Zadávací dokumentace – VÝZVA k předložení nabídky
Sportem proti bariérám z.s. jako zadavatel vyzývá k podání nabídky na zakázku malého
rozsahu na dodávky, zadávanou dle § 27 zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016
Sb. (dále jen „zákon“) a dle Metodiky zadávání zakázek pro program 013 310 Rozvoj a
obnova materiálně technické základny sociálních služeb programové období 2014–2020,
(dále jen „MZZ“). Ustanovení zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb. jsou
použita přiměřeně.

„Navýšení kapacity terénní osobní asistence v regionu novopacka.“
Zadavatel:
Název:

Sportem proti bariérám z.s.

Sídlo:

Nádražní 111, 507 91 Stará Paka

Zastoupený: Marcelou Sedlákovou, DiS., ředitelkou spolku
IČ,DIČ:

2703116, CZ27031161

(dále jen „zadavatel“)
Zastoupený na základě příkazní smlouvy:
Servisinvest s.r.o.
Revoluční 724/7, 110 00 Praha 1 – Staré Město
Osoba oprávněná jednat:
Ing. Vladimír Šplíchal, jednatel
Telefon:
602 241 108
e-mail:
splicha@pce.cz
(dále jen „poradce“)
Zadávací dokumentace dle § 28, písm. b) zákona a dle MZZ vymezuje předmět zakázky
v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky. Obsahuje doplňující informace
k oznámení o zakázce a zadávací podmínky, které bude zadavatel posuzovat a jejichž
nesplnění vede k vyřazení nabídek z hodnocení. Zadávací dokumentace je pro dodavatele
na zakázku závazná.
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1. článek - Identifikační údaje o zadavateli
Zadavatel:
Název zadavatele:

Sportem proti bariérám z.s.

Sídlo zadavatele:
IČ
Osoba oprávněná jednat jménem
zadavatele:

Nádražní 111, 507 91 Stará Paka
2703116
Marcela Sedláková, DiS., ředitelka spolku

Kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky Ing. Vladimír Šplíchal, jednatel
Kontaktní místo pro veřejnou zakázku
Servisinvest s.r.o.,
Raabova 1705, 530 03 Pardubice
Telefon
602241108
E-mail
splichal@pce.cz, info@servisinvest.cz,

2. článek - Předmět plnění zakázky
2.1 Předmět plnění zakázky
Jedná se o dodávku 3 stejných osobních automobilů. Podrobný popis dodávky je uveden
v příloze č. 2. této výzvy.
Číselník NIPEZ: 34100000-8
2.2 Podrobný popis předmětu zakázky
Předmět zakázky specifikuje soupis dodávek a prací včetně technického popisu dodávky a
návrh Kupní smlouvy, které jsou přílohou této zadávací dokumentace.
2.3 Technické kvalitativní podmínky
Technické podmínky jsou veškeré zákony, vyhlášky a normy, platné pro schválení a
provoz dodávaného vozidla. Poskytnuté služby budou realizovány v souladu s platnými
zákony ČR a ČSN a dle obecně závazných a doporučených předpisů, vládních nařízení,
metodik, v souladu s rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy a v souladu se
zadávací dokumentací této zakázky.
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2.4 Předpokládaná hodnota zakázky
Předpokládaná cena zakázky: 1 000 000 Kč bez DPH

2.5 Zadávací dokumentace
2.5.1 Zadávací dokumentaci tvoří tyto části:
• Část 1 - Textová část zadávací dokumentace včetně příloh (písemná a elektronická
podoba)
• Část 2 - Obchodní a platební podmínky – vzor kupní smlouvy (elektronická podoba)

