Oznámení o zahájení výběrového řízení (výzva)
Zakázka je spolufinancována z prostředků Evropské unie a státního
rozpočtu.
Název operačního programu, ze
kterého je zakázka hrazena

Integrovaný operační program

Oblast intervence

3.1 Služby v oblasti sociální integrace

Aktivita:

c)

Jedná se o zadávací řízení podle
zákona č. 137/2006 Sb.?

ne

Registrační číslo projektu:

CZ.1.06/3.1.02/08.08268

Název výběrového/zadávacího řízení:

Nákup nákladního automobilu do 3,5t

Název projektu:

Pivovar Chříč

Identifikační údaje zadavatele1

Pivovar Chříč s.r.o., Vratislavova 59/5, 128
00 Praha 2, IČ: 290 890 51

Telefon:

603 216 581, 374 440 180

Osoba oprávněná jednat jménem
příjemce, funkce/telefon/e-mail:
(pokud nejsou shodné)

Petr Jakubíček, jednatel, tel. 603 216 581,
email: pjakubicek@gmail.com

Kontaktní osoba: telefon a e-mail:
Předmět zakázky
(služba/dodávka/stavební práce):

1

Petr Jakubíček, jednatel, tel. 603 216 581,
email: pjakubicek@gmail.com
dodávka

Identifikačními údaji se rozumí obchodní firma nebo název, sídlo, právní forma, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, pokud jde
o právnickou osobu, a obchodní firma nebo jméno a příjmení, místo podnikání, popřípadě místo trvalého pobytu, identifikační
číslo, bylo-li přiděleno, pokud jde o fyzickou osobu.

Stručný popis předmětu zakázky:
(max. odstavec)

Předmětem zakázky je dodávka
nákladního automobilu do 3,5t. Uchazeč
nemusí být prvním majitelem vozidla, tzn.,
že se může jednat i o vozidlo tzv. „ojeté“.
Nabízené vozidlo však musí splňovat
požadované technické parametry.

Předpokládaná hodnota zakázky bez
DPH:

285.000 Kč

Datum zveřejnění:

28. 5. 2014, 14:00

Lhůta pro podání nabídek trvá do:

12. 6. 2014, 15:00

Místo pro podání nabídky

Pivovar Chříč, Chříč 2, 33143 Kralovice

Kritéria hodnocení:

Jazyk, v němž musí být nabídka
podána

Podané nabídky budou hodnoceny podle
ekonomické výhodnosti nabídek. Jediným
hodnotícím kritériem je výše nabídkové ceny
bez DPH.

čeština

Forma nabídky

Listinná, podepsaná oprávněnou osobou.

Předpokládaná lhůta dodání/časový
harmonogram plnění/doba trvání
zakázky

Doba plnění: červen - červenec 2014

Informace o možnosti zrušení řízení

Způsob získání zadávací
dokumentace: (Informace o tom, kde
je možné získat kompletní zadávací
dokumentaci)

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení
kdykoliv v průběhu zadávacího řízení bez uvedení
důvodu.

Kompletní zadávací dokumentace bude poskytnuta
emailem na základě žádosti kontaktní osoby.

Evidenční číslo veřejné zakázky
v informačním systému o veřejných (pouze pokud je relevantní)
zakázkách:

Povinnosti dodavatele
Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53
zákona, odst. 1 a § 54 zákona.
Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů nesmějí být starší 90 dnů ke dni
podání nabídky.
Základní kvalifikační předpoklady dle § 53, odst. 1 zákona

Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, který předložením čestného
prohlášení prokáže, že:
a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované
zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů

b)

c)
d)

e)
f)
g)

z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu,
úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na
takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného
činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak
její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem
dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad
splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního
orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba
prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle
uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační
předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého
sídla, místa podnikání či bydliště,
který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s
předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení
odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto
podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen
statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu
dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její
statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku
či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí
předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této
organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve
vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
který v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou
podplácení podle zvláštního právního předpisu 40),
vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení, v
němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto,
že majetek byl zcela nepostačující 41) nebo zavedena nucená správa podle zvláštních
právních předpisů,
který není v likvidaci,
který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v
zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v
České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v
zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu
nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních
předpisů, je-li dle § 84 písm. d) zákona požadováno prokázání odborné
způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; Pokud dodavatel vykonává
tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce či jiné osoby odpovídající
za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,
j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a
k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu
nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.
Uchazeč může použít k prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů čestné
prohlášení, které tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace.

Profesní kvalifikační předpoklady podle § 54 zákona splňuje uchazeč, který je
1. fyzickou osobou nebo právnickou osobou, či zahraničním dodavatelem ve smyslu zákona o
veřejných zakázkách, § 17, odst. o),
2. podniká ve všech oborech nezbytných k plnění předmětu veřejné zakázky specifikovaného v
odst. 4.2. této zadávací dokumentace.
Uchazeč je povinen doložit splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložením
ad 1.
Výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné
evidence, pokud je v ní zapsán,
ad 2.
dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu plnění této veřejné zakázky.

