ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky
zadávané v otevřeném řízení dle § 21 odst. 1 písm. a) a § 27 zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“)

Dodávka automobilů pro resort Ministerstva životního prostředí
--------------------------------------------------------------------------1. ZADAVATEL A KONTAKTNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Identifikace zadavatele:

Česká republika – Ministerstvo životního prostředí
Organizační složka státu, kód 325
Vršovická 1442/65, 100 10, Praha 10
IČO: 00164801/není plátcem DPH
bankovní spojení: ČNB Praha 1
číslo účtu: 000000-7628001/0710

Zastoupen:

Ing. Martina Setzerová,
ředitelka odboru provozního
dále jen (“zadavatel“)

Kontaktní osoba jednající v záležitostech zadávacího řízení:
Mgr. Zuzana Mášová,
samostatné oddělení veřejných zakázek
tel.: +420-2-6712-2389 v době od 9:00 hod. do 16:00 hod.
e-mail: zuzana.masova@mzp.cz
Profil zadavatele:

https://ezak.mzp.cz/profile_display_2.html

Zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) dle ustanovení § 44 ZVZ vymezuje předmět veřejné zakázky
v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky a je pro uchazeče o veřejnou zakázku závazná.
ZD vč. příloh je uveřejněna v souladu s § 48 ZVZ neomezeným a přímým dálkovým přístupem
na profilu zadavatele. Práva, povinnosti či podmínky v této ZD neuvedené se řídí ZVZ.

Centrální zadavatel Česká republika – Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) byl
na základě Smlouvy o centralizovaném zadávání pověřen zadáním výše uvedené veřejné zakázky
za účelem uzavření Kupní smlouvy pro vlastní potřebu a pro potřeby pověřujících zadavatelů.
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MŽP zadává tuto veřejnou zakázku v souladu s ustanovením § 3 odst. 1 písm. b) a odst. 5 ZVZ pro
sebe a pověřující zadavatele, kterými jsou:
Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11
IČ: 62933591
bankovní spojení: ČNB Praha
číslo účtu: 1822800/0710
zastoupená RNDr. Františkem Pelcem – ředitelem
(dále jen „AOPK ČR“)
a
Česká republika - Česká inspekce životního prostředí
se sídlem Na Břehu 267, 190 00 Praha 9
IČ: 41693205
bankovní spojení: ČNB Praha
číslo účtu: 9126101/0710
zastoupená Ing. Janem Slancem – ředitelem
(dále jen „ČIŽP“)

a
Česká republika – Česká geologická služba
se sídlem Klárov 131/3, 118 21 Praha 1
IČ: 00025798
bankovní spojení: Komerční banka
číslo účtu: 87530011/0100
zastoupená Mgr. Zdeňkem Venerou, Ph.D. - ředitelem
(dále jen „ČGS“)

