ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Veřejný zadavatel
Název: Pečovatelská služba Trutnov
se sídlem: Dělnická 161, 541 01 Trutnov
IČO: 70153876
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 osobních automobilů pro Pečovatelskou
službu Trutnov
Systémové číslo VZ: P20V00000089
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.
Toto výběrové řízení bylo zahájeno odesláním výzvy potenciálním dodavatelům.
1. Identifikační údaje zadavatele
Název zadavatele:
Sídlo:
IČO:

Pečovatelská služba Trutnov
Dělnická 161, 541 01 Trutnov
70153876

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele a zároveň kontaktní osoba:
Bc. Roman Béla, ředitel
tel: 739 010 673, e-mail: reditel@pecsluzba-tu.cz
Kontaktní osoba je oprávněna a pověřena odpovídat dotazy uchazečů, poskytovat vysvětlení
zadávací dokumentace, popřípadě měnit zadávací podmínky (zejména v návaznosti na
dotazy uchazečů).
2. Předmět plnění veřejné zakázky
Předmětem plnění této veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky je dodání 3 kusů
nových, dosud nepoužitých, osobních automobilů pro zajištění terénní pečovatelské
služby:
a)
b)
c)

osobního automobilu s karoserií MPV, celkem 1ks
osobního automobilu s prodlouženou délkou karoserie MPV, celkem 1ks
osobního automobilu s prodlouženou délkou karoserie MPV a s tažným
zařízením, celkem 1ks,

a to dle dále uvedených podmínek a specifikace (vozidla označená jako b) a c) se od vozidla
a) liší pouze v požadovaných délkách zavazadlového/nákladového prostoru a vozidlo c) je

navíc vybaveno tažným zařízením, ostatní požadované parametry, úroveň výbavy a záruční
podmínky jsou u všech vozidel shodné). Součástí předmětu plnění je také doprava do místa
plnění a zaškolení obsluhy.
MINIMÁLNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY VOZIDEL A ÚROVEŇ VÝBAVY
Druh vozidla:
Barva laku karoserie:
Typ karoserie:
Počet sedadel:
Motor:
Objem motoru:
Minimální výkon motoru:
Palivo:
Převodovka:
Šířka zavazadlového prostoru:
Výška zavazadlového prostoru/nákladového
otvoru/výška nákladu:

osobní automobil
bílá, bezpříplatková
MPV
7 (ve 2. řadě sklopná sedadla, ve 3.
řadě sklopná odnímatelná sedadla)
benzinový
do 1 300 cm3 splňující emisní normu
Euro 6d (6.3)
min. 70 kW
benzin
Manuální
min. 1120 mm
min. 1100 mm

Požadované délky zavazadlového/nákladového
prostoru automobilu s karoserií MPV
Délka zavazadlového/nákladového prostoru (při
vyjmutí sedadel ve 3. řadě):
min. 1000 mm
Délka zavazadlového/nákladového prostoru (při
vyjmutí sedadel ve 3. řadě a sklopení sedadel ve
2.řadě):
min. 1780 mm
Požadované délky zavazadlového/nákladového
prostoru automobilu s prodlouženou délkou
karoserie MPV
Délka zavazadlového/nákladového prostoru (při
vyjmutí sedadel ve 3. řadě):
Délka zavazadlového/nákladového prostoru (při
vyjmutí sedadel ve 3.řadě a sklopení sedadel ve
2.řadě):

min. 1300 mm

min. 2200 mm

Minimální požadovaná výbava:
Karoserie a vnější výbava:
• 5dveřové provedení s prosklenými zadními dveřmi
• Posuvné dveře na pravé i levé straně s otvíratelnými okny
• Páté zadní dveře prosklené, vyhřívané sklo, stěrač
• Páté zadní dveře výklopné nebo dvoukřídlé otvíravě otočné s úhlem otočení dveří
180°
• Vyhřívaná boční zrcátka
• Okenní deflektory vzduchu u dveří řidiče a spolujezdce
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Denní svícení
Přední mlhové světlomety a zadní mlhový světlomet
Boční ochranné lišty
Ocelová kola o rozměru min. 16´´ + originální celoplošné kryty kol

•

Tažné zařízení pevné, neodnímatelné (požadováno pouze u vozidla c), celkem
1ks)

