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VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY  

VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ 

ve smyslu § 38  zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, dále jen „zákon“  

 
 

Městská část Praha 13 
Zastoupená: Ing. Davidem Vodrážkou 

v y z ý v á 

k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na plnění veřejné zakázky  

vyhlášené ve zjednodušeném podlimitním řízení na: 

 

„Obnovu vozového parku MČ Praha 13“ 
 

ev.č. veřejné zakázky:   P13-57919/2010  
 

1) Identifikační údaje veřejného zadavatele: 

 

Název:   Městská část Praha 13   

Sídlo:   Sluneční náměstí 2580/13 

Právní forma:  územní samosprávný celek  

IČ:   00241687 

DIČ:   CZ00241687 

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele je: David Zelený, zástupce starosty 

Kontaktní osobou zadavatele je: Vladimír Pech, tel. 235 011 273, SMTP: 

PechV@p13.mepnet.cz 

 

 

2) Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky: 

 

Druh veř. zakázky: dodávka 

Kód CPV:  CPV: 34110000-1 

Předpokládána hodnota v Kč bez DPH:  3.550.000,- Kč  

Místo plnění:              Radnice MČ Praha 13      

Doba plnění:   předpokládané zahájení: 7.12.2010 

předpokládané ukončení doby plnění: 23.12.2010  

Předmět plnění: Dodávka osobních vozů níže uvedených tříd a množství pro potřeby 

zadavatele 

   (bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v zadávací dokumentaci) 
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3) Zadávací dokumentace: 

 

Zadávací dokumentace je  přílohou č. 1 této výzvy  

 

Dodatečné informace k zadávací dokumentaci lze zaslat písemně na adresu: 

Úřad městské části Praha 13, Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5, k rukám Vladimíra 

Pecha, tel. 235 011 273 ve lhůtě nejpozději do 14.12. 2010 včetně. 
 

 

4)   Lhůta a místo pro podání nabídek: 

 

Nabídky a doklady k prokázání splnění kvalifikace je možno podávat osobně do podatelny 

sídla zadavatele (Pondělí, Středa: 8,00-18,00 hod.; Úterý, Čtvrtek: 8,00-15,00 hod.; Pátek:     

8-14,30 hod.), nebo poštou na adresu zadavatele: ÚMČ Praha 13, Sluneční náměstí 2580/13, 

158 00 Praha 13. 

 

Nabídky i doklady k prokázání splnění kvalifikace jsou uchazeči povinni podat v uzavřené 

obálce označené číslem veřejné zakázky: „P13-57919/2010“, názvem veřejné zakázky: 

„Obnovu vozového parku MČ Praha 13“ a označením „NEOTEVÍRAT“.  

Uzavřením obálky či obalu se pro účely tohoto zadávacího řízení rozumí opatření obálky resp. 

obalu na uzavření podpisem a případně razítkem uchazeče, a to tak, aby obálku nebylo možné 

jakýmkoliv způsobem neoprávněně otevřít, aniž by došlo k poškození výše uvedených 

ochranných prvků. 

 

Lhůta pro podání nabídek končí dne 27.12. 2010 v 16,00 hodin. 
 

 

5)    Požadavky na prokázání splnění kvalifikace: 

 

Zadavatel ve smyslu § 62 zákona č. 137/2006 o veřejných zakázkách v pl. znění požaduje 

splnění následujícího rozsahu kvalifikace : 
 

5a) základní kvalifikační předpoklady podle § 53 zákona: 

rozsah požadované kvalifikace, vč. vymezení minimální úrovně a způsob prokázání:  

- základní kvalifikační předpoklady prokáže dodavatel v rozsahu podle § 53 odst. 

