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1 Předmět zakázky 
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového automobilu určeného pro terénní práci (přepravu) 
zaměstnanců organizace APLA Jižní Čechy z. ú. a zajištění jeho záručního servisu vč. garančních 
prohlídek. Zadavatel požaduje dodání nového vozidla (tj. předmětem zakázky není automobil již 
používaný ani předváděcí automobil). Předmět veřejné zakázky je blíže specifikován v příloze č. 3 
této výzvy, která stanoví závazné technické podmínky veřejné zakázky. Splnění technických 
podmínek dodavatel prokáže v nabídce předložením vyplněné přílohy č. 3 výzvy, ve které 
dodavatel uvede zejména konkrétní údaje a parametry jím nabízeného plnění, ze kterých bude 
zřejmé splnění každé jednotlivé technické podmínky zadavatele. Dodavatel není oprávněn změnit 
či odstranit žádnou z požadovaných položek či parametrů ani žádné údaje, kterou jsou v příloze č. 
3 již uvedeny. 
 

2 Maximální pořizovací cena vozidla  
Zadavatel upozorňuje, že pro vlastní nákup vozidla je limitován částkou 500 000 Kč bez DPH, která 
je proto maximální pořizovací cenou vozidla. Nabídku, která bude obsahovat pořizovací cenu 
vozidla vyšší, než je tato maximální pořizovací cena, proto zadavatel vyřadí jako nabídku 
nesplňující zadávací podmínky. 
 

 4 Doba a místo plnění  
Plnění veřejné zakázky bude zahájeno bezprostředně po nabytí účinnosti smlouvy uzavřené s 
vybraným dodavatelem. Zadavatel předpokládá, že k uzavření a nabytí účinnosti smlouvy dojde 
v druhé polovině roku 2021. Dodávka vozidla bude vybraným dodavatelem provedena ve lhůtě do 
4 měsíců od uzavření smlouvy. Místem dodání vozidla je sídlo zadavatele. Garanční prohlídky 
budou vybraným dodavatelem prováděny průběžně od převzetí vozidla zadavatelem po dobu 5 let 
nebo do ujetí 100 000 km, pokud k této skutečnosti dojde dříve. 
 

5 Závazné smluvní a obchodní podmínky 
Zadavatel stanoví obchodní a smluvní podmínky veřejné zakázky formou návrhu závazného textu 
smlouvy, který je přílohou č. 1 této výzvy. 
Přílohu smlouvy bude tvořit Příloha č. 3 Specifikace předmětu plnění a podrobná cenová nabídka. 
Dodavatel může k jednotlivým požadavkům na předmět plnění uvést v nabídce další podrobné 
údaje – podrobný popis, technické či katalogové listy. Tyto další údaje nesmí být v rozporu se 
zadávací dokumentací ani v rozporu ostatními částmi nabídky dodavatele. V případě, že vznikne 
rozpor mezi údaji obsaženými v jednotlivých ustanoveních a částech zadávací dokumentace, jsou 
pro zpracování nabídky podstatné údaje obsažené v obchodních a smluvních podmínkách.  
Prodávající se zavazuje archivovat dokumenty související s předmětem koupě po dobu 10 let od 
ukončení plnění této smlouvy. Prodávající se zavazuje písemně poskytnout na žádost kupujícího 
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jakékoliv doplňující informace související s předmětem koupě, a to ve lhůtě stanovené kupujícím.  
Dále je povinen po dobu 10 let umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož 
je zakázka hrazena, provést kontrolu těchto dokladů. 
Dodavatel je povinen předložit v nabídce vyplněný návrh kupní smlouvy (Příloha č.1). Návrh 
smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou účastníka zadávacího řízení zastupovat. 

6 Platební podmínky 
Fakturace proběhne po předání předmětu koupě na základě předávacího protokolu předmětu 
koupě. Kupující neposkytuje zálohy. 
Kupující je povinen prodávajícímu kupní cenu uvedenou v čl. IV.  Smlouvy zaplatit převodem ze 
svého účtu takto: celou částku po předání protokolu o převzetí předmětu koupě a jeho uvedení do 
provozu.  
Cena předmětu koupě včetně DPH bude řešena na základě řádně vystavené faktury – daňového 
dokladu. Splatnost faktury – daňového dokladu, je 30 kalendářních dnů od převzetí předmětu 
koupě. Přílohou faktury je předávací protokol předmětu koupě. 
Prodávající je oprávněn žádat od kupujícího, v případě zpoždění úhrady kupní ceny předmětu 
koupě, smluvní pokutu ve výši 0,1 % z nezaplacené částky za každý i započatý den prodlení. 
Vlastnictví k předmětu koupě přejde na kupujícího po uhrazení celé kupní ceny na účet 
prodávajícího, přičemž nebezpečí náhodné zkázy nebo škody na předmětu koupě nese kupující od 
okamžiku jeho převzetí od prodávajícího. 
 

