Poradna pro rodinu Pardubického kraje
Příspěvková organizace Pardubického kraje - na základě zřizovací listiny
Mozartova 449, 530 09 PARDUBICE
tel.: 603 273 948, e-mail: pardubice@poradnapardubice.cz
Náhradní rodinná péče: 734 733 893, nrp@poradnapardubice.cz
IČO: 750 640 06

Výzva pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu

Název veřejné zakázky:

Nákup služebního vozidla

Veřejná zakázka malého rozsahu
dle ustanovení § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Poradna pro rodinu Pardubického kraje
Mozartova 449
530 09 Pardubice

Tel.: +420 466 263 080, +420 720 979 144
E-mail: asistent@poradnapardubice.cz
Datová schránka: f6nkg3j
www.poradnapardubice.cz

1. Identifikační údaje zadavatele
Název:

Poradna pro rodinu Pardubického kraje

Sídlo:

Mozartova 449, 530 09 Pardubice

Právní forma:

příspěvková organizace

Zastoupená:

PhDr. Roman Miletín, ředitel

IČO:

750 640 06

Kontaktní osoba ve věcech
výběrového řízení:

Bc. Lucie Anderlová, DiS., e-mail: asistent@poradnapardubice.cz

Název veřejné zakázky:

Nákup služebního vozidla

Režim veřejné zakázky:

veřejná zakázka malého rozsahu

Postup zadání veřejné zakázky:
Evidenční číslo:

otevřená výzva

1/2022

2. Základní informace o veřejné zakázce
Veřejná zakázka s názvem „Nákup služebního vozidla“ je veřejnou zakázkou malého rozsahu
na dodávku.
Účelem je uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky s jedním vybraným dodavatelem, na
jejímž základě bude pro zadavatele poskytována dodávka.
Předmětem plnění zakázky je nákup osobního vozidla s parametry uvedenými v příloze č. 2
technická specifikace vozidla. Technické podmínky uvedené v příloze musí být všechny bez
výhrady splněny, mohou však být překročeny směrem k příznivějším hodnotám. Technické
podmínky, zejména vybavení vozidla, 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.
Vůz musí být nový nebo předváděcí, s rokem výroby 2021/2022, stav tachometru max. 1 000
km, zadavatel musí být jejím prvním uživatelem. Na vozidle musí být proveden kompletní
předprodejní servis.
Zadavatel pro plnění zakázky stanoví podmínky vztahující se ke lhůtě plnění tak, že
maximální doba dodání osobního vozu je stanovena na 6 měsíců od účinnosti smlouvy.
Smlouva s vybraným uchazečem bude uzavřena s účinností ode dne vložení smlouvy do

registru smluv. Den prvního řádného zveřejnění smlouvy pak bude rozhodným datem, kdy
smlouva nabývá účinnosti.
Místem plnění je sídlo organizace. Přejímka vozidla proběhne v místě sídla.

3. Kvalifikace účastníků
Účastník prokáže základní a profesní způsobilost předložením písemného čestného
prohlášení. Za tímto účelem lze využít vzoru uvedeného v příloze č. 1.

4. Způsob zpracování nabídkové ceny
Účastník stanoví nabídkovou cenu za řádné a včasné splnění předmětu veřejné zakázky, na
jejíž plnění podává nabídku. Nabídková cena bude uvedena v českých korunách jako konečná
částka.
Nabídková cena bude uvedena v cenové nabídce a závazném návrhu smlouvy v následujícím
členění:
•
•
•

Cena v Kč bez DPH
Výše DPH
Cena v Kč včetně DPH

Zadavatel stanovuje limit pro nabídkovou cenu a určuje tak předpokládanou hodnotu veřejné
zakázky ve výši 440. 000,- Kč vč. DPH jako maximální částku, kterou je uchazeč oprávněn
nabídnout.
Překročení stanoveného limitu znamená nedodržení zadávacích podmínek, příslušná nabídka
bude v takovém případě vyřazena.
Nabídková cena bude stanovena jako cena konečná, tj. zahrnující jakékoliv případné
dodatečné náklady účastníka, nepřekročitelná a ve smlouvě jako cena smluvní.

