MĚSTO NYMBURK
odbor vnitřních věcí
Náměstí Přemyslovců 163/20, 288 28 Nymburk

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace VZ_NBK_020_2015_003

veřejné zakázky zadávané jako zakázka malého rozsahu dle ustanovení § 12 odst. 3 a § 18 odst. 5 zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), Vás vyzývám k podání nabídky a
k prokázání splnění kvalifikace v rámci zakázky malého rozsahu na dodávku s názvem „Město Nymburk Dodávka lodní motor JSDH Nymburk“.
I. Identifikační údaje veřejného zadavatele
Město Nymburk
se sídlem:
IČ:
DIČ:
jednající:

Náměstí Přemyslovců 163/20, 288 28 Nymburk
00239 500
CZ00239500
Ing. Tomáš Mach PhD., starosta města
II. Kontaktní osoba ve věci veřejné zakázky

kontaktní osoba:
Adresa:
e-mail:
telefon:

Zdeněk Vocásek, radní
Náměstí Přemyslovců 163/20, 288 28 Nymburk
zdenek.vocasek@meu-nbk.cz
604 847 775
III. Klasifikace předmětu veřejné zakázky

Dodávka lodního motoru pro JSDH Nymburk - VZ_NBK_020_2015_003
IV. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky
Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka malého rozsahu
Předmět veřejné zakázky: dodávka
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka:
1 ks nový - lodní motor včetně montáže a uvedení do provozu
Podrobná specifikace požadavků zadavatele na předmět plnění veřejné zakázky je obsažena v Příloze č. 1 výzvy.
Pro případ, že by zadávací podmínky obsahovaly určité názvy či označení zboží popř. jiná označení, která by
mohla vést ke zvýhodnění nebo dokonce vyloučení určitých uchazečů nebo výrobků, zadavatel uvádí, že tyto
nejsou pro uchazeče závazné, ale jsou reprezentanty určitelného kvalitativního standardu. Zadavatel umožňuje
použití i jiných, kvalitativně a technicky vhodných řešení, pokud bude vymezený kvalitativní standard obdržen
nebo bude mít dokonce lepší parametry. Toto musí uchazeč relevantně prokázat, a to zejména technickou
dokumentací výrobce nebo zkušebním protokolem vydaným uznaným orgánem.
V. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky a cena nepřekročitelná 148 500,- Kč bez DPH
VI. Místo plnění veřejné zakázky
Místem plnění veřejné zakázky, předání je: JSDH Nymburk, Svatojiřská 1811, 288 02 Nymburk
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VII. Termín plnění veřejné zakázky
Termín plnění veřejné zakázky je maximálně do 15. 12. 2015
VIII. Podmínky přístupu či poskytnutí zadávacích podmínek
Veřejný zadavatel uveřejní výzvu k podání nabídky, která obsahuje zároveň zadávací dokumentaci, včetně všech
příloh, na profilu zadavatele a na níže uvedených webových stránkách zadavatele, a to ode dne zahájení
zadávacího řízení do konce lhůty pro podání nabídek.
Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.mesto-nymburk.cz/
IX. Dodatečné informace k zadávacím podmínkách
Dodavatel je oprávněn požadovat písemně po zadavateli dodatečné informace k zadávacím podmínkách podle
§ 49 ZVZ. Žádost musí být písemná a musí být doručena kontaktní osobě ve věci veřejné zakázky nejpozději 5
pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Dodatečné informace poskytne zadavatel v souladu s
§ 49 odst. 2 a 3 ZVZ. Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkách i
bez předchozí žádosti.
Písemná žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkách musí být doručena kontaktní osobě ve věci
veřejné zakázky na níže uvedenou adresu nebo e-mail:
zdenek.vocasek@meu-nbk.cz
X. Lhůta a místo pro podání nabídek
Nabídky musí být doručeny veřejnému zadavateli nejpozději dne 23. 11. 2015 do 10:00 hod.
Nabídky musí být veřejnému zadavateli doručeny v listinné podobě, na adresu jeho sídla:
Náměstí Přemyslovců 163/20, 288 28 Nymburk.
Nabídky lze doručovat pouze v pracovních dnech do podatelny zadavatele.
Otevírací doba podatelny zadavatele:
pondělí a středa: 8:00 - 17:00
úterý: 7:00 - 15:30
čtvrtek: 7:00 - 16:00
pátek: 7:00 - 13:00
V poslední den lhůty pro podání nabídek do 10:00 hodin.
XI. Termín a místo otevírání obálek s nabídkami
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 23. 11. 2015 v 10:05 hodin v sídle zadavatele, na adrese:
Náměstí Přemyslovců 163/20, 288 02 Nymburk zasedací místnost č. 214.
Otevírání obálek se mají právo účastnit uchazeči, jejichž nabídky byly zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání
nabídek. Za každého uchazeče se bude moci otevírání obálek s nabídkami zúčastnit, z kapacitních důvodů, max.
1 zástupce. Zadavatel bude oprávněn po přítomných zástupcích uchazečů požadovat, aby oprávněnost účasti
při otevírání obálek s nabídkami prokázali (např. plnou mocí nebo aktuálním výpisem z obchodního rejstříku) a
svoji účast stvrdili podpisem v listině přítomných uchazečů.
XII. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace podle § 62 ZVZ
Kvalifikaci splní dodavatel, který:
a) prokáže splnění zákl. kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 písm. a) až k) ZVZ,
b) prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 písm. a) a b) ZVZ,
c) předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku dle § 50 odst. 1
písm. c) ZVZ.
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Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek a při prokazování splnění
