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Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky
Kultura Česká Lípa, p.o. Vás vyzývá k podání nabídky na plnění veřejné zakázky s názvem:
,,Dodávka užitkového vozidla pro p.o. Kultura Česká Lípa“
1. Identifikační údaje zadavatele:
Kultura Česká Lípa, p.o.
Boženy Němcové 2942
470 01 Česká Lípa
IČ: 709 53 546
DIČ: CZ 709 53 546
2. Specifikace zadávacího řízení:
Identifikační číslo VZ: P18V00000018
Evidenční číslo VZ zadavatele: VZ/001/2018
Druh veřejné zakázky: VZ II. kategorie na dodávky dle směrnice RM č.3/2017 o zadávání
veřejných zakázek
Předpokládaná hodnota VZ: 454.545,- bez DPH
Pro účely tohoto zadávacího řízení je účastník zadávacího řízení (dále také jen ,,účastník“)
rovněž i dodavatel a zadavatel rovněž i objednatel.
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3. Vymezení předmětu veřejné zakázky:
3.1.Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks nákladního automobilu kategorie N1 dle
zák. č. 56/2001 Sb., dle specifikace, která je přílohou tohoto návrhu zadání VZ, jeho
transport na místo plnění veřejné zakázky, zaškolení obsluhy v místě plnění, a to vše za
podmínek uvedených v této Výzvě k podání nabídky a jejích přílohách (dále jen ,,výzva“).
3.2.Specifikace předmětu veřejné zakázky


Vozidlo nové, nepoužité, rok výroby 2017, případně roční, rok výroby 2016



Motor diesel o objemu 1400 cm3 – 2300 cm3



Výkon min. 70 kW



Kola ocelová velikost min. 15“



Převodová skříň: mechanická pěti nebo šestistupňová



Pohon předních kol



Exhalační norma min. EURO 4



Záruka: min. 2 roky



Autorizovaný servis: do 60 km od sídla zadavatele



Počet míst v kabině: min. 2 včetně řidiče



Nákladový prostor: délka min. 3 m

a) Vozidlo bude dodáno s kompletní povinnou výbavou dle vyhlášky č. 341/2014 Sb., o schválení
technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích,
ve znění pozdějších předpisů, tj:


náhradní pojistky



náhradní žárovky



zvedák



klíč na matice kol



náhradní kolo nebo sada na opravu pneumatiky



výstražný trojúhelník



reflexní vesta



lékárnička

b) Nad rámec výbavy dle vyhlášky č. 341/2014 Sb. zadavatel požaduje:


airbag řidiče a spolujezdců přední a boční



systém ABS
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dálkové centrální zamykání



elektrické ovládání min. předních bočních oken



zadní dveře s otvíráním



široké boční ochranné lišty



boční posuvné dveře



bezpečnostní pásy u všech sedadel



autorádio



gumové rohože v prostoru řidiče



osvětlení zavazadlového prostoru



vnější zpětná zrcátka



přední mlhová světla



střešní nosič



tažné zařízení



hasicí přístroj



4x zimní pneu s disky



při dodávce vozidlo plně doplněno provozními kapalinami

Email: ekonomka@cl-kultura.cz

3.3. Rozsah a obsah předmětu zakázky je definován v následujících dokumentech:
1. Příloha č. 1 k návrhu zadání zakázky č. VZ/001/2018 – specifikace předmětu VZ
2. Příloha č. 2 k návrhu zadání zakázky č. VZ/001/2018 – krycí list nabídky
3. Příloha č. 3 k návrhu zadání zakázky č. VZ/001/2018 – návrh kupní smlouvy

