Výzva veřejného zadavatele

KHSHK – automobil osobní

nová výzva duben 2013

Výzva veřejného zadavatele
v souladu s ustanovením § 12 odst. 3, § 18 odst. 5 a § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, v platném a účinném znění,
k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje - automobil osobní
Zadávací dokumentace výzvy k podání nabídky
1. Specifikace zadavatele
ČR Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové
Habrmanova 19, pošt. schr. 9, 501 01 Hradec Králové
IČ: 71009213 DIČ: nemá
zastoupená ředitelem KHS, MUDr. Ivanem Kučerou, Ph.D.
kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
Jiří Šitina, mobil: 731628619, e-mail: jiri.sitina@khshk.cz
Úvod
Veřejná zakázka, obecné požadavky
Předmětem zakázky je dodávka osobního automobilu pro KHS v Hradci Králové. Vůz je
určen pro výkon státní správy pro Krajskou hygienickou stanici Královéhradeckého kraje
pro pracoviště Hradec Králové. Technická specifikace – předmět veřejné zakázky - je
uvedena v kapitole 2. Nabídka bude zpracována v českém jazyce. Zadavatel nepožaduje
poskytnutí jistoty.
2. Rozsah požadovaných prací, předmět zakázky, technická specifikace
Nový osobní automobil nejméně nižší střední třídy s druhem karoserie hatchback nebo
liftback pro přepravu 5 osob v počtu 1 ks splňující povinně tuto specifikaci a výbavu jako
minimální:
- motor s výkonem nad 75kW
- palivo NM
- airbag přední a boční u řidiče a spolujezdce
- protiblokovací systém (Anti-lock Braking System (ABS))
- elektronický stabilizační systém (Electronic Stability Program (ESP) či jiné označení dle
výrobce))
- tempomat
- systém start/stop
- zadní parkovací asistent
- denní svícení
- palubní počítač
- centrální zamykání s dálkovým ovládáním
- klimatizace
- autorádio
- rezervní kolo plnohodnotné
- metalický lak
- emisní norma EURO 5
- bezpečnost EURO NCAP 5 hvězdiček
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Přípustná je pouze jedna nabízená varianta.
3. Termín plnění
Realizace v roce 2013, nejpozději do 28.06.2013.
4. Zpracování nabídky
Nabídku podá uchazeč v úplné listinné podobě v 1 originále. Uchazeč společně s nabídkou
v úplné listinné podobě předloží doplněný a podepsaný návrh smlouvy za dodavatele.
Nabídka v úplné listinné podobě včetně veškeré dokumentace bude zpracována v českém
jazyce. Nabídka v úplné listinné podobě bude vytištěna tak, aby byla dobře čitelná a bude
svázaná či jinak zabezpečená proti manipulaci s jednotlivými listy.
5. Zpracování nabídkové ceny
Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za veřejnou zakázku v souladu s touto výzvou absolutní
částkou v českých korunách v rozmezí částky do 450tis. Kč s DPH v rozsahu specifikace
této výzvy. Nabídková cena bude stanovena pro celý rozsah předmětu plnění veřejné
zakázky dle kapitoly 2 a je nepřekročitelná. K zajištění porovnatelnosti nabídek bude
uvedena cena bez DPH i včetně DPH. Dále k zajištění cenové porovnatelnosti obsahu
nabídek položkově vyčíslí jednotlivé významné součásti dodávky. Jako organizační složka
státu nemůžeme platit zálohové platby ani mít vozidlo na leasing.
6. Obchodní podmínky
Obchodní podmínky jsou obvyklé a uchazeč je uvede zpravidla přímo ve smlouvě. Návrh
smlouvy připraví dodavatel. Smlouva musí obsahovat název zakázky totožný s názvem
akce „Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje - automobil osobní“.
Upřesnění některých podmínek je požadováno následovně.
Uzavření smlouvy
Uchazeči s nabídkou vyhodnocenou jako ekonomicky nejvýhodnější bude zadavatelem
přidělena veřejná zakázka. Uchazeč o veřejnou zakázku je vázán svou nabídkou do
30.06.2013.
Platební podmínky
Zhotovitel je oprávněn požadovat plnění po dokončení díla v souladu s předloženou
nabídkou uchazeče po splnění předepsaných prací. Konkrétní ceny jsou součástí smlouvy
na základě vítězné nabídky.
Obchodní tajemství
Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je subjektem, jenž je povinen poskytovat
informace dle příslušných ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění, a proto jej nelze smluvně zavázat k povinnosti zachovávat
mlčenlivost v rozsahu stanoveném citovaným právním předpisem.
Místo a způsob plnění
Zhotovitel splní svůj závazek předáním vozu v prodejních prostorách v obsahu a rozsahu
specifikovaném v kapitole 2 zadávací dokumentace.
7. Lhůta a místo pro podání nabídek
Termín předložení cenové nabídky na dodávku akce stanovuji do 11:00hod dne 24. dubna
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2013. Nabídku možno odeslat poštou nebo předložit na podatelně KHS, Habrmanova 19,
Hradec Králové. Pracovní doba podatelny je v pracovních dnech pondělí a středa od 08:00
do 17:00hod; v úterý, čtvrtek a pátek od 08:00 do 13:30hod.
8. Požadavky na dodavatele
8.1 Základní kvalifikační předpoklady
Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením čestného
prohlášení.
8.2 Profesní kvalifikační předpoklady
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč, který předloží
a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán,
b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné
živnostenské oprávnění či licenci. Dodavatel prokazuje splnění profesních předpokladů
předložením prosté kopie požadovaných dokumentů.
8.3 Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady
Nepožadujeme povinně doložit k nabídce.
8.4 Technické kvalifikační předpoklady
Nepožadujeme povinně doložit k nabídce.
9. Kritéria posuzování a hodnocení nabídek
Kritériem pro hodnocení nabídek je ekonomická výhodnost nabídky. Dílčí hodnotící kritéria
jsou nabídková cena s dph Kč/ks (váha 70%), ekologická šetrnost (váha 2,5%), spotřeba
kombinovaná litr/100km (váha 25%), záruka (váha 2,5%).
Ekologickou šetrnost hodnotíme podle výše emisí gram/km. Kvantitativní ukazatele hodnotíme přímo jejich číselnou
hodnotou. Kvantitativní ukazatelé vyjadřující nepřímou úměru (čím méně tím lépe) se uvádí přímo hodnotou (např.
cena). Kvantitativní ukazatele vyjadřující přímou úměru (čím více tím lépe) počítáme reciproční hodnotou (např. záruka.
Kalkulační vzorec pro výpočet score dílčích kritérií:
score hodnocení = váha kriteria hodnocení * míra plnění kriteria = váha kriteria hodnocení * (hodnota nabídky/hodnota
referenční)
Referenční hodnota je minimum hodnot kriteria. Kalkulační vzorec score celkem hodnocení je součet score hodnocení
dílčích kritérií.

10. Místo plnění
KHSHK, Habrmanova 19, Hradec Králové
11. Práva zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje právo:
a) změnit, upřesnit, doplnit podmínky výběrového řízení nebo řízení zrušit
b) před uzavřením smlouvy ověřit, popřípadě vyjasnit, informace deklarované uchazečem
v nabídce
c) jednat o upřesnění konečného znění smlouvy
d) neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem
e) neposkytnout uchazečům náhradu nákladů, které uchazeč vynaloží v souvislosti se svou
účastí v zadávacím řízení
f) vyloučit uchazeče, který nesplnil zadávací podmínky
Za zadavatele v Hradci Králové dne 12.4.2013
Ing. Vladimír Průša, náměstek ekonomicko-provozní
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