Charita Frýdek-Místek
F. Čejky 450, 738 01 Frýdek-Místek

Výzva k podání nabídek u zadávacího řízení pod označením „Pořízení automobilu pro
Oázu pokoje“
Vážení,
v souladu s Metodikou zadávání zakázek v rámci Dokumentace programu 013 310 Rozvoj a obnova
materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2020 si Vás dovolujeme vyzvat k podání
nabídky v rámci zakázky malého rozsahu na dodávky pod označením „Pořízení automobilu pro Oázu
pokoje“.
Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Ustanovení zákona jsou použita pouze podpůrně.

1.

Identifikační údaje zadavatele

Název zakázky:

Pořízení automobilu pro Oázu pokoje

Zadavatel:
Se sídlem:
Zastoupen:
Právní forma:
IČ:

Charita Frýdek-Místek
F. Čejky 450, 738 01 Frýdek-Místek
Mgr. Martin Hořínek - ředitel
722 - Evidované církevní právnické osoby
45235201

Společnost pověřená zadavatelskou činností: HRAT, s.r.o., se sídlem: 739 61 Třinec, Družstevní 294,
IČ: 64087352
Kontaktní osoba:
Ing. Gabriela Jánošíková, tel.: 733 535 426, email:
gabriela.janosikova@hrat.org

2.

Informace o druhu, předmětu zakázky a předpokládané hodnotě

2.1. Vymezení předmětu veřejné zakázky
Předmětem této zakázky malého rozsahu na dodávky je dodávka automobilu s úpravou pro převoz
osob se sníženou schopností pohybu pro pobytovou sociální službu Charity Frýdek-Místek, Oázu
pokoje. Jedná se o vícemístný automobil, který po úpravě umožní plnohodnotnou, společnou přepravu
minimálně 4 osob a 1 vozíčkáře. Automobil bude disponovat systémem pro naložení vozíčkáře (ne
pouze vozíku) a systémem zabezpečení vozíčkáře během převozu tak, aby vozíčkář nemusel opustit
invalidní vozík.
Výběrové řízení probíhá v rámci projektu „Pořízení automobilu pro Oázu pokoje“, identifikační. č.
projektu: 013D312008101, předloženého ke spolufinancování z rozpočtu Ministerstva práce a
sociálních věcí v rámci programu 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních
služeb 2016-2020.
Podrobná specifikace je uvedena v příloze č. 1 – Obchodní podmínky a v příloze č. 4 – Technická
specifikace (dodavatel je povinen technickou specifikaci vyplnit v souladu s požadavky, které jsou
v této části zadávací dokumentace uvedeny) zadávací dokumentace.
Předpokládaná hodnota činí: 578 512.--Kč bez DPH a 700.000.-- Kč včetně DPH
Místo plnění: Charita Frýdek-Místek, 738 01 F. Čejky 450, Frýdek-Místek
Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle číselníku CPV (Common Procurement Vocabulary):
CPV 34110000-1 – Osobní vozidla

2.2. Termín realizace
Dobu dodání předmětu plnění v kalendářních dnech od podpisu kupní smlouvy stanoví každý
dodavatel v čl. IV. odst. 1 přílohy č. 1 zadávací dokumentace. Zadavatel stanoví nejzazší možný
termín dodání předmětu plnění do 110 kalendářních dnů od podpisu smlouvy.

3.

Údaje o přístupu k zadávací dokumentaci

Výzva je po celou dobu uveřejněna na webových stránkách zadavatele http://www.charitafm.cz/.
Kompletní zadávací dokumentace bude poskytnuta na základě písemné žádosti o zadávací
dokumentaci zaslané formou emailu na adresu kontaktní osoby: gabriela.janosikova@hrat.org .

4.

