OBEC PROSEČNÉ
vyzývá podle Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon) dle § 6
a § 27 zákona, zájemce k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku (dále jen VZ):

„Požární vozidlo kategorie DA-L2Z“
1. Informace o zadavateli
Název zadavatele: Obec Prosečné, Prosečné 37, 543 73 Prosečné
IČ zadavatele: 00278203
Kontaktní adresa zadavatele: Prosečné 37, 543 73 Prosečné
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: Jiří Bachtík – starosta obce
Kontaktní osoba zadavatele: Jiří Bachtík – starosta obce

2. Informace o druhu, předmětu a předpokládané hodnotě zakázky
Obec Prosečné je zřizovatelem jednotky požární ochrany zařazené do kategorie JPO V. Jednotce dosud
slouží jediný dopravní automobil DA-8 L1Z Avia 30, jehož stáří přesahuje 40 let a je již za hranicí své
životnosti. Potřeba pořízení nového zásahového automobilu vyplynula ze skutečnosti velmi zastaralé a
nespolehlivé dosavadní techniky, aktivní činnosti jednotky a především vzhledem ke zvýšenému požárnímu
nebezpečí posledních let. Po diskuzi s vedením JSDH a vyjasnění si úkolů, které se od jednotky očekávají, bylo
rozhodnuto o koncepci vozidla. Při tvorbě technické specifikace pro výběrové řízení bylo kromě požadavků
pro zásah vyhověno prostorovým možnostem hasičské zbrojnice a přihlédnuto bylo také ke společenské
funkci hasičů v obci. Výsledkem diskuze je záměr pořízení vozidla, které by mělo (velice zjednodušeně
řečeno) uvézt základní požární výbavu s přenosnou požární stříkačkou, plovoucím čerpadlem, motorovou
pilu, žebříkem, osvětlovací soupravou, a bylo schopno přepravit min. 6 osob včetně řidiče bez nutnosti
vlastnit řidičské oprávnění sk. C. (celková hmotnost vozidla do 3 500 kg)
Předmětem zakázky je dodávka 1 ks nového vozidla schváleného dle zákona č. 56/2001 Sb., o provozu
na pozemních komunikacích, splňuje požadavky stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických
podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., dále stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb.,
o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších předpisů. Požadovaná záruční doba
na vozidlo je 24 měs.
Zadavatel požaduje, aby dodavatel nabídl automobil s min. těmito parametry:
- Vozidlo o celkové hmotnosti do 3500 kg
- Pohon 4x4
- Max vnější rozměry vozidla (d-š-v): 6000 x 2500 x 2600 mm
- Provedení vozidla odpovídá požadavkům vyhlášky č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách
požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb.

- Vozidlu byl autorizovanou osobou MV GŘ HZS ČR vydán certifikát TÚPO 221/053/201
- Automobil bude v základním provedení DA uzpůsoben pro převoz min. 6 členů jednotky JPO V na
místo zásahu včetně vybavení - PS12, hadice, savice, plovoucí čerpadlo, motorová pila, žebřík apod.
- Boční úložný prostor pro uložení zejména požárních hadic „B“ a „C“ a dalšího drobného vybavení,
bude samostatně přístupný z levé strany vozidla (rolety, samostatné dveře …)
- Další požadované parametry – pochůzná střešní zahrádka, osvětlení okolí vozidla, vestavba
zavazadlového prostoru (výsuv pro PS-12, police, regály držáky) s osvětlením, naviják (min.35 kN),
1x automobilová a 2x ruční RDS, celoroční pneumatiky, vytápění prostoru pro členy JPO, 2x ruční
svítilna, zásuvka pro dobíjení a konzervaci akumulátorových baterií, tažné zařízení (koule)
Další výbava dle nabídky uchazeče.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí

999 999,- Kč bez DPH.

3. Délka a místo plnění zakázky
Termín dodání:

nejpozději do 31. 12. 2020

Místo plnění:

Prosečné

4. Lhůta, místo a způsob pro podání nabídek
Nabídku může uchazeč doručit osobně nebo zaslat na adresu zadavatele: Obec Prosečné, Prosečné 37, 543
73 Prosečné.
Nabídka musí být doručena zadavateli do 15. června 2020, 12:00 hodin. V případě doručení nabídky poštou
je za okamžik převzetí zadavatelem považováno převzetí nabídky podatelnou zadavatele. Nabídka musí být
předložena v řádně uzavřené obálce označené nápisem „Nabídka požárního vozidla - NEOTEVÍRAT“. Na
obálce musí být uvedeno: Název, sídlo a IČ uchazeče. Doručené nabídky budou evidovány a bude jim
přiděleno pořadové číslo.
Termín a místo otevírání obálek: bude zaevidovaným uchazečům písemně oznámeno. Otevírání obálek s
nabídkami se muže zúčastnit maximálně jeden zástupce uchazeče, který podal nabídku do konce lhůty pro
podání nabídek. Zástupce uchazeče se prokáže plnou mocí účastnit se jednání podepsanou osobou
oprávněnou za uchazeče jednat, pokud sám není touto osobou.

5. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace
- Uchazeč předloží ve své nabídce podepsané prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů
- Uchazeč prokazuje splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložením výpisu z obchodního
rejstříku, či výpisu z jiné evidence, pokud je v ní zapsán, v prosté kopii.
- Uchazeč prokazuje splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložením dokladu o oprávnění k
podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícímu plnění zakázky, zejména doklad
prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licence, v prosté kopii

6. Požadavky na prokázání technických podmínek
Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použita pro montáž do DA splňují obecně
stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena návodem a příslušným dokladem (homologace - TÚPO,
certifikát, prohlášení o shodě apod.).