kvalifikace postupovat v souladu s ustanovením § 62 odst. 3 ZVZ. Dodavatel předloží v nabídce čestné
prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem
splňuje. Toto čestné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat v této věci za dodavatele nebo
jeho jménem. Dodavatel může použít vzoru tohoto čestného prohlášení, který je Přílohou č. 2 výzvy.
Z čestného prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel splňuje všechny základní kvalifikační předpoklady
uvedené v § 53 odst. 1 písm. a) až k) ZVZ.
Dodavatel v čestném prohlášení dále prohlásí zda je či není zapsán v obchodním rejstříku, nebo v jiné
obdobné evidenci ve smyslu ustanovení § 54 psím. a) ZVZ, a že vlastní potřebné oprávnění k podnikání podle
zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky ve smyslu ustanovení § 54
písm. b) ZVZ.
V neposlední řadě pak bude čestné prohlášení obsahovat prohlášení dodavatele, že je ekonomicky a finančně
způsobilý splnit veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 50 odst. 1 písm. c) ZVZ.
Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva podle § 82 ZVZ, je povinen před jejím uzavřením předložit
zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Nesplnění této
povinnost se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 82 odst. 4
ZVZ.
Splnění kvalifikačního předpokladu dle § 54 písm. a) ZVZ doloží uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva
podle § 82 ZVZ, předložením originálu nebo úředně ověřené kopie výpisu z obchodního rejstříku, pokud je
v něm zapsán, či kopie výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.
Splnění kvalifikačního předpokladu dle § 54 písm. b) ZVZ doloží uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva
podle § 82 ZVZ, předložením originálu nebo úředně ověřené kopie dokladu o oprávnění k podnikání podle
zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu
prokazujícího příslušné živnostenské oprávnění či licenci.
Podmínky prokázání splnění kvalifikačních předpokladů prostřednictvím subdodavatele, v případě společné
nabídky nebo v případě zahraničního dodavatele
V případě prokazování splnění kvalifikačních předpokladů prostřednictvím subdodavatele, v případě společné
nabídky nebo v případě zahraničního dodavatele je třeba postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními § 51
ZVZ.
XIII. Obchodní podmínky
Zhotovitel neposkytuje na plnění dodávky zálohu. Dodavatel předloží návrh kupní smlouvy příloha č. 3
XIV. Požadavky dle § 68 odst. 3 ZVZ
Součástí nabídky musí být rovněž:
a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro
podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele,
b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota
přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek,
c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zákona č. 143/2000 Sb., o
ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění
pozdějších přepisů, v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.
Dodavatel může použít vzoru čestného prohlášení, který je Přílohou č. 4 výzvy. Toto čestné prohlášení musí
být podepsáno osobou oprávněnou jednat v této věci za dodavatele nebo jeho jménem.
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XV. Varianty nabídek
Veřejný zadavatel nepřipouští předložení variantního řešení nabídek.
XVI. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny
Nabídková cena bude stanovena jako cena celková a nejvýše přípustná a bude zahrnovat veškeré náklady na
plnění celé veřejné zakázky, jak je popsána v zadávacích podmínkách, včetně všech poplatků a veškerých
dalších nákladů spojených s plněním veřejné zakázky. Nabídková cena bude uvedena ve smlouvě v Kč v tomto
členění: cena bez DPH, výše DPH a cena včetně DPH.
XVII. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky
Nabídka bude obsahovat tyto samostatné části v pořadí, jak je dále uvedeno:
1) Kopii plné moci v případě, že některé dokumenty nebudou podepsány osobou oprávněnou jednat
jménem uchazeče (v souladu s údaji uvedenými ve výpisu z obchodního rejstříku).
2) Čestné prohlášení prokazující splnění kvalifikačních předpokladů - čestné prohlášení bude
vyhotoveno v souladu s bodem XII. výzvy.
3) Specifikace předmětu veřejné zakázky, která bude vyhotovena v souladu Přílohou č. 1 výzvy, a bude
přílohou smlouvy (nabídka uchazeče). Ze specifikace vozidla musí zcela jasně vyplývat, že nabízené
vozidlo splňuje všechny požadavky zadavatele uvedené v Příloze č. 1 výzvy.
4) Návrh smlouvy předložený zhotovitelem a podepsaný zhotovitelem Přílohou č. 3 osobou
oprávněnou jednat za uchazeče nebo jeho jménem. Návrh smlouvy musí být předložen v souladu
s požadavky uvedenými v bodě XIII. výzvy.
5) Čestné prohlášení ve vztahu k požadavkům uvedeným v § 68 odst. 3 ZVZ - viz bod XIV. výzvy.
6) Čestné prohlášení uchazeče, že jako subjekt předkládající nabídku se nepodílel na přípravě nebo
zadání předmětného výběrového řízení. Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou
jednat v této věci za dodavatele nebo jeho jménem. Dodavatel použije vzor tohoto čestného
prohlášení, který je Přílohou č. 5 výzvy.