Lhůta a místo pro podání nabídek a způsob podání nabídek

Písemné nabídky budou přijímány v zalepené obálce (doručení nabídek osobně nebo poštou)
označené „NEOTEVÍRAT NABÍDKA – Pořízení automobilu pro Oázu pokoje“ názvem a adresou
dodavatele a pověřené společnosti.
Lhůta pro doručení písemných nabídek včetně všech náležitostí je do 4.4.2018 do 10:00 hodin
na adrese HRAT, s.r.o.; Družstevní 294, 739 61 Třinec.
Nabídky je možno podávat osobně na výše uvedené adrese, a to v pracovních dnech od 7:30 do
15:00 hodin.
Dodavatelé mohou nabídku předložit rovněž doporučeně poštou, prostřednictvím osoby, která provádí
přepravu zásilek (kurýrní služba), nebo prostřednictvím držitele poštovní licence podle zvláštního
právního předpisu na adresu: HRAT, s.r.o.; Družstevní 294, 739 61 Třinec a to před termínem
uplynutí lhůty doporučeným dopisem. Dodavatel však v tomto případě nese plné riziko zpoždění
spojené se zdržením v podání nabídky ve stanovené lhůtě vlivem poštovní přepravy nebo jiných
doručovacích služeb. Při využití poštovní přepravy či jiné doručovací služby je za okamžik podání
nabídky považována doba fyzického převzetí obálky na adrese zadavatele.
Nabídky podané po tomto termínu nebudou otevírány a dodavatel bude zadavatelem vyrozuměn o
tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Každý dodavatel, který
předloží nabídku osobně, obdrží potvrzení o převzetí nabídky. Potvrzení bude obsahovat údaje o
dodavateli, název veřejné zakázky, údaje o datu a času doručení nabídky.
Doručení nabídky eviduje zadavatel do seznamu doručených nabídek s uvedením pořadového čísla
nabídky, data a času jejich doručení.
Nabídky budou podávány v českém jazyce. Jednacím jazykem tohoto zadávacího řízení je čeština.
Každý účastník zadávacího řízení může podat v zadávacím řízení jen jednu nabídku.
Podrobně viz zadávací dokumentace.

5.

Požadavky na prokázání kvalifikace včetně požadovaných dokladů

Doklady prokazující základní způsobilost a výpis z obchodního rejstříku musí prokazovat splnění
požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.
Zadavatelem vyžadované čestné prohlášení musí být podepsáno statutárním orgánem dodavatele,
v případě podpisu jinou (pověřenou) osobou, musí být originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění
této osoby, součástí dokladů, kterými dodavatel prokazuje splnění kvalifikace.
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Základní způsobilost
Splnění základní způsobilosti požaduje zadavatel předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu
bude zřejmé, že dodavatel splňuje příslušnou základní způsobilost dle §74 odst. 1 zákona.
Doporučujeme použit vzor čestného prohlášení ve formátu přílohy č. 3 zadávací dokumentace.
Profesní způsobilost
Splnění profesní způsobilosti požaduje zadavatel předložením:
a) prosté kopie výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné
obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,
b) prosté kopie dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské
oprávnění či jiné oprávnění.
Prokazování kvalifikace prostřednictvím jiných osob
Dodavatel může prokázat splnění určité části profesní způsobilosti (s výjimkou kritéria podle § 77 odst.
1 zákona - obchodní rejstřík) požadované veřejným zadavatelem prostřednictvím jiných osob.
Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:
a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 zákona (obchodní rejstřík)
touto jinou osobou,
b) doklady prokazující splnění příslušné chybějící části profesní způsobilosti touto jinou osobou
c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 zákona touto jinou osobou (postačí formou
čestného prohlášení),
d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo
k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné
zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.
Podrobně viz zadávací dokumentace.

6.
6.1.

Pravidla pro hodnocení nabídek

Kritéria hodnocení

Základním hodnotícím kritériem pro zadání této veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky.
Zadavatel bude ekonomickou výhodnost nabídky hodnotit podle nejnižší nabídkové ceny v Kč bez
DPH.
Hodnotící komise vybere nabídku dodavatele, který splňuje všechny podmínky účasti v zadávacím
řízení a který nabídne nejnižší cenu.

6.2.

Metoda vyhodnocení nabídek

Nabídky budou seřazeny podle výše nabídkové ceny v Kč bez DPH uvedené v Krycím listu nabídky
shodné s přílohou č. 1 zadávací dokumentace (čl. V. odst. 1).

7.

Ostatní ujednání

Zadavatel si vyhrazuje právo před uzavřením smlouvy zrušit zadávací řízení v souladu s Metodikou
zadávání zakázek v rámci Dokumentace programu 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické
základny sociálních služeb 2016-2020.
Dodavatel je vázán svou nabídkou po dobu 90 dní.
Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru dodavatele ověřit, případně vyjasnit
informace deklarované účastníky zadávacího řízení v nabídkách.
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Zadavatel nehradí žádné náklady na účast v tomto zadávacím řízení, všechny výdaje spojené
s vypracováním a předložením nabídky nese dodavatel, a nabídky doručené v termínu pro podání
nabídek nevrací.
Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný dodavatel osobou
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
Vybraný dodavatel je povinen v souladu s podmínkami programu 013 310 Rozvoj a obnova materiálně
technické základny sociálních služeb 2016-2020 po dobu 10 let od skončení plnění zakázky
uchovávat doklady související s plněním zakázky a umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly
projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu těchto dokladů.
Ve Frýdku-Místku dne 20.3.2018
Mgr. Martin Hořínek
ředitel
Zastoupen obchodní společností HRAT, s.r.o.

Ing. Gabriela
Jánošíková

Digitálně podepsal Ing. Gabriela
Jánošíková
Datum: 2018.03.20 09:09:59
+01'00'

HRAT, s.r.o.
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