a
Česká republika – Český hydrometeorologický ústav
se sídlem Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4
IČ: 00020699
bankovní spojení: Komerční banka
číslo účtu: 54132041/0100
zastoupená Ing. Václavem Dvořákem, Ph.D. - ředitelem
(dále jen „ČHMÚ“)
a
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Česká republika – Správa Krkonošského národního parku
se sídlem Dobrovského 3, 543 11 Vrchlabí
IČ: 00088455
bankovní spojení: Komerční banka
číslo účtu: 335601/0100
zastoupená Ing. Janem Hřebačkou - ředitelem
(dále jen „KRNAP“)
a
Česká republika – Správa Národního parku České Švýcarsko
se sídlem Pražská 52, 407 46 Krásná Lípa
IČ: 70565759
bankovní spojení: ČNB
číslo účtu: 39021431/0710
zastoupená Ing. Pavlem Bendou, Ph.D. - ředitelem
(dále jen „NPČŠ“)
a
Česká republika – Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava
se sídlem 1. máje 260, 385 01 Vimperk
IČ: 00583171
bankovní spojení: Komerční banka
číslo účtu: 8230281/010
zastoupená Mgr. Pavlem Hubeným, ředitelem
(dále jen „NP Šumava“)
a
Česká republika – Správa Národního parku Podyjí
se sídlem Na Vyhlídce 5, 669 02 Znojmo
IČ: 00837971
bankovní spojení: Komerční banka
číslo účtu: 12831741/0100
zastoupená Ing. Tomášem Rothröcklem - ředitelem
(dále jen „NP Podyjí“)
a
Státní fond životního prostředí České republiky
se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 4
IČ: 00020729
bankovní spojení: ČNB
číslo účtu: 9025001/0710
zastoupená Ing. Petrem Valdmanem, ředitelem
(dále jen „SFŽP“)
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a
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví
se sídlem Květnové nám. 391, 252 43 Průhonice
IČ: 00027073
bankovní spojení: ČSOB
číslo účtu: 685425/0300
zastoupený Doc. RNDr. Ivanem Sucharou, CSc. - ředitelem
(dále jen „VÚKOZ“)
2. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A TECHNICKÉ
PODMÍNKY
2.1 Předmět plnění veřejné zakázky
Veřejná zakázka je rozdělena na 7 částí v souladu s § 98 ZVZ. Tam, kde není v ZD rozlišeno,
zda se text týká jen některé části veřejné zakázky, platí uvedené pro všechny části stejně.
Předmětem veřejné zakázky je nákup segmentů vozidel pro vozový park resortu Ministerstva
životního prostředí na základě uzavřených Kupních smluv (dále jen „Smlouvy“, jednotlivě
„Smlouva“) v rámci každé části veřejné zakázky. Bližší specifikace jednotlivých částí veřejné
zakázky a segmentů vozidel je obsažena v příloze č. 1 této ZD.

2.2 Klasifikace předmětu veřejné zakázky:
Osobní vozidla
Pick-upy

(34110000-1)
(34131000-4)

2.3 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH:
Není zveřejněna
Financování předmětu veřejné zakázky je zajištěno ze státního rozpočtu a vlastních zdrojů
resortních organizací. Na základě Smluv lze čerpat i z prostředků EU.
3. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Místem plnění jsou všechny resortní organizace respektive MŽP a uvedení pověřující
zadavatelé dle bodu 1 této ZD. Dodavatel musí zajistit dodání zboží (bez navýšení ceny) na
adresy sídel pověřujících zadavatelů a MŽP.
Doba dodání pro každý ze segmentů vozidel je stanovena na 90 dní vyjma:
- dodávek spadajících v technické specifikaci v části 1 veřejné zakázky pod druh
vozidla označený odst. e) a f) v případě dodávky pro pověřujícího zadavatele VÚKOZ
je dodací lhůta z rozpočtových důvodů stanovena na 30 dní,
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- dodávek spadajících v technické specifikaci pod část 7 veřejné zakázky je dodací lhůta
z rozpočtových důvodů stanovena rovněž na 30 dní.

4. OBCHODNÍ, PLATEBNÍ, ZÁRUČNÍ A JINÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY
Obchodní, platební, záruční, servisní a jiné smluvní podmínky zadavatele jsou obsaženy
v návrhu Kupní smlouvy, jež je přílohou č. 2 této ZD. Návrh Kupní smlouvy je vytvořen
univerzálně pro všechny části veřejné zakázky, uchazeč použije pouze ta specifická ustanovení
týkající se konkrétní části veřejné zakázky, do které podává svou nabídku.
Návrh Smlouvy bude podepsán osobou oprávněnou jednat za/jménem uchazeče (případné
zmocnění bude v originále připojeno v nabídce). Předložení nepodepsaného textu Smlouvy
není předložením návrhu Smlouvy v souladu se ZVZ. Nabídka uchazeče se v takovém případě
stává neúplnou a zadavatel vyloučí uchazeče z další účasti v zadávacím řízení.
5. KVALIFIKACE UCHAZEČŮ
5.1 Obecné požadavky zadavatele na prokázání kvalifikace v souladu s ustanoveními ZVZ
5.1.1