2.6 Vysvětlení zadávací dokumentace a komunikace se zadavatelem
Dodavatel je oprávněn požadovat dodatečné informace k jakékoliv části zadávací
dokumentace. Vysvětlení zadávací dokumentace může zadavatel provést v souladu s § 54,
odst. 5) do 4 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání žádostí o účast nebo nabídek
2.6.1 Žádost o Vysvětlení zadávací dokumentace je dodavatel povinen doručit zadavateli
v písemné podobě nejpozději do 4 pracovních dnů do uplynutí lhůty pro podání
nabídek tj. do dne 27. 2. 2018.
Zadavatel zašle elektronicky Vysvětlení zadávací dokumentace nejpozději do 3
pracovních dnů ode dne doručení žádosti žadatele a to včetně přesného znění
žádosti bez identifikace žadatele, všem vyzvaným dodavatelům.
2.6.2 Zadavatel dále stanoví, že pro právní čistotu zadávacího procesu musí být veškerá
komunikace se zadavatelem vedena pouze formou stanovenou zákonem (§ 211
zákona). Jakýkoliv další způsob je vyloučen.
2.6.3 Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace doručí žadatel ve stanovené lhůtě
elektronickou cestou na uvedené e-mailové adresy v článku 1 zadávací dokumentace.
Je nutné opatřit datovou zprávu elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném
certifikátu či elektronickou značkou založenou na kvalifikovaném systémovém
certifikátu.
2.7 Prohlídka místa plnění
Zadavatel neorganizuje prohlídku místa plnění zakázky.

3. článek - Doba a místo plnění předmětu zakázky
3.1 Doba (termíny) plnění předmětu zakázky
Zadavatel pro plnění zakázky stanoví následující podmínky vztahující se ke lhůtě plnění:
 Předpokládaný termín dodávky: do 15. 7. 2018
3.2 Podmínky pro změnu termínu
Pokud z jakýchkoliv důvodů na straně zadavatele nebude možné zahájit v předpokládaném
termínu plnění zakázky dle bodu 3. 1.(zejména prodloužením doby trvání zadávacího řízení),
je dodavatel, s nímž bude uzavřena smlouva oprávněn požadovat změnu termínu dokončení
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tak, že jím navržený termín dokončení bude upraven o dobu shodnou, po kterou nebylo
možné zahájit plnění.
3.3 Místo plnění zakázky
Místem plnění zakázky je sídlo zadavatele.

