ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VZ_NBK_020_2019_001
A VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK VE VEŘEJNÉ ZAKÁZCE S NÁZVEM:
„Vyprošťovací sada JSDH Nymburk III/2 “
(dle ustanovení § 27 zák. č. 134/2016 Sb., o zadání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů)
Identifikace zadavatele veřejné zakázky:

Název:

Sídlo:
Zastoupené:
IČ:
Datová schránka:
Adresa profilu zadavatele:
Tel:
web města:
Druh veřejné zakázky:

Město Nymburk
Náměstí Přemyslovců 163/20, 288 02 Nymburk
(veřejný zadavatel dle § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů)
Náměstí Přemyslovců 163/20, 288 02 Nymburk
Ing. Tomáš Mach, Ph.D., starosta města
00239500
86abcbd
https://zakazky.mesto-nymburk.cz/
325 501 111
www.mesto-nymburk.cz
Zakázka malého rozsahu

Zadavatel pověřil výkonem činností zadavatele při této veřejné zakázce, v souladu s Vnitřním předpisem
č. 9/2016 Města Nymburk, Odbor vnitřních věcí zastoupený jeho vedoucí Libuší Novákovou e-mail:
libuse.novakova@meu-nbk.cz, telefon: 325 501 301, mobil: 724 181 292
Pro účely komunikace v průběhu zadávacího řízení (např. pro dodatečné dotazy k zadávacím podmínkám)
se stanovuje kontakt pomocí datové schránky: 86abcbd, nebo přes profil zadavatele na adrese
https://zakazky.mesto-nymburk.cz/
1. Úvod
Zadavatel informuje dodavatele, že tuto veřejnou zakázku zadává jako zakázku malého rozsahu v souladu
s ustanovením § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „ZZVZ“). V rámci vyloučení všech pochybností Zadavatel informuje dodavatele, že je-li v této výzvě k podání
nabídek použito odkazů na zákonná ustanovení vztahující se k ZZVZ, je těchto zákonných ustanovení
Zadavatelem využíváno pouze analogicky, a to z důvodů, že Zadavatel v této veřejné zakázce není povinen
postupovat podle ZZVZ.
Veřejná zakázka je ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1 a 2 ZZVZ veřejnou zakázkou na dodávku.
Informace a údaje uvedené v této výzvě k podání nabídek a jejich přílohách vymezují závazné požadavky
Zadavatele na zpracování nabídky účastníka zadávacího řízení a plnění veřejné zakázky. Tyto požadavky je
účastník zadávacího řízení povinen při zpracování své nabídky respektovat a ve své nabídce je akceptovat.
Neakceptování požadavků Zadavatele uvedených v této výzvě a jejich přílohách může být důvodem vyloučení
účastníka zadávacího řízení ve smyslu ustanovení § 48 ZZVZ.
2. Předmět veřejné zakázky
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka elektrohydraulického vyprošťovacího zařízení dle normy ČSN EN
13204 s příslušenstvím a požadovanými technickými parametry pro potřeby výjezdové jednotky SDH Nymburk
III/2.
Zadavatel požaduje zpracovat cenovou nabídku v souladu s touto výzvou.
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Podrobná technická specifikace předmětu veřejné zakázky s požadovanými minimálními technickými parametry
je uvedena v Příloze č. 2 Zadávací dokumentace - Technické podmínky. Uchazeč je povinen prokazatelně
doložit, že nabízený DA splňuje parametry dle této přílohy a předložit podrobný popis DA určeného k dodání,
tj. popis, z nějž bude zřejmé naplnění všech požadavků zadavatele.
-

Elektrohydraulická vyprošťovací s příslušenstvím musí splňovat veškeré požadavky příslušných obecně
závazných právních předpisů a technických norem.
Spolu s předáním poptávané sady s příslušenstvím předá dodavatel také jeho kompletní dokumentaci
s podrobným návodem v českém jazyce.