Splnění kvalifikace
Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je podle § 50, odst. 1 ZVZ uchazeč, který:
- splní základní kvalifikační předpoklady podle § 53 ZVZ,
- splní profesní kvalifikační předpoklady podle § 54 ZVZ,
- předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou
zakázku podle § 50 písm. c) ZVZ, a
- splní technické kvalifikační předpoklady podle § 56 odst. 1 písm. a) ZVZ.

5.2 Základní kvalifikační předpoklady
Uchazeč prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 3 ZVZ.
5.3 Profesní kvalifikační předpoklady
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže
stanovených v § 54 písm. a) a b) ZVZ.

uchazeč

předložením

dokladů

5.4 Technické kvalifikační předpoklady
Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč předložením dokladů
stanovených v § 56 odst. 1 písm. a) a f) ZVZ:
- písm. a) - seznam významných dodávek realizovaných dodavatelem v posledních
3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění.
Přílohou tohoto seznamu musí být:
1) osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno
veřejnému zadavateli,
2) osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému
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zadavateli, nebo
3) smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně
možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její
straně.
Zadavatel požaduje, aby seznam obsahoval následující údaje:
a) název dokladu;
b) označení osoby, která doklad vyhotovila (jméno a příjmení, funkce);
c) datum vyhotovení;
d) u dokladů k prokázání kvalifikačních předpokladů podle § 56 odst. 1 písm. a) ZVZ
označení dodávek;
e) v případě prokazování kvalifikace postupem podle § 51 odst. 4 identifikační údaje
subdodavatele, prostřednictvím kterého dodavatel prokazuje kvalifikaci, a název a datum
uzavření smlouvy podle § 51 odst. 4 písm. b) ZVZ;
f) výše plnění;
g) doba a místo plnění;
h) údaj o řádném plnění.
Konkrétní technické kvalifikační předpoklady pro jednotlivé části veřejné zakázky
a) Technické kvalifikační předpoklady pro část 1 veřejné zakázky
Seznam musí obsahovat min. 3 významné dodávky, jejichž předmětem byla dodávka
osobních automobilů, v celkovém finančním objemu min. 30 mil. Kč bez DPH.
b) Technické kvalifikační předpoklady pro část 2 veřejné zakázky
Seznam musí obsahovat min. 3 významné dodávky, jejichž předmětem byla dodávka
sportovně užitkových vozidel, v celkovém finančním objemu min. 4 mil. Kč bez DPH.
c) Technické kvalifikační předpoklady pro část 3 veřejné zakázky
Seznam musí obsahovat min. 3 významné dodávky, jejichž předmětem byla dodávka
terénních automobilů, v celkovém finančním objemu min. 3 mil. Kč bez DPH.
d) Technické kvalifikační předpoklady pro část 4 veřejné zakázky
Seznam musí obsahovat min. 3 významné dodávky, jejichž předmětem byla dodávka
terénních automobilů, v celkovém finančním objemu min. 4 mil. Kč bez DPH.
e) Technické kvalifikační předpoklady pro část 5 veřejné zakázky
Seznam musí obsahovat min. 3 významné dodávky, jejichž předmětem byla dodávka
terénních automobilů v celkovém finančním objemu min. 3 mil. Kč bez DPH.
f) Technické kvalifikační předpoklady pro část 6 veřejné zakázky
Seznam musí obsahovat min. 3 významné dodávky, jejichž předmětem byla dodávka
dodávkových velkoprostorových automobilů, v celkovém finančním objemu min. 1,5 mil.
Kč bez DPH.
g) Technické kvalifikační předpoklady pro část 7 veřejné zakázky
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Seznam musí obsahovat min. 3 významné dodávky, jejichž předmětem byla dodávka
dodávkových automobilů, v celkovém finančním objemu min. 1,5 mil. Kč bez DPH.

