MĚSTO TRUTNOV – MĚSTSKÝ ÚŘAD
Slovanské náměstí 165, 541 01 Trutnov

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Veřejný zadavatel
Název: město Trutnov
Sídlem: Slovanské nám. 165, 541 01 Trutnov
IČO: 00278360
vyhlašuje výběrové řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky, zadávané mimo režim
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen
„zákon") s názvem

„Nákup služebního vozidla pro Městskou policii Trutnov“
Systémové číslo VZ: P20V00000012
Vyskytnou-li se v této zadávací dokumentaci pojmy užívané zákonem, je třeba je vykládat ve
smyslu příslušných ustanovení zákona. Zadavatel však zdůrazňuje, že užití takových pojmů
(včetně případných odkazů na zákon), nesmí být vykládáno tak, že se jedná o veřejnou zakázku
zadávanou v režimu zákona.

Název zadavatele:
Sídlo:
IČ:

1. Identifikační údaje zadavatele
město Trutnov
Slovanské nám. 165, 541 01 Trutnov1
00278360

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
Mgr. Ivan Adamec, starosta města
Kontaktní osoba zadavatele:
Mgr. Radek Svoboda, ředitel Městské policie Trutnov, tel.: +420 499 803 382, e-mail:
svoboda@trutnov.cz.
Kontaktní osoba je oprávněna a pověřena odpovídat dotazy uchazečů, poskytovat dodatečné
informace, popřípadě měnit zadávací podmínky (zejména v návaznosti na dotazy a námitky
uchazečů).
2. Předmět plnění veřejné zakázky
Předmět plnění včetně technické specifikace
Předmětem zakázky malého rozsahu je A) dodání jednoho nového služebního vozidla pro Městskou
policii Trutnov a B) odkoupení starého vozidla Toyota Hilux (protiúčtem).
Celá zakázka je zadávána tzv. „Na klíč“ včetně požadovaných úprav a zajištění servisu.

A) Specifikace užitkového vozidla
Zadavatel stanovuje tyto minimální požadavky na vybavení užitkového vozidla:
- obsah motoru minimálně 1900 ccm nebo více (120 kW nebo více),
- motor hybridní (benzín a elektromotor),
- vozidlo určené pro přepravu alespoň 5 osob,
- velikost nákladového prostoru minimálně 550l,
- bílá barva,
- čelní airbagy pro řidiče a spolujezdce,
- automatická převodovka,
- karoserie SUV (Crossover),
- pohon 4x4,
- parkovací senzory a parkovací kamera,
- autorádio,
- tažné zařízení,
- oddělení zavazadlového prostoru (mříž),
- montáž radiostanice (dodá objednatel),
- gumové koberce,
- povinná výbava,
- Smluvní servis ve městě nebo do 25 km od Trutnova,
- barva bílá,
- LED majáková rampa modré barvy s nápisy STOP, přídavná majáková světla: 2x vpředu –
maska, 2x vzadu – páté dveře, siréna s reproduktory a ovládací zařízení,
- světla pro denní svícení,
- zadavatel požaduje minimální záruční dobu na provedené práce 36 měsíců a na použité
materiály 24 měsíců,
- dodávka je zadávána na „klíč“, vybraný dodavatel vozidla zajistí požadované úpravy. Zadavatel
požaduje po dodavateli respektování drobných změn požadovaných během prováděných úprav,
- v nabídce musí být jasně specifikovány použité materiály,
- zhotovitel zodpovídá za dodržení ustanovení a platných norem. Na dokončené úpravy vozidla
vydá zhotovitel prohlášení o shodě.
B) Odkoupení nákladního automobilu (protiúčtem):
Toyota Hilux – typ 2KD (rok výroby 2006, RZ 3H2 9999, zdvih. objem 2494 cm3, najeto 260 000
km)
Prohlídka vozidla (stav, vybavení apod.) je možná po předchozí dohodě s Mgr. Romanem Kynclem
tel. 499 803 383 nebo mobil 778 706 090.
3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky byla zadavatelem stanovena v souladu s § 16
zákona ve výši 700.000,- Kč bez DPH (dodávka osobního automobilu (A) mínus odkup osobního
automobilu (B)).
Tato hodnota je stanovena jako maximální, zadavatel nepřipouští její překročení. Nabídky, jejichž
výsledná nabídková cena překročí tuto částku, budou z výběrového řízení vyřazeny.
4. Doba a místo plnění veřejné zakázky
Předpokládaná doba plnění
Doba zahájení plnění zakázky je ihned po uzavření smlouvy.
Uchazeč je povinen dodat zadavateli předmět plnění nejpozději do 3 měsíců od podpisu smlouvy.
Předpokládaný termín podpisu smlouvy: do 15.04.2020.
Místo plnění veřejné zakázky: Trutnov, sídlo zadavatele

