dodáno včetně všech dokladů nutných pro provoz na pozemních komunikacích (technický
průkaz) a návodů na obsluhu a údržbu v českém jazyce.
Při dodávce vozidla dodavatel zajistí zaškolení obsluhy v délce alespoň 1 hodiny.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 1.990.000,- Kč bez DPH.
Tato předpokládaná hodnota je zároveň stanovena jako maximální, nejvyšší přípustná (celková) nabídková
cena.
Technická specifikace předmětu veřejné zakázky:
Technické podmínky vymezující předmět veřejné zakázky jsou uvedeny v příloze č. 1 této výzvy.
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3.

TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

Termín dodání: nejpozději do 6 měsíců ode dne uzavření kupní smlouvy.
Místem plnění je sídlo zadavatele – Dlouhá 99/9, 500 03 Hradec Králové.
4.

ZPŮSOBILOST UCHAZEČŮ

Uchazeč, který podá nabídku do výběrového řízení na tuto veřejnou zakázku malého rozsahu, je povinen
splnit způsobilost v následujícím rozsahu:
• základní způsobilost v rozsahu vyplývajícím ze vzorového čestného prohlášení o splnění základní
způsobilosti uvedeného v příloze č. 3 této výzvy – k prokázání této základní způsobilosti je možné použít
tohoto vzorové čestného prohlášení,
• příslušnou profesní způsobilost uchazeč prokáže předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo
jiné obdobné evidence, pokud příslušný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje, a dále dokladu
prokazujícího, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud
příslušný právní předpis takové oprávnění vyžaduje (tj. výpis ze Živnostenského rejstříku ČR, popř.
v minulosti vydané živnostenské listy) s tím, že do nabídky stačí předložit prosté kopie dokladů a výpis
z obchodního rejstříku nesmí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky.
Vítězný uchazeč může být před uzavřením smlouvy vyzván zadavatelem k předložení originálů nebo
úředně ověřených kopií veškerých dokladů prokazujících splnění základní nebo profesní způsobilosti.
V případě, že bude uchazeč zadavatelem vyzván k předložení originálů nebo úředně ověřených kopií
dokladů prokazujících splnění základní nebo profesní způsobilosti a uchazeč tyto nepředloží, neposkytne
tak zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy, kdy v takovém případě může být vyzván
k uzavření smlouvy uchazeč, který se umístil jako další v pořadí.
Výše uvedené neplatí v případě, že pokud právní předpisy v zemi sídla uchazeče obdobnou profesní
způsobilost nevyžadují.
5.

POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením
veškerých nákladů nezbytných pro řádné a včasné splnění této veřejné zakázky, zejména náklady na
pořízení předmětu zakázky včetně nákladů na jeho výrobu a montáž, náklady na dopravu předmětu
veřejné zakázky do místa plnění včetně případných nákladů na manipulační mechanizmy, náklady
na pojištění předmětu veřejné zakázky, ostrahu předmětu veřejné zakázky do jeho předání a převzetí,
daně, poplatky a cla spojené s dodávkou předmětu veřejné zakázky, náklady na průvodní dokumentaci,
náklady na likvidaci odpadů vzniklých při dodávce předmětu veřejné zakázky.
Požadavky na jednotný způsob doložení nabídkové ceny (tato cena bude uvedena v krycím listu nabídky
a ve smlouvě):
- celková cena předmětu plnění zakázky v Kč bez DPH;
- vyčíslení DPH;
- celková cena předmětu plnění zakázky včetně DPH.
6.

OBCHODNÍ, PLATEBNÍ A DALŠÍ PODMÍNKY

Zadavatel předkládá obchodní, platební a další podmínky vypracované ve formě vzorové kupní smlouvy,
která tvoří přílohu č. 4 zadávací dokumentace a která bude sloužit k uzavření smluvního vztahu
s vítězným uchazečem zadávacího řízení a její obsah je pro uchazeče závazný.
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Zadavatel připouští pouze dále specifikované úpravy vzorové smlouvy uchazečem v rámci přípravy
návrhu kupní smlouvy, který musí být přílohou nabídky a který musí být podepsán oprávněným
zástupcem uchazeče.
Tento návrh kupní smlouvy musí v plném rozsahu splňovat podmínky uvedené v zadávací dokumentaci.
Zadavatel připouští pouze následující doplnění vzorové kupní smlouvy (bez možnosti upravovat znění
jednotlivých ustanovení smlouvy):
•
•
•
•
•
•

doplnění identifikačních údajů uchazeče,
doplnění kontaktní osoby uchazeče,
doplnění výrobce a typu předmětu veřejné zakázky,
doplnění finančních částek smluvní ceny,
doplnění konkrétní délky záruční lhůty – minimálně však 24 měsíců,
doplnění adresy, provozní doby a tel. čísla servisního střediska.