5.5 Pravost a stáří dokladů
Doklady prokazující splnění kvalifikace budou předloženy v souladu s § 57 ZVZ.
Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku
nesmějí být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů.

6. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
6.1

Uchazeč zpracuje celkovou nabídkovou cenu za předmět plnění veřejné zakázky jako
nejvýše přípustnou, v české měně (CZK) a v členění: cena bez DPH, sazba a výše DPH,
cena vč. DPH, dle tabulky níže uvedených tabulek.

6.2

Nabídnuté jednotkové ceny uvedené jsou považovány za ceny nejvýše přípustné a
nepřekročitelné, zahrnující celní poplatky, cenu za dopravu do místa dodání, včetně dalších
nákladů souvisejících s dodávkou předmětu plnění.

6.3

Celková nabídková cena slouží jako hodnotící kritérium. Doplněné jednotkové ceny jsou
závazné a obsahují veškeré další náklady uchazeče na řádné plnění veřejné zakázky.

6.4

Jednotková cena za automobil v části 5 veřejné zakázky nesmí převyšovat maximální částku
ve výši 1 500 000,- Kč s DPH.

Zpracování nabídkové ceny pro část 1 veřejné zakázky:

Segmenty

DPH
[doplní
1 ks/Kč bez
Počet ks Nabídková cena bez
Nabídková cena s
uchazeč
DPH
celkem DPH celkem
DPH
]% v
Kč
[doplní uchazeč]
9
[doplní uchazeč]
[doplní
[doplní uchazeč]
uchazeč
]

a) Osobní
automobil malý
segmentu trhu
„B“, kategorie M1
s karoserií
hatchback
b) Osobní
[doplní uchazeč]
automobil malý
segmentu trhu
„B“, kategorie M1
s karoserií kombi
c) Osobní
[doplní uchazeč]
automobil nižší
střední třídy
segmentu trhu
„C“, kategorie M1

32

[doplní uchazeč]

[doplní
uchazeč
]

[doplní uchazeč]

7

[doplní uchazeč]

[doplní
uchazeč
]

[doplní uchazeč]

7

s karoserií
hatchback
d) Osobní
automobil nižší
střední třídy
segmentu trhu
„C“ kategorie M1
s karoserií kombi
a pohonem na
CNG
e) Osobní
automobil nižší
střední třídy
segmentu trhu
„C“ kategorie M1
s karoserií kombi
f) Osobní
automobil nižší
střední třídy
segmentu trhu
„C“, kategorie M1
s karoserií kombi
a pohonem 4 x 4
g) Osobní
automobil nižší
střední třídy
segmentu trhu
„C“, kategorie M1
s karoserií kombi
a pohonem 4 x 4
h) Osobní
automobil střední
třídy segmentu
trhu „D“,
kategorie M1 s
karoserií liftback
nebo sedan

[doplní uchazeč]

1

[doplní uchazeč]

[doplní
uchazeč
]

[doplní uchazeč]

[doplní uchazeč]
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[doplní uchazeč]

[doplní
uchazeč
]

[doplní uchazeč]

[doplní uchazeč]

2

[doplní uchazeč]

[doplní
uchazeč
]

[doplní uchazeč]

[doplní uchazeč]

2

[doplní uchazeč]

[doplní
uchazeč
]

[doplní uchazeč]

[doplní uchazeč]

2

[doplní uchazeč]

[doplní uchazeč]
Celková nabídková cena

[doplní uchazeč]

[doplní
uchazeč
]

[doplní uchazeč]

