Zadavatel:
Se sídlem:
Zastoupený:
IČ:

město Fryšták
nám. Míru 43, 763 16 Fryšták
Mgr. Lubomír Doležal, starosta
00283916

VŠEM DODAVATELŮM

Ve

Zlíně

dne

09.06.2021

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA
VEŘEJNOU ZAKÁZKU
Název veřejné zakázky:
Ev. číslo veřejné zakázky:
Předmět veřejné zakázky:

Nákup malého komunálního vozidla
2021054
0 stavební práce
x
dodávky

Druh zadávacího řízení:

zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek

Profil zadavatele

https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00283916

Elektronický nástroj
zadavatele:

https://www.kdv.cz/frystak-mci/

0

služby

V souladu s ustanovením § 53 zák. č. 134/2016 Sb.,o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), vás
vyzývám k prokázání splnění kvalifikace a k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení
na dodavatele výše uvedené veřejné zakázky
kód CPV

Motorová vozidla pro zvláštní účely – 34144000-8

.

1. Předmětem
je provedení
stavebních
pracínákladního
definovaných
v příloze
Předmětemveřejné
veřejnézakázky
zakázkyna
nastavební
dodávkypráce
je dodání
1 ks malého
speciálního
vozidla
automobilu, který bude sloužit jako nosič komunálních nástaveb.
Předpokládaná hodnota: 1,8 mil. Kč bez DPH
Termín a místo dodání:
Předpokládaný termín dodání: do 14 kalendářních týdnů od dne uzavření kupní smlouvy
Místem dodání veřejné zakázky je: Technické služby Fryšták, Lúčky u č.p. 438, 763 16 Fryšták
Podrobný rozsah předmětu veřejné zakázky je uveden v zadávací dokumentaci.
2. Výzva k podání nabídky byla uveřejněna na profilu zadavatele dne 9.6.2021.
Kompletní zadávací dokumentace bude uveřejněna na profilu zadavatele ode dne uveřejnění výzvy k
podání nabídek, a to alespoň do konce lhůty pro podání nabídek. Součástí zadávací dokumentace je
„část“ podmínky kvalifikace. Podmínky kvalifikace obsahují podrobné požadavky zadavatele na prokázání
splnění kvalifikace dodavatele.
Zadávací dokumentace bude bezplatně poskytnuta dodavatelům uveřejněním na profilu zadavatele.
Profil zadavatele byl uveřejněn v informačním systému podle § 224 a násl. zákona.
Veškeré informace poskytnuté v Zadávací dokumentaci považuje zadavatel za důvěrné ve smyslu § 218
zákona, a proto je dodavatelé nesmí využít v rozporu s účelem, k jakému byly poskytnuty, tj. pro
zpracování nabídky.
3. Zadavatel v případě vysvětlení zadávací dokumentace bude postupovat dle § 53 odst. 3 zákona.
Zadavatel uveřejní na svém profilu vysvětlení zadávací dokumentace min. 4 pracovních dnů před
koncem lhůty pro podání nabídek.
Dodavatel je oprávněn dle § 98 odst. 3 zákona po zadavateli požadovat písemně vysvětlení zadávací
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dokumentace.
Zadavatel preferuje, aby dodavatelé písemnou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace doručili
prostřednictvím elektronického nástroje EN KDV (www.kdv.cz) nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím
lhůty pro uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace. Nebude-li dodržena tato lhůta, zadavatel není
povinen vysvětlení poskytnout
Zadavatel vždy uveřejní vysvětlení zadávací dokumentace včetně přesného znění žádosti stejným
způsobem, jakým uveřejnil zadávací dokumentacim tj. na profilu zadavatele.
Zadavatel může poskytnout dodavatelům vysvětlení k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti
dodavatele.
4. Nabídka musí být podána ve lhůtě pro podání nabídek tj. ode dne následujícího po dni odeslání
výzvy k podání nabídky do dne
28.06.2021
do
10:00
hod.
Nabídka se podává písemně, a to v souladu s § 107 odstavec 1 zákona pouze v elektronické podobě
prostřednictvím elektronického nástroje – EN KDV (webová aplikace na doméně www.kdv.cz)
postupem dle přílohy č. 6 zadávací dokumentace „Podmínky použití elektronického nástroje EN
KDV“.
Nabídka musí být zpracována jen v českém nebo slovenském jazyce (listiny v jiném, než českém nebo