4. článek - Kvalifikace dodavatelů
Rozsah požadavků na kvalifikaci
Tato část zadávací dokumentace upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob
prokázání kvalifikačních předpokladů.
4.1 Splněním kvalifikace se rozumí
4.1.1 splnění základní způsobilosti podle § 74 zákona,
4.1.2 splnění profesní způsobilosti dle § 77 zákona a oznámení o zahájení zadávacího
řízení, specifikované rovněž v této části zadávací dokumentace.
4.1.3 prokázání ekonomické kvalifikace dle § 78 zákona a oznámení o zahájení zadávacího
řízení, specifikované rovněž v této části zadávací dokumentace.
4.1.3 prokázání technické kvalifikace dle § 79 zákona a oznámení o zahájení zadávacího
řízení, specifikované rovněž v této části zadávací dokumentace.
4.2 Prokázání kvalifikace – pravost a stáří dokladů, způsob prokázání kvalifikace
4.2.1 Veškeré doklady musí být doloženy ve formě požadované zákonem, pokud zadavatel
neurčí jinak, pak platí, že doklady musí být doloženy v originále, či prosté kopii.
4.2.2 Doklady prokazující splnění způsobilosti dle § 74 a § 77 zákona musí prokazovat
splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení
zadávacího řízení.
Kvalifikaci nesplňuje dodavatel, který neprokázal splnění kvalifikace v rozsahu stanoveném
zákonem a v rozsahu stanoveném zadavatelem, nebo poskytl údaje neúplné
nebo nepravdivé. Dodavatelé, kteří nesplní kvalifikaci, budou ze zadávacího řízení vyloučeni
(§ 48 odst. 2 zákona).
4.3 Další požadavky na prokázání splnění kvalifikace
4.3.1 Čestné prohlášení dodavatele
V případech, kdy zákon nebo zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení
čestného prohlášení dodavatele, musí takové čestné prohlášení obsahovat požadované
údaje a musí být současně podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele.
Pokud za dodavatele jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce
předložena plná moc v originále, nebo v úředně ověřené kopii.
4.4 Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob
(1)
Dodavatel může prokázat určitou část ekonomické kvalifikace, technické kvalifikace
nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 požadované zadavatelem
prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit
a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 jinou osobou,
b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
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c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 jinou osobou a
d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění zakázky nebo k
poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění
zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.
(2)
Má se za to, že požadavek podle odstavce 1 písm. d) je splněn, pokud obsahem
písemného závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za
plnění zakázky společně s dodavatelem. Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím
jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle § 79 odst. 2 písm. a), b) nebo d)
vztahující se k takové osobě, musí dokument podle odstavce 1 písm. d) obsahovat
závazek, že jiná osoba bude vykonávat stavební práce či služby, ke kterým se
prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.
(3) Zadavatel požaduje, aby dodavatel a jiná osoba, jejímž prostřednictvím dodavatel
prokazuje ekonomickou kvalifikaci podle § 78, nesli společnou a nerozdílnou
odpovědnost za plnění zakázky.
4.5 Společná nabídka několika dodavatelů
4.5.1 Má-li být předmět zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem
podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění
základní způsobilosti podle § 74 zákona a splnění profesních způsobilosti dle § 77 zákona v
plném rozsahu samostatně. Splnění kvalifikace podle § 78 a § 79 zákona musí prokázat
všichni dodavatelé společně. V případě prokazování splnění kvalifikace v chybějícím
rozsahu prostřednictvím poddodavatele se předchozí odstavec 4.4 použije obdobně.
4.5.2 V případě, že má být předmět zakázky plněn podle § 82 zákona společně několika
dodavateli, jsou zadavateli povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění
kvalifikace smlouvu či prohlášení, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé
budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti
se zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění zakázky i po dobu
trvání jiných závazků vyplývajících ze zakázky. Požadavek na závazek, aby dodavatelé byli
zavázáni společně a nerozdílně, platí, pokud zvláštní právní předpis nebo zadavatel
nestanoví jinak.
4.6 Prokázání kvalifikace získané v zahraničí
Nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje dle § 81 zákona dodavatel,
který kvalifikaci získal v zahraničí, tuto doklady vydanými podle právního řádu země, ve které
byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem.
4.7 Zvláštní způsoby prokázání kvalifikace
4.7.1 Použití výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, tento výpis
nahrazuje doklad prokazující profesní způsobilost podle § 77 v tom rozsahu, v jakém údaje
ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní
způsobilosti a základní způsobilost podle § 74.
Výpis ze seznamu nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění
kvalifikace, starší než 3 měsíce.
4.7.2 Použití výpisu ze zahraničního seznamu dodavatelů.
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Stejně jako výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů může dodavatel prokázat
kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a
které je obdobou výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.
4.7.3 Prokazování kvalifikace certifikátem
Platným certifikátem vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů lze
prokázat kvalifikaci v zadávacím řízení. Má se za to, že dodavatel je kvalifikovaný v rozsahu
uvedeném na certifikátu.
4.7.4 Použití výpisu ze zahraničního seznamu dodavatelů.
Stejně jako certifikátem může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z
jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou certifikátu vydaného
v rámci systému certifikovaných dodavatelů.
4.8. Zadavatel umožňuje ve smyslu §53 odst. 4) zákona prokázání kvalifikačních
předpokladů předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že
dodavatel kvalifikační předpoklady splňuje.
Dodavatel, se kterým má být uzavřena smlouva podle je povinen před jejím uzavřením
předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění
kvalifikace. Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření
smlouvy ve smyslu ustanovení §122 odst. 5) zákona.