Zpracování nabídkové ceny pro část 2 veřejné zakázky:
DPH
Celková nabídková [doplní
1 ks/Kč bez
Počet ks
Celková nabídková
Segmenty
cena bez DPH
uchazeč
DPH
celkem
cena s DPH
celkem
]% v
Kč
Automobil SUV [doplní uchazeč]
5
[doplní uchazeč]
[doplní
[doplní uchazeč]
(sportovně
uchazeč
užitkové vozidlo)
]
s pohonem 4 x 4,
kategorie M1
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Zpracování nabídkové ceny pro část 3 veřejné zakázky:
DPH
Celková nabídková [doplní
1 ks/Kč bez
Počet ks
Celková nabídková
Segmenty
cena bez DPH
uchazeč
DPH
celkem
cena s DPH
celkem
]% v
Kč
Terénní automobil [doplní uchazeč]
4
[doplní uchazeč]
[doplní
[doplní uchazeč]
s pohonem 4 x 4,
uchazeč
segmentu trhu I,
]
kategorie M1G
Zpracování nabídkové ceny pro část 4 veřejné zakázky:
DPH
Celková nabídková [doplní
1 ks/Kč bez
Počet ks
Celková nabídková
Segmenty
cena bez DPH
uchazeč
DPH
celkem
cena s DPH
celkem
]% v
Kč
Terénní auto[doplní uchazeč]
4
[doplní uchazeč]
[doplní
[doplní uchazeč]
mobil s pohonem
uchazeč
4 x 4 s karoserií
]
Double Cab
(Pick-up),
segmentu trhu I,
kategorie N1G
Zpracování nabídkové ceny pro část 5 veřejné zakázky:
DPH
Celková nabídková [doplní
Počet ks
Celková nabídková
Segmenty
cena bez DPH
uchazeč
celkem
cena s DPH
celkem
]% v
Kč
Terénní automobil [doplní uchazeč]
2
[doplní uchazeč]
[doplní
[doplní uchazeč]
4 x 4 se skříňovou
uchazeč
karoserií kombi,
]
segmentu trhu I,
kategorie N1G, 7
místné
1 ks/Kč bez
DPH (max.
1,5mil. Kč
s DPH)

Zpracování nabídkové ceny pro část 6 veřejné zakázky:

Segmenty
Dodávkový velkoprostorový
automobil kombi, 5/6 místné,
kategorie N1

DPH
Celková nabídková [doplní
1 ks/Kč bez
Počet ks
Celková nabídková
cena bez DPH
uchazeč
DPH
celkem
cena s DPH
celkem
]% v
Kč
[doplní uchazeč]
1
[doplní uchazeč]
[doplní
[doplní uchazeč]
uchazeč
]

9

Zpracování nabídkové ceny pro část 7 veřejné zakázky:

Segmenty
Dodávkový automobil kombi s
pohonem 4x4, 5
místné, kategorie
N1

DPH
Celková nabídková [doplní
1 ks/Kč bez
Počet ks
Celková nabídková
cena bez DPH
uchazeč
DPH
celkem
cena s DPH
celkem
]% v
Kč
[doplní uchazeč]
1
[doplní uchazeč]
[doplní
[doplní uchazeč]
uchazeč
]

7. HODNOTÍCÍ KRITÉRIA
7.1

Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena bez DPH dle § 78 odst. 1 písm.
b) ZVZ. Nabídky budou hodnoceny dle § 79 odst. 4 ZVZ.

7.2

Při hodnocení nabídek hodnotící komise seřadí jednotlivé nabídky vzestupně tak, že na první
místo umístí nabídku s nejnižší nabídkovou cenou a na poslední místo nabídku s nejvyšší
celkovou cenou.

7.3

V případě rovnosti nabídkových cen dvou či více nabídek rozhodne o pořadí takových
nabídek los. Losování se mohou účastnit zástupci těch uchazečů, jejichž nabídky obsahují
shodné nabídkové ceny.

8.

