Správa Krkonošského národního parku

Název
zadavatele:

Správa Krkonošského národního
parku

Sídlo:

Dobrovského 3
543 01 Vrchlabí

IČO:

00088455

Výzva k podání nabídky na VZ
veřejné zakázky
„Opravy vozidel Správy KRNAP - oblast Vrchlabí“
identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „P18V00001257“
Zadavatel si Vás dovoluje vyzvat k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem
"Opravy vozidel Správy KRNAP - oblast Vrchlabí".
V souladu s ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Zákon“) není tato veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen „veřejná zakázka“) zadávána
postupem podle Zákona. Zadavatel upozorňuje, přestože se v této Výzvě nebo v Zadávací dokumentaci
odkazuje na ustanovení Zákona, není tato veřejná zakázka zadávána postupem podle Zákona, jak je
uvedeno výše, a tudíž Zadavatel nepostupuje ani podle ustanovení § 4 odst. 4 Zákona.
Tato veřejná zakázka je zadávána pomocí certifikovaného elektronického nástroje E-ZAK dostupného
na https://ezak.mzp.cz. Zadávací dokumentace bude poskytována elektronicky, neomezeným a přímým
dálkovým přístupem (na internetu) v elektronickém nástroji E-ZAK.
Stručný popis předmětu veřejné zakázky:
Předmětem zakázky je uzavření rámcové dohody na poskytování servisních a opravárenských prací
vozidel Správy KRNAP – pro oblast Vrchlabí. Na základě uzavřené rámcové dohody bude zadavatel dále
zadávat dílčí objednávky na konkrétní požadované služby – práce v souladu s podmínkami stanovenými
výrobci jednotlivých značek vozidel.
Podrobnější specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena formou souborových příloh v sekci
"Zadávací dokumentace veřejné zakázky" a případně též "Veřejné dokumenty" na detailu této veřejné
zakázky v elektronickém nástroji E-ZAK (https://ezak.mzp.cz/vz00010219). Případné vysvětlení, změna či
doplnění k zadávacím podmínkám budou uvedeny tamtéž v sekci "Vysvětlení, doplnění, změny zadávací
dokumentace".
Zadavatel stanovuje jako požadavky na kvalifikaci dodavatele:
• splnění základní způsobilosti analogicky podle ust. § 74 Zákona
• splnění profesní způsobilosti analogicky podle s ust. § 77 odst. 1 a 2 Zákona
Specifikace technické kvalifikace a požadavky na poskytnutí dokladů o kvalifikaci:
Konkrétní požadavky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky analogicky
podle ust. § 114 Zákona.
Vzhledem k tomu, že prohlídka místa plnění není nezbytná pro plnění veřejné zakázky či zpracování
nabídky, nebude prohlídka místa plnění umožněna.
Nabídku v elektronické formě (včetně dokladů o kvalifikaci) na plnění veřejné zakázky je nutno předložit
pomocí elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.mzp.cz) nejpozději do 24.08.2018 do 10:00 hodin.
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Analogicky podle ust. § 40 Zákona zadavatel stanovuje zadávací lhůtu (lhůtu, po kterou jsou účastníci
řízení svými nabídkami vázáni):
Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a obecně končí uplynutím 3
měsíců. Běh zadávací lhůty se upraví analogicky podle ust. § 40 odst. 2.
Podrobné informace o zakázce naleznete v zadávací dokumentaci zakázky.
Zadávací dokumentaci tvoří:
1. Výzva-zadávací dokumentace;
2. Krycí list
3. Rámcová dohoda včetně přílohy č. 1 a č. 2;
4. Vzor čestného prohlášení
V Vrchlabí dne 09.08.2018
Kateřina Kynčlová, Odborný pracovník, v.r.
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