5. článek - Základní způsobilost
5.1 Splnění základní způsobilosti
Základní způsobilost stanovenou v § 74 odst. 1 písm. a) až e) zákona a MZZ splňuje
dodavatel, 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 tomuto zákonu nebo
obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným
odsouzením se nepřihlíží
b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný
daňový nedoplatek
c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo
na penále na zdravotní pojištění
d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo
na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
e) není v likvidaci24), proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku25), vůči němuž nebyla
nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu26) nebo není v obdobné situaci
podle právního řádu země sídla dodavatele

24)

§ 187 občanského zákoníku.
§ 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších
předpisů.
26)
Například zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 87/1995 Sb., o
spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní
25)
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Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle písm. a) splňovat tato
právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního
orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle písm. a) splňovat
a) tato právnická osoba,
b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.
Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu
a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle písm. a) splňovat tato právnická
osoba a vedoucí pobočky závodu,
b) české právnické osoby, musí podmínku podle písm. a) splňovat osoby uvedené v
odstavci 2 a vedoucí pobočky závodu.
5.2 Způsob prokázání základní způsobilosti
Splnění základní způsobilosti podle § 74 zákona 134/2016 Sb. splní dodavatel předložením
čestného prohlášení, které je přílohou této zadávací dokumentace, podepsaným oprávněnou
osobou.

6. článek - Profesní způsobilost
6.1 Splnění profesní způsobilosti dle § 77 zákona a MP
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží:
a) dle § 77 odst. 1) zákona - výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.
Splnění prokáže dodavatel předložením prosté kopie výpisu obchodního rejstříku
nebo jiné obdobné evidence
b) dle § 77 odst. 2) písm. a) zákona - doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu
odpovídajícímu předmětu
zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění
vyžadují
Splnění prokáže dodavatel předložením prosté kopie výpisu živnostenského
rejstříku nebo jiné obdobné evidence
c) dle § 77 odst. 2) písm. b) zákona - doklad o členství v profesní samosprávné komoře
nebo jiné profesní organizaci, je-li takové členství pro plnění zakázky na služby jinými
právními předpisy vyžadováno
d) dle § 77 odst. 2) písm. c) zákona - doklad osvědčující odbornou způsobilost
dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li
pro plnění zakázky odborná způsobilost jinými právními předpisy vyžadována

7. článek – Ekonomická kvalifikace
7.1 Splnění ekonomických kvalifikačních kritérií dle § 78 zákona a MP
Splnění ekonomických kvalifikačních kritérií prokáže dodavatel:
7.1.1 dle § 78 odst. 2 zákona – Výkazem zisků a ztrát nebo obdobným dokladem podle
právního řádu země sídla dodavatele za poslední 3 bezprostředně předcházející účetní
období; jestliže dodavatel vznikl později, postačí, předloží-li údaje o svém obratu v
požadované výši za všechna účetní období od svého vzniku.
Zadavatel k prokázání tohoto kvalifikačního kritéria stanovuje minimální výši ročního obratu:
nejméně 2 mil Kč (bez DPH) za 3 bezprostředně předcházející účetní období;
rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a
o změně některých souvisejících zákonů.

Strana 7 (celkem 13)

jestliže dodavatel vznikl později, postačí, předloží-li údaje o svém obratu v požadované výši
všechna účetní období od svého vzniku
7.1.2 Ekvivalent v jiné měně než Kč bude přepočítán dle kurzu této měny ke Kč v ČNB ke
dni 31. 12. příslušného roku.

8. článek - Technická kvalifikace
8.1 Splnění technických kvalifikačních kritérií dle § 79 zákona a MP
Splnění technických kvalifikačních kritérií prokáže dodavatel:
8.1.1 dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona - předložením seznamu významných dodávek
poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a
doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele;
Zadavatel k prokázání tohoto kvalifikačního kritéria stanovuje minimální úroveň:
alespoň 2 zakázek na dodávku osobního automobilu za minimálně 0,3 mil KČ bez DPH.
Rovnocenným dokladem k prokázání kritéria je zejména smlouva s objednatelem a doklad o
uskutečnění plnění dodavatele.
8.1.2 Ekvivalent v jiné měně než Kč bude přepočítán dle kurzu této měny ke Kč v ČNB ke
dni 31. 12. příslušného roku.