DALŠÍ POŽADAVKY A PRÁVA ZADAVATELE

8.1

Uchazeč je povinen ve své nabídce specifikovat části veřejné zakázky, které má v úmyslu
zadat jednomu či více subdodavatelům a je povinen uvést identifikační údaje všech těchto
subdodavatelů včetně části, kterou bude subdodavatel realizovat. Uchazeč tak učiní
prohlášením, k němuž využije Přílohu č. 5 ZD.

8.2

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si informace poskytnuté uchazečem u třetích osob a
uchazeč je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost.

8.3

Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.

8.4

Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty.

8.6

Uchazeč předloží čestné prohlášení dle § 68 odst. 3 ZVZ (Příloha č. 4 ZD).

8.7

Uchazeč předloží adresný seznam autorizovaných servisů dokládající zajištění servisu
nabízených automobilů, a to v dojezdové vzdálenosti 20km od sídla konkrétního
pověřujícího zadavatele. V případě, že je dojezdová vzdálenost vyšší než 20km od sídla
konkrétního pověřujícího zadavatele, pak je dodavatel povinen přebírat a předávat
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opravovaná vozidla v sídle takového pověřujícího zadavatele. Bližší podmínky jsou uvedeny
v návrhu Kupní smlouvy.
Dojezdová vzdálenost se určuje dle plánovače http://www.viamichelin.com/ způsobem
„nejrychlejší cesta“; kontrolní výpočet dle plánovače http://www.seznam.cz způsobem
“mapy-plánování a měření trasy“. Pokud by dle výpočtů nebylo jednoznačné, zda je
dojezdová větší než 20 km, je rozhodující nižší z obou údajů.
Pokud uchazeč vyplní informace nepravdivě, že dojezdová vzdálenost nedosahuje 20 km,
bude se jednat o nabídku, která je v rozporu se zadávacími podmínkami a zadavatel ji bude
povinen vyloučit dle § 76 ZVZ ze zadávacího řízení.
8.9

Uchazeč předloží seznam autorizovaných servisních středisek dle předešlého odstavce včetně
obchodního názvu servisního střediska, místa (adresy) podnikání, IČ a kontaktních údajů
střediska (tel., email, popř. www), seznam musí být zpracován formou čestného prohlášení
podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Uchazeč seznam vloží
rovněž jako přílohu č. 3 návrhu Kupní smlouvy.

9. ZADÁVACÍ LHŮTA
Zadávací lhůta, tj. doba, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni, začíná běžet
okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek, a činí 180 dní.
10. NABÍDKA
10.1 Nabídky se podávají v uzavřené obálce opatřené na uzavřeních razítkem či podpisem
uchazeče, označené názvem veřejné zakázky s uvedením výzvy „Neotevírat“, na které musí
být uvedena adresa, na níž je možné dle § 71 odst. 6 ZVZ vyrozumět uchazeče o tom, že jeho
nabídka byla podána po uplynutí lhůty.
10.2 Nabídka musí být zpracována ve všech částech v českém jazyce (výjimku tvoří odborné
názvy a údaje) a podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Bude-li
nabídka zpracována v jiném než v českém jazyce, bude k nabídce připojen její úředně ověřený
překlad do českého jazyka.
10.3 Uchazeč předloží nabídku ve dvou výtiscích, z nichž jeden bude označen na krycím listě
názvem „Originál“ a druhý názvem „Kopie“.
10.4 Uchazeč předloží nabídku též v elektronické podobě na CD; tato povinnost se netýká dokladů
prokazujících splnění kvalifikace uchazeče.
10.5 Uchazeč v nabídce výslovně uvede jednu kontaktní adresu pro písemný styk mezi uchazečem
a zadavatelem. Pokud podává nabídku více uchazečů společně (společná nabídka), uvedou
v nabídce kromě kontaktní adresy dle předchozí věty též osobu, která bude zmocněna
zastupovat tyto uchazeče při styku se zadavatelem v průběhu zadávacího řízení.
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10.6 Nabídku je možné podat na každou část jednotlivě i na všechny či některé části veřejné
zakázky současně. Pokud není stanoveno výslovně jinak, pak se veškerá ustanovení
zadávacích podmínek stanovují shodně na všechny části veřejné zakázky.
10.7 Pokud Uchazeč podá nabídku na více částí veřejné zakázky, musí každá nabídka pro každou
takovou jednotlivou část být v samostatné obálce a obsahovat kompletní doklady vztahující se
k předmětu plnění jednotlivé části veřejné zakázky.
14.8 Požadavky na obsahové členění nabídky
Zadavatel doporučuje řazení nabídky v tomto pořadí:
-