Uchazeč není oprávněn měnit obsah technické specifikace. V případě, že boudou ze strany uchazeče jakýmkoliv
způsobem upraveny zadavatelem předané technické podmínky, nebude nabídka přijata do hodnocení.
Podáním nabídky účastník souhlasí se zadávacími podmínkami této veřejné zakázky.
Dodané vybavení musí obsahovat všechny požadované části ve funkčním celku tak, aby zadavatel nemusel
provádět žádné další úkony k zahájení provozu.
3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 540.000,- Kč bez DPH.
4. Termín plnění veřejné zakázky, místo plnění
Předpokládaný termín plnění veřejné zakázky nejpozději do 150 kalendářních dnů od podpisu kupní smlouvy.
Místo plnění veřejné zakázky:

Svatojiřská 1811, 288 02 Nymburk

5. Kvalifikace
Doklady, jimiž dodavatel prokazuje splnění způsobilosti a kvalifikace, jsou podstatnou náležitostí nabídky
dodavatelů.
Nedoložení dokladů ve stanovené lhůtě nebo doložení dokladů neodpovídající skutečnosti, přičemž tyto měly
nebo mohou mít vliv na posouzení podmínek účasti, na posouzení podmínek účasti nebo na plnění kritérií
hodnocení může vést k vyloučení účastníka nebo vybraného dodavatele.
5.1 Kvalifikace
Dodavatel je povinen prokázat, že splňuje Základní způsobilost podle ustanovení § 73 odst. 2 až 4 ZZVZ.
Způsobilým není dodavatel, který:
a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen
pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla
dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné
zdravotní pojištění,
d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
e) je v likvidaci (ustanovení § 187 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník), proti němuž bylo vydáno rozhodnutí
o úpadku (§ 136 zák. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších
předpisů), vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu (např. zák. č. 21/1992 Sb.,
o bankách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstev a některých
opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu,
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ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů)
nebo obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.
Zadavatel upozorňuje dodavatele, že je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle čl. 5 5.1 písm. a)
splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu
dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle čl. 5, 5.1 písm. a) splňovat:
a) tato právnická osoba,
b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.
Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu
a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle čl. 5, 5.1 písm. a) splňovat tato právnická osoba
a vedoucí pobočky závodu,
b) české právnické osoby, musí podmínku podle čl. 5, 5.1 písm. a) splňovat:
- právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu
dodavatele právnická osoba, musí tuto podmínku v čl. 5 písm. a) splňovat:
a) tato právnická osoba,
b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele a
- vedoucí pobočky závodu.
Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením
písemného čestného prohlášení, jehož vzor tvoří přílohu č. 2 této výzvy k podání nabídek. (v případě
prokazuje-li základní způsobilost pobočka závodu, musí si dodavatel čestné prohlášení přizpůsobit, aby
vyhovovalo podmínkám prokazování kvalifikace, kterou prokazuje pobočka závodu.)
5.2 Profesní způsobilost
Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilost ve vztahu k České republice předložením:
a) výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové
evidence vyžaduje (viz ustanovení § 77 odst. 1 ZZVZ);
b) dokladu o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu této veřejné zakázky, pokud jiné
právní předpisy takové oprávnění vyžadují (viz ustanovení § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ).
5.3 Technická kvalifikace
K prokázání kritérií technické kvalifikace Zadavatel požaduje, aby dodavatelé předložili:
seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem za poslední tři (3) roky před zahájením zadávacího
řízení, z něhož bude vyplývat, že dodavatel v posledních třech (3) letech realizoval min. dvě (2) obdobné
dodávky, jako předmět této veřejné zakázky, tj. dodávku nové elektrohydraulické vyprošťovací sady
pro jednotku sboru dobrovolných hasičů územně správního celku nebo pro HZS s uvedením jejich rozsahu
a doby plnění, jejichž cena činila nejméně 400 000 Kč bez DPH s uvedením rozsahu a doby plnění.
Uchazeč v seznamu významných služeb povinně uvede následující údaje o významné službě:
a) identifikaci objednatele,
b) označení dodávky (specifikaci předmětu dodávky),
c) označení subjektu, pro které byly dodávky poskytovány,
d) termín plnění
.
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Doklady prokazující základní způsobilost (čestné prohlášení) a profesní způsobilost (výpis z obchodního
rejstříku) musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem
zahájení zadávacího řízení. Doklady k prokázání kvalifikace, jakož i případné plné moci, se předkládají
v prostých kopiích.
Zadavatel si může v průběhu výběrového řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií
dokladů o kvalifikaci.
6. Obchodní podmínky
6.1 Návrh smlouvy
Obchodní podmínky jsou stanoveny v závazném vzorovém textu smlouvy, který tvoří přílohu č. 4 této výzvy
k podání nabídek.
Dodavatelé nejsou v rámci návrhu smlouvy oprávněni provádět žádné úpravy nebo změny oproti vzorovému
textu smlouvy s výjimkou doplení relevantních parametrů, jejichž doplnění smlouva připouští. Návrh smlouvy
musí být podepsán dodavatelem nebo osobou oprávněnou jednat jménem nebo za dodavatele.
Zadavatel nebude poskytovat uchazeči jakékoli zálohy v rámci plnění této veřejné zakázky.
Platby budou probíhat výhradně v korunách českých (Kč). Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny
v korunách českých (Kč).
6.2 Uzavření smlouvy
Vybraný uchazeč je povinen poskytnou zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy.
6.3 Platební podmínky
Cena za dodávku předmětu plnění bude uhrazena zadavatelem na základě daňového dokladu (faktury)
vystaveného dodavatelem při převzetí předmětu dodávky.
Doba splatnosti daňových dokladů je 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu zadavateli.
Předmět plnění není financován z dotační podpory, ale výhradně z rozpočtu Města Nymburk.
6.4 Záruka
Záruční doba na vozidlo činí min. 24 měsíců ode dne podpisu protokolu o předání předmětu plnění oběma
smluvními stranami.
Rozsah záručních podmínek je specifikován v závazném návrhu kupní smlouvy, které jsou přílohou této
Zadávací dokumentace.
7. Nabídková cena
Nabídková cena za předmět veřejné zakázky bude stanovena jako pevná částka a nejvýše přípustná, obsahující
veškeré náklady na plnění předmětu této veřejné zakázky. Účastník zadávacího řízení uvede nabídkovou cenu
do krycího listu a do smlouvy, přičemž ceny v jednotlivých dokumentech musí být zcela totožné.
Nabídková cena v sobě bude obsahovat všechny náležitosti obsažené v technické specifikaci vč. dopravy
do místa dodání, řádného zprovoznění, předání záručních listů, manuálů a technické dokumentace.
Součástí nabídkové ceny je rovněž dodávka příslušenství v rozsahu vyplývajícím z přílohy č. 3 Zadávací
dokumentaci. Z přílohy č. 3 ZD vyplývá příslušenství, které bude součástí dodávky, jakož i požadavky zadavatele.
Výše nabídkových cen může být měněna pouze se změnou právních předpisů, tj. zejména sazby DPH.