1 písm. a) až písm. m) zákona, 

- dodavatel prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením čestného 

prohlášení podepsaného statutárním orgánem. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, 

že dodavatel splňuje příslušné základní kvalifikační předpoklady požadované veřejným 

zadavatelem 

 

5b) profesní kvalifikační předpoklady podle § 54 zákona: 

rozsah požadované kvalifikace, vč. vymezení minimální úrovně a způsob prokázání:  
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- Výpis z obchodního rejstříku - uchazeč prokáže splnění tohoto předpokladu předložením 

výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, ne starší než 90 kalendářních 

dnů (originál nebo úředně ověřenou kopii) 

- Doklad o oprávnění k podnikání - uchazeč prokáže splnění tohoto předpokladu 

předložením ověřené kopie živnostenského listu v rozsahu odpovídajícím druhu a předmětu 

veřejné zakázky 

 

5c) technické kvalifikační předpoklady podle § 56 zákona: 

rozsah požadované kvalifikace, vč. vymezení minimální úrovně a způsob prokázání:  

- Seznam autorizovaných opraven určených k poskytování servisních a 

opravárenských úkonů na dané vozidlo v záruční i pozáruční době 

- Doklad prokazující skutečnost, že uchazeč je autorizovaným prodejcem automobilů 

dané tovární značky 

 

 

6) Údaje o hodnotících kritériích: 

 

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost 

nabídky. 

Dílčí hodnotící kritéria v případě ekonomické výhodnosti nabídky: 

       váha v % 

dostupnost a zajištění servisu   50 % 

                       nabídková cena bez DPH                          20 %  

platební podmínky                           20 % 

dodací lhůta                            10 % 

 

 

Jednotlivým dílčím kritériím jsou zadavatelem stanoveny váhy v procentech podle jejich 

důležitosti tak, že jejich součet je celkem 100. 

 

Metoda hodnocení nabídek podle kritéria ekonomické výhodnosti: 
 

Hodnocení provede hodnotící komise tak, že jednotlivá bodová ohodnocení nabídek dle 

dílčích kritérií vynásobí příslušnou vahou daného kritéria. Na základě součtu výsledných 

hodnot u jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých 

nabídek tak, že jako nejúspěšnější bude stanovena nabídka, která dosáhne nejvyšší hodnoty. 

 

Pro hodnocení nabídkové ceny (kritérium č. 1) je rozhodná její výše uvedená v Kč bez DPH. 

Hodnocení tohoto kritéria bude provedeno dle vzorce: 

Počet bodů = nejnižší hodnocená nabídková cena: cena nabídnutá x 100 

 

Hodnocení ostatních kritérií (kritérium č. 2, 3 a 4) proběhne formou bodovací metody, 

přičemž hodnotící komise použije při hodnocení nabídek bodovací stupnici v rozsahu 0 až 

100 bodů dle splnění dílčího kritéria ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. HK sestaví 

pořadí nabídek od nejvhodnější k nejméně vhodné a přiřadí nejvhodnější nabídce max. 100 

bodů a každé následující nabídce v pořadí přiřadí nižší bodové ohodnocení, a to o podíl čísla 

100 a počtu uchazečů, jejichž nabídky hodnotící komise posuzuje a hodnotí. 
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7)    Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny: 

 

Nabídková cena za dodávku: 

Uchazeč v nabídce uvede celkovou nabídkovou cenu za zboží určené k dodání. V nabídkové 

ceně musí být zahrnuty veškeré náklady dodavatele spojené s plněním předmětu veřejné 

zakázky. 

Nabídková cena musí být vždy stanovena jako nejvýše přípustná a to v členění: 

 celková nabídková cena v Kč bez daně z přidané hodnoty (DPH) 

 výše DPH    

 celková nabídková cena včetně DPH 

 

 

8)   Další požadavky na zpracování nabídky: 

 

Nabídka musí obsahovat: 

a) identifikační údaje uchazeč v tomto členění:  

 obchodní jméno uchazeče,  

 sídlo uchazeče,  

 identifikační číslo uchazeče, 

 daňové identifikační číslo, bylo-li přiděleno, 

 jméno a příjmení statutárního orgánu nebo jeho členů a případně jiné fyzické 

osoby oprávněné jednat jménem právnické osoby,  

 kontaktní údaje uchazeče (číslo telefonu, faxu, e-mail) a 

 bankovní spojení a číslo účtu, 

b) návrh kupní smlouvy a návrh leasingové smlouvy podepsané osobou oprávněnou 

jednat jménem či za uchazeče. (v případě pověření i originál nebo úředně ověřenou 

kopii zmocnění), 

c) doklady k prokázání splnění kvalifikace dle bodu 5 této výzvy a 

d) další doklady a dokumenty dle vlastního uvážení uchazeče. 
 