9. článek - Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny
9.1 Požadavky na zpracování jednotných nabídkových cen
Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí celková cena za splnění předmětu
zakázky bez daně z přidané hodnoty. Nabídková cena musí obsahovat zisk a veškeré
náklady k realizaci předmětu zakázky v místě a čase plnění, včetně nákladů souvisejících
(např. daně a poplatky, pojištění, veškeré dopravní náklady, poštovní a reprografické
náklady, náklady na smluvně sjednané bankovní záruky, pojištění odpovědnosti zhotovitele
za škodu, pojištění předmětu plnění apod., zvýšené náklady vyplývající z obchodních
podmínek.).
9.2 Stanovení nabídkové ceny
Celková nabídková cena pro rozsah předmětu plnění zakázky bude stanovena jako úplná
a konečná, bude uvedena v české měně (v korunách českých) v členění na:
Nabídková cena bez DPH
Sazba (v%) a výše DPH v Kč
Nabídková cena vč. DPH
Nabídková cena bude vyplněna v příslušném místě tabulky na krycím listu nabídky a také
v kupní smlouvě.
9.3 Podmínky změny nabídkové ceny
Změna nabídkové ceny je možná pouze v případě, že v průběhu realizace předmětu plnění
zakázky dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude celková nabídková cena
upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.
Nabídková cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu české
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koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz a stabilitu měny.
9.4 Dodatečné práce
Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu plnění předmětu zakázky snížit nebo zvýšit druh a
rozsah jednotlivých dodávek, prací a služeb. Případné změny rozsahu předmětu plnění
zakázky určuje zadavatel a budou řešeny v souladu se zákonem a MZZ.

10. článek - Obchodní a platební podmínky
10.1 Obchodní podmínky
Obchodní podmínky podrobně specifikují Obchodní a platební podmínky – vzor kupní
smlouvy, které zadavatel předkládá formou části 2 zadávací dokumentace.
Dodavatelé tento návrh doplní o údaje nezbytné pro vznik smlouvy a dále doplní o další
údaje požadované zadavatelem a předloží jej jako součást nabídky. Obchodní podmínky
musí být dodavatelem plně respektovány.
10.2 Platební podmínky
Zadavatel nebude dodavateli poskytovat zálohy. Platby budou probíhat na základě
dodavatelem vyhotovených daňových dokladů (faktur). Splatnost daňových dokladů
je stanovena na 30 dnů. Podrobně jsou platební podmínky specifikovány v Obchodních
a platebních podmínkách – kupní smlouvě, které zadavatel předkládá formou části 2
zadávací dokumentace. Platební podmínky musí být dodavatelem plně respektovány.

11. článek - Zadávací lhůta
11.1 Zadávací lhůta a její délka
V souladu s § 40 zadavatel stanoví délku zadávací lhůty na 60 dnů.
Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek.

12. článek - Poskytnutí Jistoty
12.1 Zadavatel jistotu ve smyslu ustanovení § 41 ZZVZ nepožaduje.

13. článek - Kritéria pro zadání zakázky
13.1 Základní kritérium pro zadání zakázky
Základním hodnotícím kritériem pro zadání zakázky je, ve smyslu § 114 odst. 1. zákona,
ekonomická výhodnost nabídky.
13.2. Dílčí hodnotící kritéria
Pro zadání zakázky zadavatel stanovil v rámci hodnocení dle ekonomické výhodnosti
nabídky tato dílčí kritéria:



Nabídková cena bez DPH

80%
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Doba bezplatné záruky na vozidlo v měsících (min. 24, max. 60)

13.3.

