Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení
dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek
Název zakázky

Dodávka automobilu

Druh zakázky (služba, dodávka nebo
stavební práce)

Dodávka

Datum vyhlášení výzvy k podání
nabídek

24. 3.2021

Název projektu

Dodávka automobilu pro terénní služby APLA Jižní Čechy z.ú.

Název / obchodní firma zadavatele

APLA Jižní Čechy, z.ú.

Sídlo zadavatele

Farského 887/17, 390 02 Tábor

Osoba oprávněná jednat za
zadavatele, její telefon
a e-mailová adresa

Ing. Ema Bartošová, tel. 608 519 000, bartosova@aplajc.cz

IČ zadavatele / DIČ zadavatele

28552288

Kontaktní osoba zadavatele ve věci
zakázky, její telefon a e-mailová
adresa

Ing. Eva Kocourková, tel. 608 693 257, kocourkova@aplajc.cz

Lhůta pro podání nabídek

6. 4. 2021 od 9:00 do 14:00 hodin

Místo pro podání nabídek

Koželužská 140, 390 01 Tábor

Popis (specifikace) předmětu zakázky

Dodávka automobilu typu „crossover“ na poskytování terénních služeb ve ztížených klimatických
podmínkách.
Minimální požadavky na předmět zakázky:
Pořízený osobní automobil musí splňovat následující minimální technické a jiné požadavky, a to
primárně s přihlédnutím k charakteru terénní formy námi poskytovaných služeb v přirozeném
prostředí klientů a i v oblastech se ztíženými klimatickými podmínkami, s důrazem na bezpečnost a
hospodárnost
provozu:
Typ vozidla (M1), zážehový motor (benzín) o obsahu max. 1000 cm3, výkon motoru max. 81 kW,
manuální převodovka se 6 rychlostními stupni, spotřeba pro kombinovaný provoz max. 5 l/100 km,
objem zavazadlového prostoru: min. 400 l, počet míst k sezení 5, počet dveří 5, barva karoserie
základní nemetalická (modrá barva jako symbolická barva tématu autismu), záruka výrobce na
vozidlo min. 5 let, vestavěný navigační systém, tempomat a omezovač rychlosti, asistent pro
udržování vozidla v jízdním pruhu, asistent rozjezdu do kopce, Front Assist elektronický program
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stability ESP, počet airbagů min. 8, signalizace vzdálenosti při parkování vzadu, klimatizace manuální
nebo digitální, vyhřívání předních sedadel.
Předpokládaná hodnota zakázky v
Kč (bez DPH)

500 000 Kč

Lhůta dodání / časový
harmonogram plnění / doba trvání
zakázky

Nejpozději do 4 měsíců od podpisu smlouvy.

Místo dodání / převzetí plnění

Farského 887/17, 390 02 Tábor

Pravidla pro hodnocení nabídek, která zahrnují i) kritéria hodnocení, ii) metodu vyhodnocení nabídek v
jednotlivých kritériích a iii) váhu nebo jiný matematický vztah mezi kritérii
Celková ekonomická výhodnost nabídky bude hodnocena bodovým systémem podle níže uvedených kritérií,
stanovených v sestupném pořadí s váhou určenou v procentním vyjádření.