Za obsahovou úplnost nabídky odpovídá výhradně uchazeč - výčet dokumentů obsažený v tomto bodu výzvy
slouží pouze pro usnadnění orientace uchazeče při kompletaci nabídky. Pokud v tomto výčtu není uveden
dokument, který je uchazeč povinen doložit do nabídky dle jiných ustanovení výzvy, nemůže se uchazeč zbavit
odpovědnosti za obsahovou neúplnost nabídky poukazem na tento výčet dokumentů.
XVIII. Další podmínky a požadavky na zpracování nabídky
Nabídka bude podána v listinné podobě, v jazyce českém, ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno bude označeno
„Originál“ a další vyhotovení „Kopie“.
Nabídka musí být podána v řádně uzavřené obálce, označené slovem „NEOTEVÍRAT - Dodávka lodní motor
JSDH Nymburk“, na obálce musí být také uvedena adresa, na kterou je možné zaslat oznámení podle § 71
odst. 6 ZVZ.
Doporučení zadavatele: Nabídka bude odpovídajícím způsobem zabezpečena proti možné manipulaci
s jednotlivými listy včetně příloh a proti jejich vypadnutí, bude např. provázána provázkem (šňůrkou), který
bude zavázán a zapečetěn nebo přelepen papírovou páskou opatřenou razítkem a podpisem osoby oprávněné
jednat za uchazeče nebo jeho jménem. Všechny listy nabídky vč. příloh budou v pravém dolním rohu vzestupně
a řádně očíslovány. Jednotlivé oddíly budou přehledně označeny boční popiskou nebo rozdělovníky.
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XIX. Údaje o hodnotících kritériích
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena. Nabídky uchazečů, které
splní všechny požadavky stanovené v zadávacích podmínkách a postoupí k hodnocení nabídek budou
hodnoceny (seřazeny) podle výše celkové nabídkové ceny bez DPH. Nabídky budou seřazeny v pořadí od
nejnižší nabídkové ceny po nejvyšší nabídkovou cenu.
XX. Zadávací lhůta
Veřejný zadavatel stanovil délku zadávací lhůty (lhůta po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni) na 60
dnů od konce lhůty pro podání nabídek.
XXI. Vyhrazená práva zadavatele
Zadavatel v souladu s ustanovením § 60 odst. 2 ZVZ oznámí rozhodnutí o vyloučení uchazeče z účasti
v zadávacím řízení, z důvodu nesplnění kvalifikace v požadovaném rozsahu nebo nesplnění povinnosti
stanovené v § 58 ZVZ, uveřejněním oznámení tohoto rozhodnutí na profilu zadavatele.
Zadavatel v souladu s ustanovením § 76 odst. 6 ZVZ oznámí rozhodnutí o vyloučení uchazeče z účasti
v zadávacím řízení, po předchozím vyřazení nabídky uchazeče hodnotící komisí při posouzení nabídek,
uveřejněním oznámení tohoto rozhodnutí na profilu zadavatele.
Zadavatel v souladu s ustanovením § 81 odst. 4 ZVZ uveřejní oznámení o výběru nejvhodnější nabídky do 5
pracovních dnů po rozhodnutí podle § 81 odst. 1 ZVZ na profilu zadavatele.
XXII. Přílohy výzvy
Příloha č. 1
Příloha č. 2
Příloha č. 3
Příloha č. 4
Příloha č. 5

Technická specifikace předmětu zakázky
Čestné prohlášení prokazující splnění kvalifikačních předpokladů
Návrh kupní smlouvy - předloží uchazeč
Čestné prohlášení dle ustanovení § 68 odst. 3 ZVZ
Čestné prohlášení o uchazečově neúčasti na přípravě nebo zadání předmětného zadávacího
řízení

V Nymburce dne: 5. 11. 2015

Ing. Tomáš Mach, PhD
starosta
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