5. Kvalifikace dodavatelů
Kvalifikovaným pro plnění této zakázky je dodavatel, který splňuje požadavky uvedené
v zadávací dokumentaci, a toto dokládá předložením minimálně prostých kopií níže
uvedených dokumentů.
Zadavatel stanovuje požadavky na kvalifikaci v rozsahu níže uvedeném:
 ve vztahu k základní způsobilosti analogicky dle ustanovení § 74 odst. 1 zákona uchazeč předloží
čestné prohlášení dle přílohy č. 1 této zadávací dokumentace,
 ve vztahu k profesní způsobilosti ve smyslu ustanovení § 77 odst. 1 a odst. 2 písm. a) a c) zákona
uchazeč předloží
 výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis
do takové evidence vyžaduje,
 oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky konkrétně výpis
z živnostenského rejstříku.
6. Kritéria a způsob hodnocení nabídek
Kritéria hodnocení
Základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky. V rámci ekonomické
výhodnosti bude hodnocena nejnižší nabídková cena. Nabídky budou hodnoceny podle výše
celkové ceny k úhradě včetně DPH uvedené v návrhu kupní smlouvy.
Způsob hodnocení
Nabídky budou hodnoceny podle celkové ceny k úhradě tj. ceny za dodání vozidla snížené o cenu
za odkoupení vozidla. Zakázka musí být realizována komplexně, tj. dodání vozidla je podmíněno
odkoupením vozidla (protiúčtem).
Hodnotící komise seřadí nabídky dle výše celkové ceny k úhradě od nejnižší po nejvyšší. Nabídka
s nejnižší nabídkovou cenou je nabídkou nejvhodnější.
Mimořádně nízká nabídková cena ve smyslu § 113 zákona
Posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny a objasnění mimořádně nízké nabídkové ceny provede
zadavatel případně jím pověřená komise před odesláním oznámení o výběru dodavatele.

7. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny
Nabídková cena bude uvedena dle struktury v návrhu kupní smlouvy.
Celková nabídková cena musí být stanovena jako celková cena za celý předmět plnění. Dodavatel
uvede nabídkovou cenu bez DPH, dále příslušnou sazbu DPH a dále nabídkovou cenu včetně DPH.
Nabídkovou cenu bude možné změnit pouze v případě zvýšení či snížení sazby DPH, a to o částku,
odpovídající této změně (zvýšení, snížení) sazby DPH. Takto stanovená cena bude označena jako
nejvýše přípustná a platná po celou dobu plnění veřejné zakázky. V ceně budou obsaženy veškeré
náklady potřebné pro řádné splnění veřejné zakázky.
8. Pokyny pro zpracování a členění nabídky
Nabídky se podávají písemně, v listinné (tištěné) podobě v českém jazyce. Nabídka v listinné
podobě musí být doručena v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky.
Dodavatel může podat ve výběrovém řízení pouze jednu nabídku.
Dodavatel, který podal nabídku ve výběrovém řízení, nesmí být současně osobu, jejímž
prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci. Zadavatel vyloučí
účastníka výběrového řízení, který podal více nabídek samostatně nebo společně s jinými
dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník
výběrového řízení v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci.
Zadavatel požaduje, aby součástí nabídky, resp. jako příloha návrhu kupní smlouvy, byl