Uchazeč je povinen vyplnit a přiložit k jím v rámci nabídky předkládanému návrhu kupní smlouvy jako
nedílnou přílohu č. 1 tohoto návrhu technickou specifikaci předmětu plnění. Pokud nabízený předmět
plnění splňuje vyžadovanou hodnotu veřejné zakázky, uchazeč v tabulce uvede „ANO“. Pokud je danou
technickou specifikací předmětu veřejné zakázky vyžadována hodnota z nějakého hodnotového rozptylu
(min., max.) a nabízený předmět plnění uchazeče tento požadavek splňuje, uvede uchazeč do technické
specifikace předmětu plnění tuto skutečnou hodnotu (např. je požadováno: „palivová nádrž minimálně 150
l“ a skutečná hodnota uchazečem nabízeného předmětu plnění je 190 l – uchazeč uvede: „190 l“).
7.

POŽADAVKY NA OBSAH NABÍDKY

Nabídka musí obsahovat:
• krycí list nabídky (příloha č. 2),
• doklady prokazující splnění profesní způsobilosti,
•
čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů (příloha č. 3) podepsaná
oprávněným zástupcem uchazeče,
•
doplněný návrh kupní smlouvy (příloha č. 4) podepsaný oprávněným zástupcem uchazeče, včetně
nedílné přílohy č. 1 – technické specifikace předmětu plnění rovněž podepsané oprávněným
zástupcem uchazeče,
• případné další přílohy nebo doplnění nabídky.
Nabídka bude kvalitním způsobem vytištěna tak, aby byla dobře čitelná, a bude svázána do jednoho
svazku, aby nebyla možná manipulace s jednotlivými listy. Nabídka nesmí obsahovat opravy ani přepisy,
které by zadavatele mohly uvést v omyl. Nabídka bude vypracována v českém jazyce.
8.

PŘÍSTUP K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

Tato výzva, která je zároveň i zadávací dokumentací, je včetně všech příloh ke stažení na profilu
zadavatele http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/b724e8fa-ed40-415b-8de2-0919cca421fc
9.

LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDKY

Do 9. 6. 2017 do 12:00 hodin.
10. ZPŮSOB PODÁVÁNÍ NABÍDEK
Nabídka bude kvalitním způsobem vytištěna tak, aby byla dobře čitelná, a bude svázána do jednoho
svazku, aby nebyla možná manipulace s jednotlivými listy. Nabídka nesmí obsahovat opravy ani přepisy,
které by zadavatele mohly uvést v omyl. Obálky musí být na uzavření opatřeny razítkem nebo podpisem
uchazeče.
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Nabídky se podávají písemně, v listinné podobě, osobně na podatelnu nebo doporučeně poštou,
v uzavřených obálkách označených „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – Nákladní automobil sedmimístný, skříňový
– NEOTVÍRAT PŘED TERMÍNEM“ a jménem uchazeče.
Nabídky musí být do skončení lhůty pro podání nabídek doručeny do Klicperova divadla – poštou
doporučeně na adresu Klicperovo divadlo o.p.s., Dlouhá 99/9, 500 03 Hradec Králové, nebo osobně
na sekretariát divadla v pracovních dnech od 8,00 do 16,00 hodin.
Pro určení, kdy byla nabídka do Klicperova divadla doručena, je v případě doručení osobně, rozhodující
čas předání nabídky na sekretariát a v případě doručení poštou je za rozhodující považován okamžik
převzetí zásilky adresátem.
11. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK
Jediným hodnotícím kritériem pro hodnocení nabídek je nejnižší celková nabídková cena v Kč bez
DPH.
Jako nejvhodnější tak bude vybrána nabídka uchazeče, která bude obsahovat nejnižší celkovou
nabídkovou cenu předmětu plnění veřejné zakázky, a bude zároveň splňovat všechny zadávací podmínky.
12. DALŠÍ PODMÍNKY
Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, případně zrušit podmínky této výzvy bez udání důvodu, a to až do
uzavření smlouvy. Změna bude oznámena stejným způsobem jako tato výzva.
Zadavatel nepřipouští variantní zpracování nabídek.
Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit oznámení (rozhodnutí) o výběru nejvhodnější nabídky a oznámení
(rozhodnutí) o vyloučení uchazeče pouze na výše uvedeném profilu zadavatele, tj. nezasílat je zároveň
písemně příslušným uchazečům prostřednictvím držitele poštovní licence nebo jiným způsobem.
Nabídky podané po termínu a nabídky, které nesplnily všechny požadavky stanovené zadavatelem
v zadávací dokumentaci, nebudou postoupeny k hodnocení a budou z výběrového řízení vyřazeny,
a uchazeči, kteří je podali, z výběrového řízení vyloučeni s tím, že jedinou možnou výjimkou je nesplnění
nepodstatných formálních požadavků, které lze po podání nabídky ještě dodatečně zhojit.
Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným zájemcem a nevracet podané nabídky.

Děkujeme za podání nabídek.

S pozdravem
…………………………………
Ing. Eva Mikulková
ředitelka
Klicperovo divadlo o.p.s.
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