-

-

krycí list nabídky s uvedením identifikačních údajů Zadavatele a Uchazeče a s uvedením
nabídkové ceny, jehož vzor tvoří přílohu č. 3 této zadávací dokumentace;
obsah nabídky s uvedením kapitol a seznamu jednotlivých dokumentů a případných příloh;
informace a podklady o Uchazečích, kteří podávají nabídku společně, vč. náležitostí
požadovaných ZVZ;
uvedení částí plnění, které Uchazeč zamýšlí zadat jednomu či více subdodavatelům, vč.
čestného prohlášení o subdodavatelích, jehož vzor tvoří přílohu č. 5 této zadávací
dokumentace;
podklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů:
a)
dokumenty prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů,
b)
dokumenty prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů,
c)
čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku,
d)
dokumenty prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladů a rovněž
dokumenty dle § 51 odst. 4 ZVZ;
nabídková cena (v požadovaném členění dle bodu 6.1 této ZD);
Smlouva podepsaná osobou oprávněnou jednat jménem či za Uchazeče, včetně všech příloh;
ostatní (zde Uchazeč uvede informace související s plněním veřejné zakázky, na které nebyl
prostor v předchozích kapitolách a které považuje za nezbytné);
technická dokumentace (dle bodu 2.1 této ZD)
prohlášení o počtu listů v nabídce;
elektronická forma nabídky na CD;
ostatní doklady, listiny a údaje vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky (např. čestné
prohlášení dle § 68 odst. 3 ZVZ, seznam autorizovaných servisních středisek).

11. LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK A MÍSTO PODÁNÍ NABÍDEK
Lhůta pro podání nabídek: končí dne 30. 9. 2014 v 12:00 hodin.
Nabídky lze podávat doporučeně poštou, kurýrem apod. nebo osobně na podatelnu v sídle
zadavatele v pracovních dnech v úředních hodinách podatelny (tj. 07:00 – 16:30 hod). Poslední
den lhůty pro podání nabídek lze nabídku podat pouze do 10:00 hod.
Za rozhodující pro doručení nabídky je považován okamžik převzetí nabídky zadavatelem,
resp. podatelnou zadavatele. V případě doručení nabídky poštou se za čas přijetí považuje
termín doručení nabídky zadavateli, resp. podatelně zadavatele.
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Místem pro podání nabídek je podatelna v sídle zadavatele.

12. OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI
Otevírání obálek s nabídkami uchazečů proběhne dne 30. 9. 2014 v 12:00 hodin.
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční v sídle zadavatele.

Osoby, které jsou oprávněny být přítomné při otevírání obálek s nabídkami (§ 71 odst. 8 ZVZ)
Za každého uchazeče, který podal nabídku ve lhůtě pro podání nabídek, je oprávněn být
přítomen otevírání obálek jeden zástupce. Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat od zástupců
uchazečů prokázání totožnosti předložením osobních dokladů (občanský průkaz nebo cestovní
pas) a předložení písemného pověření (plné moci podepsané osobou oprávněnou jednat jménem
či za uchazeče) či jiného dokladu opravňující zástupce k účasti na otevírání obálek za
příslušného uchazeče, a dále požadovat od zástupce uchazeče, aby se zapsal do prezenční
listiny.
Dále mohou být otevírání obálek přítomny další osoby jmenované či delegované zadavatelem.