7. Obchodní podmínky – návrh smlouvy
Uchazeč je povinen předložit v nabídce návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jeho jménem.
Uchazečem předložený návrh smlouvy musí obsahovat a respektovat veškerá ustanovení obchodních
podmínek, které jsou nedílnou součástí této výzvy.
Nabídková cena musí být uvedena jako nejvýše přípustná v celkovém členění bez DPH, samostatně DPH a
celková cena včetně DPH a musí obsahovat veškeré náklady uchazeče.

8. Údaje o hodnotících kritériích
Hodnotící komise vybere nabídku zájemce, který splňuje všechny podmínky účasti, jehož nabídka obsahuje
všechny potřebné dokumenty, vyhovuje zadávacím podmínkám a je ekonomicky nejvýhodnější. Při
posuzování a hodnocení nabídek bude postupováno podle zákona.
Kritéria výběru – ekonomická výhodnost nabídky – poměr cena/výbava
Váha kritérií: cena 80 %, výbava 20%
Nabídková cena
Hodnocena bude nabídková cena celkem bez DPH v Kč uvedená v nabídce.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je současně nejvyšší možnou nabídkovou cenou uchazečů. Nabídky,
které tento požadavek nesplňují, budou vyřazeny.

9. Požadovaný obsah nabídky
Uchazeč ve své nabídce uvede:
a)
krycí list nabídky, ve kterém bude uvedeno:
identifikační údaje dodavatele (tj. obchodní jméno nebo jméno a příjmení uchazeče, právní
forma, identifikační číslo a daňové identifikační číslo, sídlo nebo adresa, jméno osoby nebo osob
oprávněných jednat jménem či za uchazeče v souladu s obecně závaznými právními předpisy),
předmět nabídky,
bankovní spojení a číslo účtu, které bude v souladu se zveřejněným číslem účtu správcem daně
pro účely DPH dle § 98 písm. d) zákona o DPH,
kontakt pro telefonickou a e-mailovou komunikaci mezi zadavatelem a uchazečem,
nabídková cena v Kč bez DPH, sazba DPH a cena včetně DPH,
b)
podepsané čestné prohlášení prokazující splnění základní způsobilosti,
c)
Technický popis nabízeného vozidla dle technických podmínek

10. Závěrečná ujednání
-

-

-

-

Nabídka musí být zpracována v českém jazyce.
Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit tuto výzvu k předložení nabídky bez udání důvodu, a to až do
uzavření smlouvy.
Zadavatel si vyhrazuje právo zveřejnit v rámci transparentnosti řízení na internetu dále vymezený
okruh informací, které budou uchazečem poskytnuty v průběhu zadávání veřejné zakázky a případně
i v průběhu plnění z uzavřené smlouvy. Těmito informacemi jsou: název uchazeče, IČ uchazeče,
nabídková cena uchazeče, kopie uzavřené smlouvy.
Ukončením tohoto řízení nezaniká právo na zveřejnění informací. Účastí v řízení o zadání veřejné
zakázky bere uchazeč na vědomí, že zadavatel s výše uvedenými informacemi poskytnutými v
průběhu tohoto řízení bude nakládat výše uvedeným způsobem a vyjadřuje s jejich použitím souhlas.
Uchazeč je oprávněn použít informace obsažené v této výzvě, nebo o kterých se dověděl v souvislosti
s tímto řízením, pouze pro účely vypracování nabídky nebo samotného řízení.
Nabídka bude podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, a to způsobem
uvedeným ve výpisu z obchodního rejstříku (či jiné obdobné evidence). V případě, že nabídka bude
podepsána jinou osobou, musí obsahovat originál nebo úředně ověřenou kopii jejího zmocnění.
Nabídka bude zajištěna proti volné manipulaci s jednotlivými listy nabídky.
V případě, že nabídka uchazeče nebude splňovat veškeré požadavky uvedené v této výzvě, bude tato
nabídka vyřazena ze zadávacího řízení.

V Prosečném dne 28. května 2020

Příloha – Čestné prohlášení kvalifikace

Jiří Bachtík v. r.,
starosta obce

Příloha
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ
Níže podepsaný uchazeč čestně prohlašuje, že:
ke dni …………………………….
a) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na
organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého
úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém
trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento
předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem
statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen
statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své
organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační
složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi
svého sídla, místa podnikání či bydliště
b) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle
zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou
osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem
dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán
nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba
prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž
vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České
republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště
c) nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle § 49 obchodního zákoníku
d) vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl
zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek
byl zcela nepostačující podle zákona č. 182/2006 nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů
e) není v likvidaci
f) nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště
dodavatele, včetně nedoplatků ke spotřební daní
g) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa
podnikání či bydliště dodavatele
h) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v
České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele
i) nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle
zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) zák. č. 137/2006 Sb. požadováno prokázání odborné způsobilosti podle
zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné
osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby
j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek
Uchazeč:

Jméno, příjmení a funkce osoby oprávněné jednat za uchazeče:

……………………..……..……............………..

……..…...………….……..…………………………….

…………………………..…..……………………

………………………....………………………………..

V………….………………….. dne……………..………….….

Podpis ……………………..……………..………..…..

