Městská knihovna Děčín, p.o.
Karla Čapka 1441/3, 406 55 Děčín
Profil zadavatele: https://zakazky.mmdecin.cz/

PODMÍNKY REALIZACE
pro veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem:

„Dodávka nového služebního užitkového vozu“
Evidenční číslo zadavatele:3/2018
Ev.číslo zakázky : PV18V00000179

Zadavatel:
Městská knihovna Děčín, p.o.
Sídlo: Karla Čapka 1441/3, Děčín
IČ: 64679454
Zástupce: Mgr. Ladislav Zoubek, ředitel organizace
(dále jen „zadavatel“)

Administrátor VZ: Johanová Martina, ekonomické oddělení
Tel.: 604 972 004, e-mail:johanova@dcknihovna.cz
Tyto podmínky realizace slouží jako podklad pro vypracování nabídek účastníků v rámci veřejné zakázky malého rozsahu

1. Základní informace
Tato veřejná zakázka je zveřejněna na profilu zadavatele který je dostupný na adrese
https://zakazky.mmdecin.cz . Veškerá komunikace mezi Zadavatelem (nebo jeho zástupcem) a dodatelem probíhá elektroniky prostřednictvím tohoto nástroje.

2. Předmět plnění zakázky
Předmětem veřejné zakázky s názvem „Dodávka nového služebního užitkového vozu“
je dodávka služebního užitkového vozu na základě uvedených technických specifikací

3. Druh veřejné zakázky
Dodávka nového služebního užitkového vozu dle těchto technických specifikací:
Níže uvedené parametry a podmínky jsou minimální a musí být splněny nebo překročeny. Dodavatel nesmí nabídnout zboží, které nebude splňovat všechny uvedené technické podmínky.
Typ karoserie
Minimální výkon (kW)
Motor
Zdvihový objem(cm3)
Pohon
Ty převodovky
Emisní norma
Přepravní kapacita zavazadlového
prostoru při vyjmutých sedačkách v
2. a 3. Řadě (dm3)
Vyjímatelné dvojsedadlo v 2. řadě
Vyklápěcí páté dveře nahoru
Barva metalická
Další požadovaná výbava:
Airbagy řidiče a spolujezdce
Posilovač řízení
ABS. EDS, ASR
Klimatizace
Autorádio
Centrální zamykání s dálkovým
ovládáním
Parkovací čidla
Automatický spínač denního svícení
Povinná výbava (nářadí, zvedák)

4-dvéřové kombi 8-mi místné
75
vznětový
min. 1900
4x2
manuální, min.5-ti stupňová
EU6
min. 5500
ANO
ANO
NE
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO

4. Místo dodání
Městská knihovna Děčín, p.o. adresa: Karla Čapka 1441/3, Děčín

5. Doba realizace
Termín dodání zařízení na výše zmíněnou adresu knihovny je do nejpozději do 31.10.2018

6. Požadavky na prokázání kvalifikace
Předpokladem pro posouzení a hodnocení nabídek podaných v rámci veřejné zakázky malého rozsahu je splnění kvalifikace.
A. Splnění základní způsobilosti prokáže účastník tak, že předloží podepsané čestné prohlášení,
vzor viz. přílohy.
B. Splnění profesní způsobilosti prokáže účastník tak ,že předloží:
• Výpis z obchodního rejstříku či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán
• Doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky,
zejména
Výpis z obchodního rejstříku nesmí být ke dni konce lhůty pro podání nabídek starší tří měsíců.
Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů budou předloženy v prosté kopii.

7. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 537 000,- Kč bez DPH.

8. Hodnotící kritéria
Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH.
Komise může v případě pochybností, že jde o mimořádně nízkou nabídkovou cenu, po účastníkovi
požadovat podrobné zdůvodnění výše ceny a dalších dokladů, dále může požadovat, aby účastník
doložil, že již realizoval obdobné zakázky se srovnatelným oceněním položek.
O výsledku VŘ budou účastníci, kteří podali nabídku vyrozuměni prostřednictvím profilu zadavatele.

9. Nabídková cena
Nabídková cena bude platná do 31.10.2018.
Nabídková cena bude zpracována v souladu s požadavky stanovenými touto zadávací dokumentaci
a bude stanovena jako cena nejvýše přípustná.
Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady (dodávky, práce a činnosti potřebné pro řádné
splnění veřejné zakázky) účastníkem včetně nákladů na dopravu a administraci.

10.Návrh kupní smlouvy
Součástí nabídky bude podepsaný návrh kupní smlouvy, který je přílohou zadávací dokumentace.
Do dané kupní smlouvy účastník doplní pouze identifikační údaje smluvní strany (zhotovitel) a cenu díla.
Smlouva bude zhotovitelem zároveň doručena objednateli prostřednictvím el. nástroje i
v elektronické editovatelné podobě tak, aby mohla být zveřejněna v Registru smluv ve strojově čitelném kódu. Tato zaslaná el. Podoba smlouvy bude vyplněna v naprosté shodě s listinnou verzí
vyjma závěrečných podpisů.

11.Ostatní podmínky zadání
Účastník je povinen se před podáním nabídky podrobně a úplně seznámit se zadávací dokumentací
a v případě pochybností využít oprávnění požadovat po zadavateli vysvětlení zadávací dokumentace. Elektronická žádost o vysvětlení zadávací dokumentace musí týt zadavateli doručena nejpozději do 3 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
Zadavatel vždy uveřejní vysvětlení zadávací dokumentace včetně přesného znění žádosti stejným
způsobem, jakým uveřejnil zadávací dokumentaci – elektronicky, prostřednictvím profilu zadavatele.
Účastník se bude před odevzdáním nabídky z důvodu nedostatečného seznámení nebo pochopení
zadávací dokumentace nemůže být brán zřetel.
Zadavatel si vyhrazuje právo upřesnění nebo doplnění zadávacích podmínek ještě před odevzdáním nabídek, dále odmítnout všechny nabídky, případně soutěž zrušit. Zadavatel si také vyhrazuje
možnost neuzavřít smlouvu s žádným účastníkem.
Všechny stupně výběrového řízení včetně podepsané smlouvy o dílo mohou být zveřejněny.

12.Prohlášení účastníka
Závěrem účastník písemně prohlásí, že plně respektuje tyto zadávací podmínky zadavatele

13.Způsob odevzdání nabídek
Nabídka bude zpracována v českém jazyce a bude odevzdána ve vytištěné, pevně spojené podobě
tak, aby bylo zabráněno ztrátě či výměně jednotlivých listů nabídky. Elektronická forma podání
nabídek se nepřipouští
Zpracované nabídky podejte osobně nebo zašlete poštou v zalepené obálce s označením
„Nákup nového služebního užitkového vozu“– NEOTVÍRAT
do 22.06.2018, 12.00 hod. na adresu:
Městská knihovna Děčín, příspěvková organizace
Karla Čapka 1441/3
406 55 Děčín

PŘÍLOHY:
Příloha – čestné prohlášení
Příloha – návrh kupní smlouvy
Příloha – krycí list
V Děčíně dne 06.06.2018
Mgr. Ladislav Zoubek
ředitel organizace