4. Podmínky poskytnutí zadávací dokumentace:
Kompletní dokumentace bude k dispozici po celou dobu trvání lhůty pro podání nabídek na
profilu zadavatele a na webových stránkách Kultury Česká Lípa, p.o.:
https://zakazky.mucl.cz/
www.cl-kultura.cz
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5. Doba a místo plnění veřejné zakázky:
Termín zahájení: zahájení plnění neprodleně po podpisu kupní smlouvy (předpoklad 5/2018)
,dodávka vozidla do 2 měsíců od nabytí účinnosti kupní smlouvy.
Místo plnění: předání a převzetí vozidla proběhne na adrese sídla Kultury Česká Lípa, p.o.,
Boženy Němcové 2942, 470 01 Česká Lípa.
6. Požadavky na kvalifikaci účastníka:
K hodnocení bude přijata nabídka účastníka, který splní následující kvalifikační předpoklady
a ve své nabídce doloží níže požadované doklady.
a) Doklady o oprávnění k podnikání dle zák. č. 455/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů a
dle předpisů souvisejících, v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky. Tento
kvalifikační předpoklad splní účastník, který předloží ŽL na Výrobu, obchod a služby
neuvedené v příloze č. 1 a 3 živnostenského zákona, v oborech činnosti Zprostředkování
obchodu a služeb nebo Velkoobchod a maloobchod.
b) Výpis z obchodního rejstříku, je-li do něj účastník zapsán
c) Doklad prokazující skutečnost, že účastník je prodejcem automobilů
d) Čestné prohlášení, že účastník nemá splatné závazky vůči zdravotním pojišťovnám, u
nichž jsou pojištěni zaměstnanci, nemá splatné závazky na sociálním pojištění, nemá
daňové nedoplatky vůči finančnímu úřadu.
e) Fotografii a popis předmětu dodávky (technický průkaz, katalogový list, apod.)
f) Identifikační údaje autorizovaného servisu do 60km od sídla zadavatele, který bude
zajišťovat záruční i mimozáruční servis dodaného vozidla
Doklady k prokázání kvalifikace mohou být dodány v prosté kopii. Zadavatel si však
vyhrazuje právo, vyžádat si od vítězného dodavatele před podpisem smlouvy originály, nebo
úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace.
7. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny:


Cena předmětu veřejné zakázky musí být zpracována pro rozsah uvedený v této výzvě
a v jejích přílohách.



V nabídkové ceně musí mít účastník zahrnuty mimo ceny vozidla a příslušenství také
veškeré náklady spojené s plněním zakázky specifikovanými v návrhu kupní
smlouvy, tedy požadovaný způsob dodání, proškolení obsluhy či veškeré další
náklady s tím spojené.
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Nabídková cena bude uvedena v Krycím listu nabídky – příloha č. 2 této výzvy
v členění bez DPH, DPH a včetně DPH a v návrhu kupní smlouvy – příloha č. 3 této
výzvy.



Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná a platná po celou dobu
plnění veřejné zakázky.



Účastníkem doplněný a podepsaný Rozpis nabídkové ceny se stane přílohou Kupní
smlouvy.

8. Smluvní, platební a obchodní podmínky:
Smluvní a platební podmínky zadavatele jsou uvedeny v návrhu kupní smlouvy – příloha č. 3
této výzvy.
9. Způsob hodnocení nabídek:


Podané nabídky budou hodnoceny dle ekonomické výhodnosti a technického stavu a
vybavení vozidla, a to dle nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH v poměru
s technickým stavem a vybavením vozidla.



Hodnocení bude provedeno tak, že hodnotící komise sestaví pořadí nabídek sestupně
dle výše nabídkové ceny bez DPH a tím určí pořadí nabídek.



Na základě nejvhodnější nabídky v tomto zadávacím řízení bude s vybraným
účastníkem uzavřena kupní smlouva.



Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky bude sděleno všem účastníkům
zadávacího řízení, jejichž nabídky byly hodnoceny, nejpozději v termínu do
31.3.2018.