Způsob hodnocení

20%

Nabídky budou hodnoceny bodovací metodou dle metodiky MMR takto:
13.3.1. Dílčí hodnotící kritérium, u kterého je nejvýhodnější minimální hodnota se hodnotí
tak, že nejnižší hodnotě je přiřazeno 100 bodů. Ostatní hodnocené nabídky
získají bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty
nejvýhodnější nabídky k hodnotě hodnocené nabídky. X = C min / C hodnocená
13.3.2. Dílčí hodnotící kritérium, u kterého je nejvýhodnější maximální hodnota
se hodnotí tak, že nejvyšší hodnotě je přiřazeno 100 bodů. Ostatní hodnocené
nabídky získají bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru
hodnoty hodnocené nabídky k hodnotě nejvýhodnější nabídky. X = C hodnocená
/ C max
13.3.3. Bodová hodnota nabídky vypočtená podle výše popsaného způsobu bude
násobena vahou kritéria a v každém dílčím kritériu bude takto vypočtena vážená
bodová hodnota kritéria pro každou nabídku. Y = X * váha kriteria v % / 100
13.3.4. Součet vážených bodových hodnot ze všech dílčích kritérií určí výslednou
bodovou hodnotu nabídky. Celkové pořadí nabídek je dáno absolutní hodnotou
bodové hodnoty nabídky tak, že nejvýhodnější je nabídka, která získala nejvyšší
celkový počet bodů.
V případě rovnosti bodových hodnot dvou či více nabídek, rozhodne o celkovém pořadí
nabídek pořadí ke kritériu s nejvyšším stupněm významu.
V případě rovnosti nabídkové ceny rozhodne o přidělení zakázky los z účasti dodavatelů,
kteří stejnou cenu nabídli.

14. článek - Podmínky a lhůta pro podání nabídek
14.1 Podmínky pro podání nabídek
a) Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku, a to písemně, v českém jazyce.
b) Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou,
jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.
(§ 107 odst. 4 zákona).
c) Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který podal více nabídek samostatně
nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž
prostřednictvím jiný účastník zadávacího řízení v tomtéž zadávacím řízení prokazuje
kvalifikaci. (§ 107 odst. 5 zákona).
d) V případě podání společné nabídky budou uvedeny identifikační údaje všech
dodavatelů.
14.2 Lhůta pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek končí dne 5. 3. 2018 v 10.00 hod.
Nabídku může dodavatel doručit po celou dobu lhůty pro podání nabídek na adresu
kontaktního místa pro zakázku, uvedené v čl. 1 zadávací dokumentace, do výše
uvedeného data a hodiny.
Nabídka musí být doručena v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky, nápisem
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„NABÍDKA – NEOTEVÍRAT – Navýšení kapacity terénní osobní asistence v regionu
novopacka a adresou dodavatele
14.3 Místo a doba otevírání nabídek
Otevírání obálek se uskuteční dne 5. 3. 2018 v 12.30 hod. na adrese Zadavatele.
14.4 Osoby, které jsou oprávněny být přítomné při otevírání nabídek
Otevírání nabídek se mají právo účastnit:
- členové komise pro otevírání obálek (nebo jejich zástupci), jmenovaní zadavatelem, kteří
nejsou ve střetu zájmů dle § 44 odst. 2 zákona
- zástupci dodavatelů

15. článek - Obsah, forma a podmínky pro zpracování nabídky
15.1 Obsah nabídky
15.1.1 Krycí list nabídky obsahující identifikační údaje dodavatele, opatřený podpisem
oprávněné osoby jednat jménem či za dodavatele či osobou zmocněnou k takovému úkonu
(v případě zmocnění musí být příslušná plná moc součástí nabídky, uložena za krycím listem
nabídky);
Formulář krycího listu nabídky je přílohou této zadávací dokumentace.
15.1.2 Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů (podle § 74, 77, 78 a 79
15.1.3 Hodnocená kriteria zakázky (na přiloženém krycím listu)
15.1.4 Oceněný soupis dodávek a prací
15.1.5 Návrh smlouvy včetně příloh, podepsanou osobou oprávněnou jednat jménem či za
dodavatele, či osobou zmocněnou k takovému úkonu.
15.1.6 CD s kompletní nabídkou ve formátu PDF
15.2 Podmínky pro zpracování nabídky
15.2.1. Nabídka dodavatele musí plně respektovat podmínky stanovené v zadávací
dokumentaci.
15.2.2. Účastník zadávacího řízení není oprávněn činit změny či doplnění závazných
požadavků zadavatele uvedených v závazném vzoru smlouvy, vyjma údajů, u nichž vyplývá
z obsahu těchto závazných požadavků povinnost jejich doplnění účastníkem zadávacího
řízení (místa v textu závazného vzoru smlouvy o dílo označená žlutým podbarvením). Návrh
smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele či osobou
zmocněnou k takovému úkonu. (V případě zmocnění musí být příslušná plná moc součástí
nabídky)
15.2.3 Zadavatel doporučuje, aby bylo provedeno očíslování všech listů nabídky pořadovými
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čísly vzestupnou, nepřerušenou číselnou řadou.
15.3.1 Tuto část nabídky předkládá pouze dodavatel prokazující část kvalifikace
prostřednictvím jiných osob a bude obsahovat:
a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 zákona jinou osobou,
b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 zákona jinou osobou a
d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění zakázky nebo k
poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění
zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.
e) smlouva mezi dodavateli, ze které vyplývá závazek, že jiná osoba bude vykonávat
stavební práce, dodávky či služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje,
prokazuje-li dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle § 79
odst. 2 písm. a), b) nebo d) zákona.