8. Ostatní podmínky
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Zadavatel nepřiznává uchazeči právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení, a to ani
v případě zrušení zadávacího řízení.
Zadavatel upozorňuje uchazeče, že je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a je povinen poskytovat informace v souladu s tímto
zákonem. Povinnost zadavatele poskytovat informace se v plném rozsahu vztahuje i na veřejnou zakázku.
Vybraný uchazeč je dle ustanovení § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly,
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení a měnit zadávací podmínky v průběhu plnění veřejné
zakázky.
Zadavatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy s vybraným účastníkem v případě, že dodavatel uvede
v nabídce informace nebo poskytne doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv
na výsledek zadávacího řízení.
Zadavatel si vyhrazuje právo odstoupit od podpisu smlouvy s vybraným účastníkem v případě, že uchazeč
neposkytne součinnost při podpisu smlouvy.
Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně příloh, jejich změn
a dodatků, výši uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky a seznamu poddodavatelů dodavatele veřejné
zakázky.
Zadavatel si vyhrazuje právo oznámit vyloučení účastníka ze zadávacího řízení, výběr nejvhodnější nabídky
nebo zrušení veřejné zakázky na profilu zadavatele, které se považují za doručené všem dotčeným
zájemcům a všem dotčeným účastníkům od okamžiku jejich uveřejnění na profilu zadavatele.