SEZNAM PŘÍLOH:
1. Technická specifikace
2. návrh Kupní smlouvy
3. Krycí list (vzor)
4. Čestné prohlášení dle § 68 odst. 3 ZVZ (vzor)
5. Seznam subdodavatelů (vzor)

Ing. Martina Setzerová
ředitelka odboru provozního
Česká republika – Ministerstvo životního prostředí
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Příloha č. 3 zadávací dokumentace
Krycí list nabídky – vzor

KRYCÍ LIST NABÍDKY
Originál/Kopie
„Dodávka automobilů pro resort Ministerstva životního prostředí“ Část 1/2/3/4/5/6/7

Název

Základní identifikační údaje
Zadavatel:
Název:

Česká republika – Ministerstvo životního prostředí

Sídlo:

Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10

IČ:

00164801

Osoba oprávněná jednat
jménem Zadavatele:

Ing. Martina Setzerová, ředitelka odboru provozního

Uchazeč:
Název:
Sídlo:
Tel/Fax.:
IČ:
DIČ:
Osoba oprávněná jednat:
Telefon:
Email:
Nabídková cena bez DPH

DPH v Kč

Nabídková cena s DPH

Nabídková cena

Podpis oprávněné osoby

……………………………………………………

Razítko

Titul, jméno, příjmení:

Funkce:
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Příloha č. 4 zadávací dokumentace
Vzor čestného prohlášení o subdodavatelích
Čestné prohlášení
obchodní firma / jméno a příjmení

1

se sídlem / trvale bytem……
IČ:……
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ……,
oddíl ……, vložka ……
jejímž jménem jedná: ……

Varianta 1:

Prohlašujeme,

-

že máme v úmyslu zadat část veřejné zakázky jiné osobě (subdodavateli) a níže předkládáme seznam
subdodavatelů, kteří se budou podílet na plnění předmětu veřejné zakázky:
Subdodavatelé, jejichž podíl na plnění dosahuje max. 10% nabídkové ceny

Identifikační údaje
subdodavatele dle § 17 písm. d)
zákona:

Část plnění předmětu veřejné
zakázky

% finanční podíl

Subdodavatelé, jejichž podíl na plnění přesáhne 10% nabídkové ceny
Identifikační údaje
subdodavatele dle § 17 písm. d)
zákona:

1

Část plnění předmětu veřejné
zakázky

% finanční podíl

Identifikační údaje doplní Uchazeč dle skutečnosti, zda se jedná o Uchazeče – fyzickou či právnickou osobu.
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Varianta 2:

Prohlašujeme,

že nemáme v úmyslu zadat část veřejné zakázky jiné osobě (subdodavateli).

V ………………….. dne ……………..

Podpis osoby oprávněné jednat jménem či za Uchazeče: ……………………………….
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Příloha č. 5 zadávací dokumentace
Vzor čestného prohlášení o splnění požadavků § 68 odst. 3 ZVZ
Čestné prohlášení
obchodní firma / jméno a příjmení

2

se sídlem / trvale bytem……
IČ:……
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ……,
oddíl ……, vložka ……
jejímž jménem jedná: ……
předkládá:

a) seznam statutárních orgánů nebo členů statuárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty
pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u Zadavatele,
Jméno a příjmení

Funkce

b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota
přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek,
Jméno a příjmení

a čestně prohlašuje, že


neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu
se zadávanou veřejnou zakázkou.

3

v souvislosti

V ………………….. dne ……………..

Podpis osoby oprávněné jednat jménem či za Uchazeče: ……………………………….

2

Identifikační údaje doplní Uchazeč dle skutečnosti, zda se jedná o Uchazeče – fyzickou či právnickou osobu.

3

Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších
předpisů
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