Uchazeč předloží nabídku v písemné podobě v českém jazyce. Dále je povinen předložit 

nabídku v jednom svazku v jednom vyhotovení - originále. Jednotlivé listy svazku musí být 

spolu pevně spojeny, musí být zabezpečeny proti neoprávněné manipulaci a dále očíslované 

nepřerušenou vzestupnou číselnou řadou. První stránka svazku musí obsahovat přehled 

jednotlivých dokumentů s uvedením čísla stránky.  

Uchazeč, jehož nabídka nebude úplná, tj. nebude obsahovat všechny součásti požadované 

zákonem a zadavatelem, bude  zadavatelem vyloučen z další účasti v zadávacím řízení. 

 

9)   Zadávací lhůta: 

Zadávací lhůta je lhůta, po kterou je uchazeč vázán svojí nabídkou. Zadávací lhůta začíná 

běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek (viz. bod 4 této výzvy) a končí dnem 

doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, nejpozději však dne 

31. 3. 2011. 

 

 

 

10) Obchodní podmínky: 

Uchazeč předloží návrh kupní smlouvy a návrh leasingové smlouvy v souladu s výzvou a  

zadávací dokumentací a opatří jej podpisem osoby oprávněné k těmto úkonům.  
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Obchodní podmínky, včetně platebních podmínek, které budou obsahem smluvního ujednání 

s uchazečem: 

a) U kupní smlouvy zálohy na kupní cenu nebudou poskytovány. Po předání vozu 

zadavateli a doručení daňového dokladu bude kupní cena zaplacena do 21 dnů. 

b) U leasingu činí akontace max. do 30% pořizovací ceny automobilu a délka leasingu do 

48 měsíců. 

 

 

 

11) Požadavky na varianty nabídek: 

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek. 

 

 

12) Technické podmínky: 

Viz. příloha č. 1- Specifikace vozidel. 

 

 

13) Otevírání obálek 

Otevírání obálek s nabídkami, které budou zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek 

proběhne dne 28.12.2010 v 10,00 v budově radnice MČ Praha 13, Sluneční náměstí 2580/13, 

Praha 5 v zasedací místnosti č. 537 ve 4. patře. 

Otevírání obálek se mají právo účastnit členové hodnotící komise jmenované zadavatelem a 

dále 1 zástupce uchazeče, jehož nabídka byla zadavateli doručena ve lhůtě pro podání nabídek 

a další osoby, o nichž tak stanoví zadavatel. 

 

 

 

Příloha č. 1:  

Zadávací dokumentace 

 

 

V Praze dne 08.12. 2010 

 

 

                                David Zelený v.r. 

 ------------------------------------------- 

                                               za zadavatele 
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Příloha č. 1 

 

ZADÁVACÍ  DOKUMENTACE 
Specifikace vozidel 

 

 

 

2 x  osobní automobil střední třídy 

 

motor – dieselový s výkonem 103 KW/140K 

pohon 4x4 

karoserie – kombi pětidveřová, pětimístná, oboustranně pozinkovaná, dvouprostorová, 

samonosná,  

barva – černá magická perleť 

počet míst pro sezení 5  

převodovka:  automatická  - DSG 

výbava vozidla: elegance  

 

 

 

1 x osobní automobil střední třídy 

 

 

motor – dieselový s výkonem 103 KW/140K 

pohon 4x4 

karoserie – kombi pětidveřová, pětimístná, oboustranně pozinkovaná, dvouprostorová, 

samonosná,  

barva – černá magická perleť 

počet míst pro sezení 5  

převodovka:  automatická  - DSG 

výbava vozidla: elegance  

 

 

1 x osobní automobil střední třídy 

 

 

motor – dieselový s výkonem 103 KW/140K 

pohon 4x4 

karoserie – kombi, pětidveřová, pětimístná, oboustranně pozinkovaná, dvouprostorová, 

samonosná  

barva – šedostříbrná perleť 

počet míst pro sezení 5  

převodovka: automatická  - DSG 

výbava vozidla: elegance  

 

 

 

 

 