Bezpečnost:
• Aktivní bezpečnostní a asistenční prvky - elektronický stabilizační systém ESP,
antiblokovací systém brzd ABS, protiprokluzový systém ASR
• Bezpečnostní systém (eCall, SOS)
• Čelní airbagy řidiče a spolujezdce
• Boční airbagy v 1. i 2. řadě
• Posilovač řízení
• Signalizace nezapnutého bezpečnostního pásu řidiče
• Tříbodové bezpečnostní pásy u všech sedadel
• Bezpečnostní opěrka hlavy na všech sedadlech
• Imobilizér
• Přední a zadní parkovací senzory
• Senzor šera
Vnitřní výbava a příslušenství:
• Centrální zamykání s dálkovým ovládáním
• Klimatizace manuální
• Palubní počítač s ukazatelem nedovřených dveří
• Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, loketní a bederní opěrka sedadla řidiče
• Elektrické ovládání oken u řidiče a spolujezdce
• Uzavíratelná odkládací schránka u spolujezdce
• Gumové koberce pod všemi sedadly a v zavazadlovém prostoru
• Autorádio DAB s dotykovým displejem (Bluetooth, USB, Handsfree, Aux-In, Mirror
Link, Apple Car play a Android Auto)+ min. 4 reproduktory
• Odkládací kapsy ve výplních dveří
• Rezervní kolo plnohodnotné ocelové + příslušenství na výměnu kola
• Sada 5 zimních dojezdových pneumatik se zesílenou konstrukcí, na ocelových
discích o průměru min. 16´´
• Povinná výbava vozidla pro provoz na pozemních komunikacích dle vyhlášky MDČR
Požadovaná záruka
Po dobu min. 5 let od uvedení vozidla do provozu nebo min. 250.000 ujetých kilometrů.
Záruční podmínky
Záruční podmínky jsou specifikovány v návrhu kupní smlouvy v příloze č. 2 této zadávací
dokumentace (čl. 5 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY).
Dodavatel zajišťuje autorizovaný servis a současně je autorizovaným smluvním místem pro
prodej a nákup originálních dílů a příslušenství.
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Všechny servisní činnosti budou prováděny podle rozsahu a intervalů předepsaných
výrobcem a dále dle požadavků zadavatele.
Další informace k předmětu plnění veřejné zakázky
Pokud je v zadávací dokumentaci uvedeno jméno nebo obchodní označení konkrétního
výrobku nebo výrobce, jedná se pouze o způsob určení minimálních požadavků na kvalitu a
způsob provedení daného výrobku, a to příkladným odkazem na konkrétní výrobek či
výrobce s tím, že tento ale není zadavatelem jakkoliv preferován či jinak zvýhodněn. Pokud
uchazeč bude nabízet jiné řešení, jiný výrobek jiného výrobce, je povinen dodržet minimální
požadavky na kvalitu a způsob provedení daného výrobku a je zároveň zodpovědný za
splnění všech požadovaných parametrů a funkčnosti.
Zadavatel žádá dodavatele, aby v případě, že ve lhůtě pro podání nabídek zjistí nejasnosti
zadání, bez zbytečného odkladu o tomto stavu zadavatele písemně informovali formou
žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace, aby bylo možno případné rozpory vyjasnit ještě
v průběhu lhůty pro podání nabídek.
3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je stanovena ve výši 1.200.000 Kč bez DPH.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena v souladu s § 16 zákona, jako
zadavatelem předpokládaná výše úplaty za plnění veřejné zakázky vyjádřená v penězích.
Předpokládaná hodnota byla stanovena na základě průzkumu trhu.
4. Doba a místo plnění veřejné zakázky
Předpokládaná doba plnění
• Termín dodávky: do 30.09.2021
Předpokládaný termín podpisu smlouvy je stanoven do 15.12.2020.
Místo plnění veřejné zakázky: Trutnov, sídlo zadavatele
5. Kvalifikace dodavatelů
Kvalifikovaným pro plnění zakázky je dodavatel, který splňuje požadavky uvedené
v zadávací dokumentaci, a toto dokládá předložením níže uvedeného dokumentu.
Zadavatel stanovuje požadavky na kvalifikaci v rozsahu níže uvedeném:
• ve vztahu k základní způsobilosti ve smyslu ustanovení § 74 odst. 1 zákona
uchazeč předloží čestné prohlášení dle přílohy č. 1 této zadávací dokumentace.
6. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny
Nabídková cena bude zpracována v souladu se zadáním jako celková nabídková cena bez
daně z přidané hodnoty (DPH), částka DPH a celková nabídková cena včetně DPH a bude
uvedena v návrhu kupní smlouvy dle přílohy č. 2 této zadávací dokumentace.
Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady spojené s poskytovaným plněním, tzn., že
uchazeč musí vzít v úvahu při stanovení nabídkové ceny veškeré náklady, jejichž vynaložení
bude nezbytné ke splnění předmětu této veřejné zakázky v jeho plném rozsahu (jedná se
např. o dopravu do místa plnění, uvedení do provozu, přezkoušení předmětu plnění a
zaškolení obsluhy).