Nabídková cena v Kč bez DPH 90%



Dostupnost autorizovaného servisu (vzdálenost od provozovny zadavatele v km) 10%

Způsob hodnocení nabídek:
Kritérium č. 1 – Celková nabídková cena v Kč bez DPH
Pro hodnocení tohoto dílčího hodnotícího kritéria stupnici od 0 do 100 bodů, kdy nejvýhodnější nabídka je
ta s nejnižší hodnotou. Nejnižší nabídnutá „Celková nabídková cena v Kč bez DPH“ hodnocená v rámci
předložených nabídek účastníků tak získá 100 bodů v rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria, jako
nejvýhodnější hodnota pro zadavatele. Ostatní nabídky budou obodovány dle následujícího vzorce:
Počet bodů = (nabídka s nejnižší hodnotou/hodnocená nabídka) * 100
Kritérium č. 2 – Dostupnost autorizovaného servisu
Pro hodnocení tohoto dílčího hodnotícího kritéria použije bodovací stupnici od 0 do 100 bodů, kdy
nejvýhodnější nabídka je ta s nejnižším počtem km. Nejnižší nabídnutý počet km hodnocený v rámci
předložených nabídek účastníků tak získá 100 bodů v rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria, jako
nejvýhodnější hodnota pro zadavatele. Ostatní nabídky budou obodovány dle následujícího vzorce:
Počet bodů = (nabídka s nejnižší hodnotou/hodnocená nabídka) * 100
Výsledná bodová hodnota každého dílčího hodnotícího kritéria bude násobena jeho vahou a v každém dílčím
hodnotícím kritériu bude vypočtena redukovaná bodová hodnota dílčích kritérií u každé hodnocené nabídky
(na dvě desetinná místa). Po vyhodnocení každého dílčího hodnotícího kritéria v souladu s výše uvedeným
budou redukovaná bodová ohodnocení za všechna dílčí hodnotící kritéria sečtena. Pořadí nabídek účastníků
vyhodnotí zadavatel popř. příslušná hodnotící komise tak, že účastník, který získá nejvyšší počet bodů, bude
hodnocen jako nejvýhodnější (první) a účastník s nejnižším bodovým hodnocením jako poslední. Dle počtu
dosažených bodů bude stanoveno pořadí nabídek každého účastníka, jehož nabídka byla hodnocena.
Zadavatel žádnému z dílčích hodnotících kritérií nepřidělí hodnotu nula.
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Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele
Povinně:



Výpis z obchodního rejstříku nebo jiný obdobný doklad o právní subjektivitě



Doklad o oprávnění k podnikání (např. výpis z živnostenského rejstříku)



Čestné prohlášení o bezdlužnosti vůči příslušnému finančnímu úřadu a příslušnému úřadu
sociálního zabezpečení (Příloha č.2)



Čestné prohlášení o bezúhonnosti účastníka zadávacího řízení (fyzické osoby) či statutárního
orgánu účastníka zadávacího řízení (právnické osoby) (Příloha č. 2)
Je postačující, aby výše uvedené doklady prokazující splnění kvalifikace byly předloženy v
podobě prostých kopií, nestanoví-li zadavatel ve výzvě jinak.
Namísto předložení dokumentů požadovaných zadavatelem je účastník zadávacího řízení
oprávněn prokázat svou kvalifikaci výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (obdobně
podle § 228 zákona o zadávání veřejných zakázek) nebo certifikátem vydaným v rámci systému
certifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 234 zákona o zadávání veřejných zakázek).

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

Nabídka bude obsahovat doplněný návrh kupní smlouvy (Příloha 1). Součástí nabídky bude
Specifikace předmětu plnění vč. podrobné nabídky (Příloha č. 3) a čestné prohlášení o
bezúhonnosti a bezdlužnosti (Příloha č. 2) a Krycí list nabídky (Příloha č.4). Nabídka bude podána
v českém jazyce.
Nabídková cena musí být zpracována jako nejvýše přípustná.
Požadavek na způsob zpracování
nabídkové ceny

Nabídková cena bude uvedena ve formě:
Cena bez DPH
(Sazba %) DPH:
Cena vč. DPH

Požadavek na písemnou formu
nabídky

Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v jednom
originálním provedení v řádně uzavřené obálce označené „Veřejná
zakázka - Dodávka automobilu pro terénní služby APLA Jižní Čechy
z.ú.“ a „Neotevírat“. Na obálce bude uvedena kontaktní adresa
uchazeče. Nabídka bude podepsána osobou oprávněnou zastupovat
účastníka zadávacího řízení.
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Požadavek na uvedení kontaktní
osoby dodavatele

Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky,
její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku

Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Dotazy
lze zasílat elektronicky na email: kocourkova@aplajc.cz
Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky
prostřednictvím datové schránky, eventuálně zasláním doporučeného dopisu na adresu účastníka VŘ.
Datum a podpis osoby oprávněné
jednat za zadavatele

V Táboře dne 23.3.2021
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