9. Hodnocení nabídek
Zadavatel hodnotí nabídky dodavatelů podle ekonomické výhodnosti nabídek veřejné zakázky na základě
nejnižší nabídkové ceny.
Předmětem hodnocení veřejné zakázky bude celková nabídková cena bez DPH za předmět plnění veřejné
zakázky uvedený v čl. 2 této výzvy.
Pořadí nabídek bude stanoveno podle výše nabídkové ceny od nejnižší nabídkové ceny k nejvyšší, přičemž
nejvýhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.
10. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídky:
Nabídka účastníka zadávacího řízení, který má v úmyslu v zadávacím řízení podat svou nabídku, musí být
předložena písemně v českém jazyce, a to v 1 vyhotovení. Všechny listy nabídky budou navzájem pevně spojeny
či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny proti jejich vyjmutí z nabídky. Jednotlivé stránky budou
očíslovány.
Účastník zadávacího řízení předloží nabídku v uzavřené obálce.
Nabídka účastníka zadávacího řízení bude min. obsahovat:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Krycí list nabídky
Potvrzení splnění základní způsobilosti
Technické parametry
Doklady k prokázání profesní způsobilosti
Návrh kupní smlouvy
Seznam významných služeb
Podrobný technický popis

Lhůta pro podání nabídek počíná běžet dnem následujícím po dni zahájení zadávacího řízení a končí
dne 06.02.2019 v 10:00 hod.
Místem pro přebírání nabídek do zadávacího řízení je stanovena adresa Zadavatele:
Město Nymburk (městský úřad - podatelna), Náměstí Přemyslovců 163/20, 288 02 Nymburk
Nabídku je možno podávat osobně v sídle zadavatele, v pracovní dny vždy:
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Pondělí

od 7:30 hod. do 17:00 hod.

Úterý

od 7:00 hod. do 15:30 hod.

Středa

od 7:30 hod. do 17:00 hod.

Čtvrtek

od 7:00 hod. do 16:00 hod.

Pátek

od 7:00 hod. do 13:00 hod.

v poslední den lhůty pro dodání nabídek, tj. 6. 2. 2019 od 7:30 do 10:00 hodin, nebo poštou jako doporučenou
zásilku tak, aby byla zadavateli doručena nejpozději v poslední den lhůty pro podání nabídek do 10:00 hod.
Rozhodující pro doručení nabídky je vždy okamžik převzetí nabídky zadavatelem!
V případně doručení nabídky poštou je rozhodující okamžik doručení nabídky zadavateli, nikoliv datum předání
nabídky poštovní službě.
Obálka nabídky bude označena takto:

Obchodní firma, resp. jméno, právní forma, IČ
Sídlo / Bydliště uchazeče
PSČ Obec / Město
NEOTEVÍRAT PŘED TERMÍNEM OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK!
„Vyprošťovací sada JSDH Nymburk III/2“
Město Nymburk
Náměstí Přemyslovců 163/20
288 02 Nymburk

11. Otevírání nabídek
Dne 6. 2. 2018 v 10:05 hod. budou na adrese zadavatele:
Město Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163/20, 288 02 Nymburk, otevírány nabídky účastníků zadávacího řízení
v zasedací místnosti č. 214.
Otevírání nabídek se mohou zúčastnit pouze účastníci zadávacího řízení, jejichž nabídky byly doručeny ve lhůtě
pro podání nabídek, a další osoby, o níž tak stanoví zadavatel. Zástupce účastníka zadávacího řízení se prokáže
plnou mocí vystavenou účastníkem a osobním dokladem totožnosti; člen statutárního orgánu účastníka se
prokáže výpisem z obchodního rejstříku a osobním dokladem totožnosti.
Tento dokument „Zadávací dokumentace s výzvou“ obsahuje 6 stran textu.
Nymburk, dne 09.01.2019
otisk úředního razítka
…………………………………………………………..
Ing. Tomáš Mach, Ph.D.
starosta
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