Stránka 4 z 7

Nabídková cena bude uvedena v CZK.
Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná.
Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny vyjma změny sazeb DPH a zákonných
poplatků.
7. Kritéria a způsob hodnocení nabídek
Základním hodnoticím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky.
V rámci ekonomické výhodnosti bude hodnocena nejnižší nabídková cena.
Hodnocena bude celková nabídková cena v korunách českých včetně DPH uvedená
v návrhu kupní smlouvy dle přílohy č. 2 zadávací dokumentace. Hodnoticí komise seřadí
nabídky dle nabídkové ceny od nejnižší po nejvyšší. Nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou
cenou je nabídkou nejvýhodnější.
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.
8. Pokyny pro zpracování a členění nabídky
Nabídky se podávají písemně v českém jazyce v listinné (tištěné) podobě.
Nabídka v listinné podobě musí být doručena v řádně uzavřené obálce označené názvem
veřejné zakázky „Nákup osobních automobilů pro Pečovatelskou službu Trutnov –
NABÍDKA - NEOTEVÍRAT”.
Nabídka dodavatele, která nebude podána v řádně uzavřené obálce označené názvem
veřejné zakázky, bude z výběrového řízení vyřazena.
Dodavatel může podat ve výběrovém řízení jen jednu nabídku.
Dodavatel, který podal nabídku ve výběrovém řízení, nesmí být současně osobou, 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.
Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
Nabídka bude obsahovat:
- návrh kupní smlouvy, podepsaný osobou oprávněnou jednat za uchazeče, dle
závazného vzoru, který je přílohou č. 2 této zadávací dokumentace (jedná se o
závazný vzor a uchazeči jsou oprávněni jej vyplňovat jen v místech k tomu
určených, tj. červeně označených),
- podrobný popis dodávaných typů osobních automobilů se všemi důležitými a
zásadními technickými parametry, tak aby bylo možné ověřit shodu nabízených
vozidel s minimálními technickými požadavky zadavatele (tento popis bude nedílnou
součástí kupní smlouvy a bude tvořit její přílohu),
- doklady, jimiž dodavatel prokazuje splnění kvalifikace (vyplněné a podepsané
čestné prohlášení dle přílohy č. 1 této zadávací dokumentace),
- ostatní podklady podstatné pro podání nabídky.
Zadavatel doporučuje dodavatelům, aby:
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své nabídky zabezpečili proti neoprávněné 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: Pečovatelská
služba Trutnov, Dělnická 161, 541 01 Trutnov ve lhůtě pro podání nabídek, a to nejpozději
do 26.10.2020 do 10:00 h.
Nabídku lze podat:
• osobně v pracovních dnech Po až Pá od 8:00 do 15:00 h do kanceláře ředitele,
• zasláním na adresu zadavatele tak, aby byla doručena do skončení lhůty pro podání
nabídek.
Nabídku, která bude podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek, komise neotevře.
Zadavatel si takovou nabídku ponechá, uchazeč nemůže být z důvodu případné absence
adresy vyrozuměn o pozdním podání nabídky.
Otevírání obálek s nabídkami proběhne 26.10.2020 od 10:15 h v kanceláři ředitele v sídle
zadavatele. Otevírání obálek je neveřejné.
10. 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 doručeni
oznámeni 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.
11. 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 doplní 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.
12. Technické podmínky a požadavky na varianty nabídek
Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.
13. Vysvětlení zadávací dokumentace
Dodavatel je oprávněn po zadavateli písemně požadovat vysvětlení zadávacích podmínek.
Písemná žádost musí být doručena kontaktní osobě zadavatele písemně nejpozději 4
pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Vysvětlení zadávacích podmínek
může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti. Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích
podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení
žádosti. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení
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poskytne, nemusí tuto lhůtu dodržet.
Zadávací podmínky obsažené v zadávací dokumentaci může zadavatel změnit nebo doplnit
před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
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 nabídky
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.
Přílohy
1. Čestné prohlášení k prokázání splnění podmínek základní způsobilosti
2. Návrh kupní smlouvy – závazný vzor
V Trutnově dne 12.10.2020

Roman Béla

Digitálně podepsal
Roman Béla
Datum: 2020.10.12
12:35:35 +02'00'

………………………………………………….
Bc. Roman Béla
ředitel
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