16. článek - Jiné požadavky zadavatele
Jiné požadavky zadavatele na plnění zakázky jsou takové požadavky, které zadavatel
stanoví jako další závazné a jinde neuvedené podmínky na plnění zakázky.
Zadavatel stanovuje požadavek součinnosti dodavatele při vyřizování nezbytné
administrativy spojené se získáním stanoviska jednotlivých dotčených úřadů potřebné pro
splnění zakázky.

17. článek - Ostatní podmínky zadávacího řízení
17.1 Požadavky na varianty nabídek podle § 102 zákona
Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.
17.2 Změna podmínek zadávací dokumentace
Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených zadávací
dokumentací, a to buď na základě žádostí dodavatelů o vyjasnění zadávací dokumentace,
nebo z vlastního podnětu. Změnu zadávací dokumentace zadavatel zašle všem osloveným
dodavatelům.
17.3 Zrušení zadávacího řízení
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení i bez uvedení důvodu.
17.4 Úhrada nákladů za účast v zadávacím řízení
Zadavatel nehradí náklady za účast v zadávacím řízení.
17.5 Ověření údajů uvedených v nabídkách
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit a prověřit údaje uvedené jednotlivými dodavateli
v nabídkách. Zadavatel vyloučí dodavatele ze zadávacího řízení v případě, že dodavatel
uvede ve své nabídce nepravdivé údaje.
17.6 Další podmínky pro uzavření smlouvy
Zadavatel požaduje od vybraného dodavatele, který je právnickou osobou, aby jako
podmínku pro uzavření smlouvy předložil:
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Originál nebo ověřený výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,

18. článek – Závěrečná ustanovení
18.1 Dodavatel bere na vědomí, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o
finanční kontrole ve správě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o finanční kontrole“), povinen spolupůsobit při výkonu finanční
kontroly.
18.2 Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu
včetně účetních dokladů minimálně 10 let, tj. do konce roku 2028. Pokud je v českých
právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji dodavatel použít.
18.3 Dodavatel bere na vědomí, že je seznámen s tím, že projekt, v rámci kterého je
zakázka vyhlášena, je spolufinancován z programu Rozvoj a obnova materiálně
technické základny sociálních služeb programové období 2014–2020. V případě
nezajištění nebo pozastavení spolufinancování z tohoto programu má zadavatel právo
jednostranně zrušit výběrové řízení popř. odstoupit od smlouvy. V případě, odstoupení
zadavatele od smlouvy, má dodavatel nárok na vyplacení odměny ve výši odpovídající
rozsahu vykonaných plnění ke dni odstoupení.

V Pardubicích dne 21. 2. 2018
Ing. Vladimír Šplíchal
jednatel
Servisinvest s.r.o.,
Revoluční 724/7, 110 00 Praha 1 – Staré město
pověřen na základě příkazní smlouvy
Přílohy:
1. Obchodní a platební podmínky – vzor kupní smlouvy (elektronická podoba)
2. Soupis dodávek a Technické specifikace pro osobní automobil (elektronická podoba)
3. Krycí list nabídky – vzor (elektronická podoba)
4. Vzor čestného prohlášení o splnění základní způsobilosti podle § 74 zákona 134/2016 Sb.
(elektronická podoba)
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