5. Způsob hodnocení nabídek
Základní kritérium pro hodnocení nabídek je ekonomická výhodnost nabídky. Jediným
kritériem hodnocení bude nejnižší nabídková cena při splnění všech požadavků zadavatele.
Jako ekonomicky nejvýhodnější bude vyhodnocena taková nabídková cena, která bude nižší
oproti nabídkovým cenám ostatních účastníků.
Hodnocena bude celková výše nabídkové ceny v Kč a to včetně DPH.

6. Smlouva a platební podmínky
Závazný návrh smlouvy na plnění veřejné zakázky předloží účastník (dodavatel), přičemž se
musí jednat o stejné obchodní podmínky, za kterých nabízí vozy stejné technické specifikace,
jako požaduje dodavatel. Návrh smlouvy musí být v souladu se zadávacími podmínkami,
zejména bude uvedená stejná nabídková cena jako v cenové nabídce, bude doplněna o
závazný text týkající se uveřejnění smlouvy v registru smluv, platební podmínky a termíny.
Dodavatel doplní prohlášení, že v případě, že bude vyzván k uzavření smlouvy na tuto
veřejnou zakázku, uzavře se zadavatelem smlouvu v předloženém znění.
Dodavatel do závazného návrhu smlouvy doplní následující text:
Uveřejnění smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv
provede objednatel.

7. Platební podmínky
Kupní cenou se rozumí cena předmětu koupě. Kupní cena se uhradí na základě daňového
dokladu (faktury) prodávajícího. Kupní cena je splatná ke dni předání a převzetí předmětu
koupě, pokud není v kupní smlouvě uvedena splatnost delší. Kupní cenu uhradí kupující na
účet prodávajícího, který je uveden v daňovém dokladu. Platbu je třeba identifikovat
variabilním symbolem uvedeným na faktuře prodávajícího.

8. Požadavky na zpracování nabídek
Nabídky se podávají písemně v uzavřené obálce zřetelně označené nápisem: „Veřejná
zakázka – Nákup služebního vozidla“, NEOTEVÍRAT, na které musí být uvedena adresa:
Poradna pro rodinu Pardubického kraje
Mozartova 449
530 09 Pardubice
Nabídka bude zpracována v českém jazyce a podepsána oprávněným zástupcem účastníka.
Účastník může ve výběrovém řízení podat pouze jedinou nabídku.
Nabídka na veřejnou zakázku bude předložena v následující struktuře:
1. Cenová nabídka
2. Čestné prohlášení
3. Závazný návrh smlouvy na plnění veřejné zakázky dle návrhu dodavatele

9. Lhůta pro podání nabídek a otevírání nabídek
Nabídky mohou účastníci doručit osobně do sídla organizace nebo zaslat doporučeně poštou
na adresu organizace.
Nabídky musí být doručeny do 31. 3. 2022 do 12:00 hod.
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 31. 3. 2022 v 14:00 hod. v sídle organizace.

10.

Seznam příloh zadávací dokumentace
•
•

Příloha č. 1 Čestné prohlášení k prokázání kvalifikace
Příloha č. 2 Technická specifikace vozidla

Tato výzva k podání nabídek včetně příloh je uveřejněna a k dispozici ke stažení na webových
stránkách organizace v sekci „Výběrová řízení“.

PhDr. Roman Miletín
ředitel Poradny pro rodinu Pardubického kraje

Příloha č. 1

Čestné prohlášení k prokázání kvalifikace

Dodavatel

………………………...............................,

se sídlem

……………………………………………...,

IČO

……………………….,

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném ……………………………….. od …. pod sp. zn.
………………………..,
tímto ve vztahu k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Nákup služebního vozidla“,
zadávané zadavatelem Poradna pro rodinu Pardubického kraje, Mozartova 449, Pardubice,
A. za účelem prokázání požadované základní způsobilosti čestně prohlašuje, že je
dodavatelem, který:
a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení
pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů; k zahlazeným
odsouzením se nepřihlíží,
b) nemá v České republice v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
c) nemá v České republice splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na
veřejné zdravotní pojištění,
d) nemá v České republice splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
e) není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči
němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu, ani není v obdobné
situaci podle právního řádu;
B. za účelem prokázání požadované profesní způsobilosti čestně prohlašuje, že
a) je zapsán v obchodním rejstříku, vedeném ……………………… pod sp. zn.
……………………………… .
Za dodavatele
V …………………………………. dne ……………………………..