slovenském jazyce budou doplněny překladem do českého jazyka). Výjimku tvoří doklady o vzdělání,
které, jsou-li požadovány, lze v souladu s § 45 odst. 3 zákona předkládat v latinském jazyce.
POŽADAVKY NA ELEKTRONICKOU KOMUNIKACI
Komunikace mezi zadavatelem a dodavateli/účastníky zadávacího řízení, včetně podání nabídky,
probíhá dle § 211 odst. 3 zákona pouze elektronicky a její postup je podrobně popsán v příloze č. 6
zadávací dokumentace Podmínky použití elektronického nástroje EN KDV.
5. Základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky dle § 114 zákona:
Nejnižší nabídková cena v Kč včetně DPH
Komise stanoví pořadí nabídek podle výše nabídkové ceny od nejnižší po nejvyšší. Nejvýhodnější bude
nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Před stanovením pořadí výhodnosti nabídek komise posoudí
nabídkové ceny, nejsou-li cenami mimořádně nízkými.
6. Zadavatel
dle § 44 odst.
6 zákona
Zadavatelsistanovuje
následující
zadávací podmínky:
a) Zadavatel si dle § 105 zákona nevyhrazuje požadavek, že určitá část plnění zakázky nesmí být plněna
poddodavatelem. Dodavatel v nabídce uvede seznam dodavatelů, s jejichž pomocí chce realizovat plnění
veřejné zakázky. Dodavatel využije přílohu č. 2 zadávací dokumentace – Poddodavatelské zajištění zakázky,
kde je povinen vyplnit všechny požadované údaje. Dodavatel doloží příslušnou tabulku i v případě, že
zakázka nebude plněna poddodavatelsky. V tom případě dodavatel tabulku v příslušných kolonkách
proškrtne nebo nevyplní.
b) Vzhledem k charakteru předmětu plnění může v průběhu plnění díla dojít ke změně technických
parametrů produktů nabídnutých k plnění díla (inovace, zrušení výroby apod.).
Zadavatel si pro tento případ vyhrazuje právo upravit technické podmínky požadovaného plnění tak, že po
jeho předchozím jeho souhlasu může být dodán produkt, který bude mít obdobné nebo lepší technické
parametry, než produkt uvedený v nabídce vybraného dodavatele. Případná dodávka obdobného nebo
inovovaného produktu nesmí mít vliv na cenu díla, resp. její navýšení.
c) Změny daňových předpisů majících vliv na cenu za předmět veřjné zakázky. V takovém případě bude
nabídková cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění za
práce neprovedené a nevyfakturované.v případě změny sazby DPH.
Zadavatel si v souladu s § 53 odst. 5 zákona vyhrazuje možnost oznámení rozhodnutí o vyloučení
dodavatelů uveřejněním na profilu zadavatele.
Zadavatel si v souladu s § 53 odst. 5 zákona vyhrazuje možnost uveřejnění oznámení o výběru
dodavatele na profilu zadavatele.
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7. Zadavatel
Zadavatelstanoví
stanovívvsouladu
souladuss§§43
40odst.
odst.21zákona
zákonadélku
délkuzadávací
zadávacílhůty,
lhůty,tj.tj.lhůty
lhůty,po
pokterou
kteroujsou
jsou
dodavatelé vázáni svou nabídkou na 90 kalendářních dnů. Zadávací lhůta dle § 40 odst. 1 zákona
začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. Zadávací lhůta neběží v souladu s § 40
odst. 2 zákona.
8. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace:
a) základní způsobilost dle § 74 zákona
Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti dle § 74 odst. 1 písm. a) – e) ve vztahu k
České republice předložením: a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k písmenu a), b) potvrzení
příslušného finančního úřadu ve vztahu k písmenu b), c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke
spotřební dani ve vztahu k písmenu b), d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k písmenu c), e)
potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k písmenu d), f) výpisu z obchodního
rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku
zapsán, ve vztahu k písmenu e).
Doklady o základní způsobilosti předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích a mohou je nahradit čestným
prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 zákona. Čestné
prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou zastupovat účastníka. Z obsahu čestného prohlášení
musí být zřejmé, že dodavatel splňuje podmínky základní způsobilosti. Doklady prokazující základní
způsobilost musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede
dnem podání nabídky.
b) profesní způsobilost dle § 77 zákona
Zadavatel požaduje prokázání splnění podmínek profesní způsobilosti podle ustanovení § 77 odst. 1 a 2
písm. a) zákona.
Způsob prokázání splnění podmínek profesní způsobilosti
Dodavatel prokazuje splnění podmínek profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením:
- výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové
evidence vyžaduje.
- dokladu, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní
předpisy takové oprávnění vyžadují.
Dodavatel jako doklad prokazující jeho oprávnění podnikat předloží živnostenská oprávnění pro předmět
podnikání:
„Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“, obor činnosti:
„Výroba motorových a přípojných vozidel a karosérií“, je-li dodavatel výrobcem předmětu veřejné zakázky,
nebo
„Velkoobchod a maloobchod“, je – li dodavatel prodejcem předmětu veřejné zakázky.
Doklady o profesní způsobilosti předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích a mohou je nahradit čestným
prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 zákona. Čestné
prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou zastupovat účastníka. Z obsahu čestného prohlášení
musí být zřejmé, že dodavatel splňuje podmínky profesní způsobilosti.
Profesní způsobilost dle § 77 odst. 1 zákona (Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence)
musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání
nabídky.
c) technická kvalifikace dle § 79 zákona
V souladu s ustanovením § 79 odst. 2 písm. b) zákona požaduje zadavatel prokázání kritéria technické
kvalifikace.
Rozsah, způsob prokázání a minimální úroveň pro splnění technické kvalifikace dle § 73 odst. 6 písm. b)
zákona:
Dodavatel předloží seznam min. 2 dodávek (dodávka malého speciálního nákladního automobilu), z nichž
každá byla v objemu celkových investičních nákladů min. 1,8 mil. Kč bez DPH, poskytnutých dodavatelem
za posledních 3 roky před zahájením zadávacího řízení.
Seznam dodávek dodavatel doloží formou čestného prohlášení podepsaného osobou/osobami oprávněnou
zastupovat účastníka.
Způsob prokázání splnění kritéria technické kvalifikace:
Doklady o technické kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích a mohou je nahradit čestným
prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 zákona. Čestné
prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou zastupovat účastníka. Z obsahu čestného prohlášení
musí být zřejmé, že dodavatel splňuje podmínky technické kvalifikace způsobilosti.
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Podrobná specifikace požadavků na prokázání splnění kvalifikace je uvedena v části zadávací dokumentace
- podmínky kvalifikace.
Před uzavřením smlouvy si zadavatel od vybraného dodavatele vyžádá předložení originálů nebo
ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy. Vybraný
dodavatel je povinen tyto doklady předložit ve lhůtě stanovené zadavatelem, jinak bude dle § 122
odst. 7 zákona vyloučen ze zadávacího řízení.
Tato povinnost se vztahuje i na poddodavatele, pomocí kterých vybraný dodavatel prokazuje
kvalifikace.
Zadavatel prohlídku místa plnění neorganizuje, neboť se jedná o veřejně přístupné místo.

Za zadavatele

Marta Černá, Mgr.
Digitální podpis:
09.06.2021 11:29

město Fryšták na základě plné moci
MCI SERVIS s.r.o., Pod Vodojemem 2607,
760 01 Zlín

Výzva k podání nabídky byla zveřejněna na profilu zadavatele dne
Profil zadavatele byl uveřejněn v informačním systému podle § 224 a násl. zákona.
Kontaktní osoba:
MCI SERVIS s.r.o.
tel: 739 301 356, email: mciservis@mciservis.eu
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