 7 Technické podmínky 
Dodávka automobilu typu osobní automobil „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 stability ESP, počet airbagů min. 8, signalizace vzdálenosti při parkování 
vzadu, klimatizace manuální nebo digitální, vyhřívání předních sedadel.                                        
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8 Identifikace a kvalifikace dodavatele 
8.1 Identifikace dodavatele 
Dodavatel v nabídce uvede své základní identifikační údaje, tj.: 
- obchodní firmu či název právnické osoby nebo jméno a příjmení fyzické osoby – podnikatele, 

sídlo či místo podnikání,  
- identifikační číslo a daňové identifikační číslo,  
- jména, příjmení a funkce členů statutárního orgánu či jiných fyzických osob oprávněných 

zastupovat dodavatele dle občanského zákoníku (v takovém případě dodavatel doloží kopii 
dokladu o takovém oprávnění – např. plné moci),  

- internetovou adresu výpisu z obchodního rejstříku (či jiného veřejného rejstříku, v němž je 
dodavatel zapsán), 

- kontaktní telefon a e-mail 
 

8.2 Základní způsobilost a způsob jejího prokázání 

Zadavatel požaduje prokázání základní způsobilosti. Dodavatel doloží splnění kvalifikačních 
předpokladů předložením čestného prohlášení dodavatele o základní způsobilosti – Příloha č. 2 – 
Čestné prohlášení o bezúhonnosti a bezdlužnosti. 
 

8 Požadavky na zpracování pořizovací ceny  
Pořizovací cena vozidla bude dodavatelem uvedena v korunách českých a za podmínek uvedených 
v zadávací dokumentaci. Pořizovací cenou vozidla se rozumí celková cena za dodání vozidla dle 
podmínek obsažených v zadávací dokumentaci, včetně veškerých dodávek, prací a služeb, 
veškerých poplatků, dopravného a dalších nákladů dodavatele nutných k řádnému dodání vozidla.  
Pořizovací cenu vozidla dodavatel stanoví za předmět plnění dle specifikace předmětu plnění dle 
zadávací dokumentace a uvede do dokumentů zpracovaných vyplněním přílohy č. 3 této výzvy. 
Ceny musí zahrnovat veškeré náklady dodavatele nutné k řádné realizaci zakázky a budou uvedeny 
v korunách českých. V případě, že dodavatel není plátcem DPH, uvede tuto skutečnost ve své 
nabídce a pořizovací cena vozidla. V případě, že dodavatel, který není plátcem DPH, se po podání 
nabídky nebo po uzavření smlouvy během doby jejího plnění stane plátcem DPH, platí, že ceny 
uvedené v nabídce, smlouvě a jejích přílohách jsou cenami konečnými včetně DPH.   
Nabídková cena je nejvýše přípustná. Dodavatel uvede výslednou celkovou cenu bez DPH, DPH a 
cenu v Kč včetně DPH i do Přílohy č. 4 Krycí list nabídky. 
 

9 Požadavky na zpracování nabídky 
Zadavatel doporučuje, aby nabídka byla členěna na následující po sobě jdoucí oddíly obsahující 
následující doklady a informace:: 

 Krycí list nabídky (Příloha č. 4) 

 Čestné prohlášení o bezúhonnosti a bezdlužnosti (Příloha č. 2) 
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 Specifikace předmětu plnění a podrobná cenová nabídka (Příloha č. 3) 

 Vyplněný a podepsaný návrh kupní smlouvy (Příloha č. 1) 
 
Z důvodu právní jistoty doporučuje, aby nabídka dodavatele byla zajištěna způsobem 
znemožňujícím neoprávněnou manipulaci s jednotlivými listy a všechny listy nabídky včetně příloh 
byly řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou. 
 

10 Dostupnost a vysvětlení zadávací dokumentace 
Zadavatel poskytne kompletní zadávací dokumentaci bez omezení v elektronické podobě na 
základě žádosti zaslané na email: kocourkova@aplajc.cz 
Zadávací dokumentaci tvoří výzva k podání nabídky vč. těchto zadávacích podmínek a její přílohy, 
a sice: 
Příloha č. 1 – Návrh kupní smlouvy 
Příloha č. 2 – Čestné prohlášení o bezúhonnosti a bezdlužnosti 
Příloha č. 3 – Specifikace předmětu plnění a podrobná cenová nabídka 
Příloha č. 4 – Krycí list nabídky 
 
Dodavatelé mohou požadovat vysvětlení zadávací dokumentace. Žádost o vysvětlení zadávací 
dokumentace musí dodavatel doručit nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání 
nabídek. Žádost musí být písemná, odeslaná na datovou schránku organizace, popř. na email 
kocourkova@aplajc.cz. 
 

11 Lhůta pro podání nabídky a způsob jejího podání 
Lhůta pro podání nabídek končí dne 6. 4. 2021 ve 14:00 . Nabídky je možné zaslat na adresu 
Koželužská 140, 390 02 Tábor, popř. doručit na tuto adresu osobně 6 .4. 2021 od 9:00 do 14:00. 
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. 
 

12 Hodnocení nabídek 
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% 
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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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13 Zpracovávání osobních údajů 
 

Zadavatel upozorňuje, že v rámci veřejné zakázky jsou jím  zpracovávány některé osobní údaje z 
nabídek dodavatelů – např. kontaktní údaje osob. Důvodem zpracování osobních údajů je 
skutečnost, že předložení těchto osobních údajů jsou vyžadováno zákonem. Zadavatel i 
administrátor zpracovává předmětné osobní údaje za účelem zpracování a administrace 
zadávacích a výběrových řízení veřejných zakázek. 
 
V Táboře dne 
 

 
 
 
Ing. Ema Bartošová 
ředitelka 
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