____________________________________
podpis oprávněné osoby jednat za dodavatele

Příloha č. 2

Technická specifikace vozidla

Základní specifikace vozidla- minimální požadavek
Zadavatele:

*Nabídka uchazeče:

Tovární značka: xxxxxx
Model: xxxxxx
•nový nebo předváděcí automobil vyhovující emisní
normě EURO 6 v platném znění a všem nařízením a
předpisům pro registraci nového vozu, např. z pohledu
bezpečnostní výbavy, rok výroby 2021/2022, stav
tachometru max. 1000 km
• karoserie pětimístná, pětidveřová
• palivo benzín, maximální spotřeba paliva dle přílohy č. 2
NV č.173/2016 Sb.
a) Kombinovaná pro vozidla o
maximální hmotnosti do 1800 kg – do 6,5
litru/100 km
b) Kombinovaná pro vozidla o
maximální hmotnosti od 1801 kg do 3000
kg – do 6,8 litru/100 km
• hlavní poháněcí motor zážehový s vícebodovým
vstřikováním
• minimální výkon poháněcí soustavy – kw/k/ot min.
80,9/109/6000
• kombinované emise CO2 – při mimoměstském provozu
maximálně 125 g/km
• převodovka min 5ti stupňová
• kola z lehké slitiny o minimálním průměru 15“, systém
kontroly tlaku v pneumatikách
• minimální rozměry vozidla:
a) rozvor náprav 2 400 - 2 630 mm
b) délka 4 100 - 4 350 mm
c) šířka 1 720 - 1 950 mm
d)výška větší než 1 400 mm
e) zavazadlový prostor v základním
uspořádání více než 370 litrů (VDA)
Požadovaná minimální výbava vozidla:
• vnější zpětná zrcátka elektricky nastavitelná, vyhřívaná,
elektricky sklopná
• posilovač řízení

Nabídka uchazeče:

• systémy zvyšující aktivní bezpečnost jízdy vozidla: ABS,
EDS, ESP, ASR, sledování jízdního pruhu, sledování únavy
řidiče, systém nouzového zastavení, asistent rozjezdu do
kopce, ukazatel rychlostních limitů, adaptivní tempomat
• technologie LED použitá pro denní svícení i pro hlavní
přední světlomety
• senzory světel i stěračů – automatické svícení i změna
frekvence stěračů
• zadní stěrač
• min. celkem 6 airbagů - boční airbagy vpředu, airbag
řidiče a spolujezdce
• přední opěrky hlavy, výškově stavitelné
• tříbodové, výškově nastavitelné přední bezpečnostní
pásy
• nastavitelný multifunkční volant
• přístrojový panel s multifunkčním ukazatelem (palubní
počítač)
• venkovní teploměr
• centrální zamykání s dálkovým ovládáním, imobilizér
• elektrické ovládání oken minimálně vpředu, tónovaná
skla
• mlhové přední světlomety
• autorádio s vestavěným Bluetooth, port USB
• manuální klimatizace
• výškově nastavitelné sedadlo řidiče
• dělená zadní sedadla
• zadní parkovací kamera a senzory
• povinná výbava podle vyhlášky č. 341/2014 Sb.
•záruční podmínky – min. na 4 roky nebo min. do
100 000 km
* Uchazeč doplní specifikacci nabízeného osobního automobilu dle dále popsaných instrukcí:
1. pokud je nabízená specifikace shodná s minimální požadovanou, uvede uchazeč do příslušné buňky "ANO"
2. pokud uchazeč vyšší výbavu než je minimálně požadovaná, doplní do příslušných buněk přesné údaje dle své nabídky

Příloha Specifikace (přikládá uchyzeč): základní technický popis (technický list) a případně fotografická či výkresová dokumentace
zboží určeného k dodání, ze kterých musí vyplývat technické parametry prokazující splnění všech požadavků definovaných ve
specifikaci.

Prohlašuji, že jsem uvedl všechny údaje pravdivě a jsem nabídkou vázán po dobu 90 dnů.

V …………………, dne
………………………
………………………………………
Podpis oprávněné osoby
dodavatele, razítko