10. Lhůta pro podání nabídek končí 2.3.2018 v 11:00h
11. Nabídky se podávají osobně, nebo poštou na adresu zadavatele vedoucímu techniky – Janu
Němečkovi na adrese KD Crystal, Boženy Němcové 2942, 470 01 Česká Lípa.
Nabídky se podávají v uzavřených obálkách opatřených na přelepu razítkem účastníka
zadávacího řízení nebo napsaným názvem účastníka zadávacího řízení a označených názvem
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veřejné zakázky ,,Dodávka užitkového vozidla pro p.o. Kultura Česká Lípa“ a nápisem
,,NABÍDKA – NEOTVÍRAT“
12. Další zadávací podmínky a vyhrazená práva zadavatele:


Vítězný účastník zadávacího řízení předloží nejpozději před podpisem smlouvy zadavateli
elektronické vyhotovení nabídky, resp. minimálně text návrhu smlouvy včetně všech příloh
ve formátu . doc nebo. xls apod.



Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu zadávacího řízení toto řízení zrušit nebo
odmítnout všechny předložené nabídky, a to i bez udání důvodu. Pokud zadavatel zruší
zadávací řízení, uveřejní informaci o zrušení veřejné zakázky na profilu zadavatele.



Smlouva nebude uzavřena s dodavatelem, který je vůči zadavateli v prodlení ve smyslu
věcném či finančním.



Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit a prověřit údaje uvedené jednotlivými účastníky
zadávacího řízení v nabídkách.



Zadavatel si vyhrazuje právo v případě nejasností požádat účastníky zadávacího řízení
vysvětlení nabídky nebo přizvat účastníky zadávacího řízení na jednání hodnotící komise za
účelem vysvětlení jeho nabídky.



Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, případně upřesnit zadávací podmínky.



Zadavatel si vyhrazuje právo snížit rozsah zakázky v průběhu realizace.



Zadavatel nepřipouští podání nabídek na dílčí plnění.



Zadavatel nepřipouští podání nabídek na variantní řešení.



Zadavatel si vyhrazuje právo provést v textu kupní smlouvy před jejím podpisem s vybraným
účastníkem zadávacího řízení změny, které svým charakterem nezpůsobí podstatnou změnu
práv a povinností vyplývajících z návrhu kupní smlouvy – příloha č. 3 této výzvy, tj. změny,
které nerozšíří předmět veřejné zakázky, v případě použití v původním zadání neumožní
účast jiných účastníků, v případě použití v původním zadání neovlivní výběr nejvhodnější
nabídky ani nezmění ekonomickou rovnováhu ve prospěch vybraného účastníka zadávacího
řízení.



Veškeré údaje uvedené v nabídce budou ke dni podání nabídky platné. Zadavatel si vyhrazuje
právo kontroly správnosti údajů uvedených v nabídce.



V případě jakékoli změny v poměrech vybraného dodavatele týkajících se prokázané
kvalifikace, k nimž dojde v období od uzavření kupní smlouvy do doby splnění veřejné
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zakázky, je účastník zadávacího řízení povinen každou takovou změnu nejpozději do
5pracovních dnů ode dne, kdy nastala, oznámit písemně zadavateli.


Porušení, nesplnění nebo nedodržení zadávacích podmínek ze strany účastníka zadávacího
řízení či uvedení nepravdivých údajů a informací v nabídce bude důvodem k vyloučení
účastníka zadávacího řízení z další účasti v zadávacím řízení.



Smlouva uzavřená s vybraným dodavatelem včetně dalších případných dodatků podléhá
uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.



Vybraný dodavatel je povinen poskytnout součinnost při uzavření smlouvy tak, aby smlouva
mohla být uzavřena nejdéle do 5pracovních dnů ode dne doručení Výzvy k součinnosti
k uzavření smlouvy. V případě, že vybraný dodavatel neposkytne součinnost k uzavření
smlouvy ve výše uvedené lhůtě, je zadavatel oprávněn vyzvat k uzavření smlouvy druhého
příp. třetího dodavatele v pořadí nebo zadávací řízení zrušit.

Barbora Škopková, DiS.
Ekonomka p.o. Kultura Česká Lípa

Přílohy:
1. Specifikace předmětu veřejné zakázky
2. Krycí list nabídky
3. Návrh kupní smlouvy
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