podrobný popis dodávaného užitkového vozidla se všemi důležitými a zásadními
technickými parametry.
Nabídka musí obsahovat všechny dále uvedené dokumenty, které zadavatel současně
doporučuje
uspořádat v následujícím členění:
- návrh kupní smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat za uchazeče (závazný vzor v
příloze č. 2 této zadávací dokumentace) včetně přílohy (podrobný popis užitkového vozidla),
- doklady, jimiž dodavatel prokazuje splnění kvalifikace,
- případné ostatní doklady a dokumenty vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky.
Zadavatel doporučuje dodavatelům, aby:
- své nabídky zabezpečili proti manipulaci,
- všechny listy nabídky byly navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně
zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky,
- všechny stránky nabídky byly očíslovány vzestupnou kontinuální řadou.
9. Lhůta a místo pro podání nabídek, otevírání obálek
Nabídku na plnění veřejné zakázky je nutno předložit na adresu zadavatele: Městský úřad Trutnov,
Slovanské nám. 165, Podatelna, 541 01 Trutnov, ve lhůtě pro podání nabídek, a to nejpozději do
09.03.2020 do 10:00 h.
Nabídku lze podat:
- osobně v pracovních dnech Po a St od 8:00 – 17:00, Út a Čt od 8:00 – 15:00 a v Pá od 8:00
– 14:30 h na podatelnu zadavatele,
- zasláním na totožnou adresu tak, aby byla doručena do skončení lhůty pro podání nabídek.
Nabídka musí být podána v řádně uzavřené obálce, označené nápisem „Nákup služebního vozidla
pro Městskou policii Trutnov – NABÍDKA - NEOTEVÍRAT“.
Nabídku, která bude podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek, komise neotevře. Zadavatel si
takovou nabídku ponechá. V případě absence adresy nemůže být uchazeč o pozdním podání
nabídky vyrozuměn.
Otevírání obálek se uskuteční 09.03.2020 od 10:01 h v kanceláři č. 425 v budovĕ MěÚ Trutnov.
Otevírání obálek s nabídkami je neveřejné.
10. Další podmínky k předložení nabídky
Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
11. Vysvětlení zadávací dokumentace
Dodavatelé mohou písemně žádat o vysvětlení zadávací dokumentace. Žádost o vysvětlení musí
být doručena zadavateli nejpozději 4 pracovní dny před koncem lhůty pro podání nabídek.

12. Obchodní a platební podmínky
Obchodní a platební podmínky jsou vymezeny v závazném vzoru návrhu kupní smlouvy v příloze
č. 2 k zadávací dokumentaci, který bude sloužit k uzavření smluvního vztahu s vítězem výběrového
řízení. Text návrhu smlouvy je závazný, uchazeč jej vyplní jen na místech k tomu určených
tj. červeně označených.
Pokud jedná jménem či za uchazeče zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce za
návrhem smlouvy předložena platná plná moc minimálně v prosté kopii.

13. Zadávací lhůta
Zadávací lhůta je lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni. Zadávací lhůta začíná
běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení zadavatele
o výběru nejvhodnější nabídky, tato lhůta se prodlužuje uchazečům, s nimiž může zadavatel uzavřít
smlouvu, až do doby uzavření smlouvy nebo do zrušení výběrového řízení.
Uchazeč je svou nabídkou vázán po dobu 90 dnů.
14. Ostatní ustanovení
Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv a bez udání důvodů zrušit a to až do podpisu
smlouvy.
Zadavatel si vyhrazuje právo upřesnit podmínky a rozsah předmětu plnění, rozsah zakázky omezit,
nevybrat žádnou z nabídek, popřípadě výběrové řízení zrušit, případně neuzavřít smlouvu.
Veškeré náklady spojené s účastí ve výběrovém řízení nese uchazeč. Předložené návrhy zůstávají
založeny u zadavatele a nevracejí se uchazečům.
Hodnoceny nebudou nabídky podané po termínu.
Vyloučeni z výběrového řízení budou účastníci, u kterých existuje obligatorní důvod vyloučení ve
smyslu zákona.
Vyloučeni z výběrového řízení mohou být účastníci, u kterých existuje možnost vyloučení ve smyslu
zákona.
Zadavatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě, že dodavatel uvedl v nabídce
informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek
výběrového řízení.
Osobní údaje jsou zpracovány v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně osobních
údajů. Kategorie, účel zpracování a uchování osobních údajů jsou přístupné způsobem umožňujícím
dálkový přístup na našich webových stránkách (http://www.trutnov.cz/mestsky-urad/gdpr). Podáním
nabídky dodavatel stvrzuje, že byl seznámen s tím, že informaci o způsobu zpracování osobních
údajů lze získat způsobem umožňujícím dálkový přístup.

V Trutnově dne ………….

………………………………….
Mgr. Ivan Adamec
starosta města Trutnova

Přílohy
1) Čestné prohlášení ke splnění základních kvalifikačních předpokladů
2) Návrh kupní smlouvy - závazný vzor

