Výzva k podání nabídek
Název zakázky:

Výběrové řízení na osobní automobil

Předmět
zakázky
(služba,
Dodávka
dodávka nebo stavební práce):
Datum vyhlášení zakázky:

10. 5. 2012

Název programu:

Integrovaný operační program

Registrační číslo projektu:

CZ.1.06/3.1.00/03.06924
Multifunkční centrum sociálních služeb v Kobylé nad
Vidnavkou

Název projektu:
Název
/
zadavatele:

obchodní

firma

Obec Kobylá nad Vidnavkou

Sídlo zadavatele:
Osoba
oprávněná
jednat
jménem zadavatele, její telefon a
e-mailová adresa:
IČ zadavatele:
Kontaktní osoba zadavatele ve
věci zakázky, její telefon a emailová adresa:
Lhůta pro podávání nabídek:

Kobylá nad Vidnavkou 53, 790 65

Místo pro podávání nabídek:

Podatelna OÚ Kobylá nad Vidnavkou 53, 790 65
Výběrové řízení na osobní automobil pro terénního pracovníka
v Multifunkčním centru sociálních služeb v Kobylé nad
Vidnavkou k poskytování sociálních služeb

Popis předmětu zakázky:

Zuzana Jochmannová, starostka obce
584 437 604
70599971
Zuzana Jochmannová, starostka obce
584 437 604
21. 5. 2012 v 17:00 hodin

Předpokládaná hodnota zakázky
250 000,00 Kč
v Kč (bez DPH):
Lhůta dodání:

Lhůta dodání – do 30. 6. 2012

Místo dodání / převzetí plnění:

OÚ Kobylá nad Vidnavkou 53, 790 65

Hodnotící kritéria:

Nabídková cena 100%

Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel:
a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný
Požadavky
na
prokázání
ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin
kvalifikace dodavatele:
účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace
výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku,

podplácení, 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;
b) 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;
c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu
jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního
právního předpisu;
d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 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 nebo
zavedena nucená správa podle zvláštních právních
předpisů;
e) který není v likvidaci;

f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a
to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či
bydliště dodavatele;
g) 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 podle § 54 písm. d)
požadováno prokázání odborné způsobilosti podle
zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává
tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo
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;
k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena
pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle
zvláštního právního předpisu;
l) který předloží seznam statutárních orgánů nebo členů
statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech pracovali u
zadavatele a;
m) který, má-li formu akciové společnosti, předloží aktuální
seznam akcionářů s podílem akcií vyšším než 10 %.
Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních
předpokladů podle odstavce 1 předložením:
a) výpisu z evidence Rejstříku trestů fyzických osob (členů
statutárního orgánu) a výpisu z evidence Rejstříku trestů
právnických osob [odstavec 1 písm. a) a b) ],
b) potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke
spotřební dani čestného prohlášení [odstavec 1písm. f)],
c) potvrzení příslušného orgánu či instituce [odstavec 1 písm.
h)],
d) čestného prohlášení [odstavec 1 písm. c) až e) a g), i) až
m)] podepsaného osobou, která je oprávněna jednat jménem či
za uchazeče.
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže
uchazeč, který předloží:
 výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis
z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán nebo jeho
ověřená kopie,
 kopie dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních

právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné
zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské
oprávnění či licenci,
 doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo
osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost
zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky nezbytná podle
zvláštních právních předpisů,
 kopie Rozhodnutí o registraci sociální služby terénní
programy (v souladu s §69 zákona č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách ve znění pozdějších předpisů).
Specifikace dodávky:
 Počet míst: 7 místný
 Stáří vozu: nové
 PHM: neurčeno
 Motor: minimálně 55 kW
 Převodovka: manuální 5 stupňů
 Počet dveří: 5
 Technický stav: výměna olejů a rozvodového řemene stáří
maximálně 1 rok, platná technická kontrola minimálně na 1
rok, letní pneumatiky s dostatečnou hloubkou vzorku
Požadavek na uvedení kontaktní Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci
osoby uchazeče:
zakázky, její telefon a e-mailovou adresu
Nabídka musí být předložena v listinné podobě včetně
příloh a to 1x originál výtisku, podepsaná na příslušném
místě žádosti statutárním zástupcem žadatele. Tištěná verze
předkládané nabídky bude mít listy pevně spojeny, tj.
podepsaná žádost musí být sešita a přelepena páskou v levém
horním rohu (na přední i zadní straně) nebo jiným obdobným
způsobem zamezujícím neoprávněnému nakládání se žádostí.
Nabídka musí být doručena v zalepené obálce doporučenou
Požadavek na písemnou formu poštou nebo předána osobně (doručitel obdrží datované a
nabídky:
podepsané potvrzení o převzetí) vyhlašovateli výzvy. Nabídky
zaslané jiným než výše uvedeným způsobem (např. faxem
nebo e-mailem) nebo doručené jinému subjektu nebudou
akceptovány.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení.
Uchazeč má právo podat opravný prostředek proti výsledkům
výběrového řízení do 15 dnů.

Požadovaný jazyk nabídky:

Čeština

Dodavatel má povinnost uchovávat doklady související
s plněním zakázky nejméně po dobu 10 let od finančního
ukončení projektu, zároveň však alespoň po dobu 3 let od
ukončení programu. Dodavatel je zároveň zavázán povinností
Povinnost uchovávat doklady a
umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu 1, z
umožnit kontrolu:
něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů
souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními
předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o
účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).
Zadávací dokumentace:

V rámci výběrového řízení neexistuje zadávací dokumentace
jako samostatný dokument

Zadávací řízení se řídí:

Zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů a Metodikou zadávání zakázek IOP,
oblasti intervence 3.1 a 3.3 (druhé vydání)

V Kobylé nad Vidnavkou dne 9. 5. 2012

………………………………………….
Zuzana Jochmannová, starostka obce

1

Zejména se jedná o poskytovatele, MPSV, MF, NKÚ, EK, Evropský účetní dvůr.

