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Příloha č. 1  

Zadávací dokumentace – automobil z projektu Dostupnější osobní 
asistence 

 
k veřejné zakázce malého rozsahu, zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“)  a v souladu s Metodikou zadávání zakázek vydanou 
Ministerstvem práce a sociálních věcí. 

 
 

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE, KONTAKTNÍ OSOBA ZADAVATELE 
 

Název/zadavatel: Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. 
Právní forma: Obecně prospěšná společnost 
Sídlo:     Bieblova 2922/3, 702 00 Ostrava 
Zastoupen: Ing. Libor Schenk, ředitel - osoba oprávněná jednat jménem zadavatele 
IČ: 26593548 
DIČ: CZ26593548  
Bankovní spojení zadavatele:  195882225/0300, ČSOB, a. s. 
Kontaktní osoba zadavatele:  Ing. Marie Dokoupilová 
Email kontaktní osoby:    asistenceov@czp-msk.cz 
Telefon kontaktní osoby:   +420 596 115 318 
Web zadavatele:  www.czp-msk.cz 
 

2. Předmět veřejné zakázky 
 

Název veřejné zakázky: 
 

Dostupnější osobní asistence, identifikační číslo. 013D312008301 
 

Vymezení předmětu veřejné zakázky: 
 

Předmětem veřejné zakázky je pořízení 1ks nového osobního automobilu pro poskytovatele sociálních služeb. 
Automobil budeme primárně využívat na osobní asistenci v okrese Opava. Automobil nebude sloužit jen 
k dopravě osobních asistentek k uživatelům, ale bude zároveň umožňovat přepravu kompenzačních pomůcek 
(invalidní vozík, schodolez, chodítka, apod.) v rozšířeném nákladovém prostoru (kufru). Vozidlo rovněž umožní 
převoz uživatele na invalidním vozíku. 
 

Technické podmínky 
  
Konkrétní technický popis a požadavky na výbavu vozidla jsou součástí Výzvy k podání nabídek v nabídkovém 
řízení. 
 

3. Obchodní a platební podmínky 
 

Nákup předmětu zakázky bude uskutečněn za plnou částku kupní ceny, není dovoleno úvěrové ani leasingové 
financování. Zadavatel nebude dodavateli poskytovat zálohy.  
Úhrada ceny dodávky bude provedena bezhotovostním bankovním převodem na základě daňového dokladu – 
faktury, která bude zadavateli předána podle podmínek uvedených v Kupní smlouvě. 
Na faktuře budou dodavatelem rozepsány jednotlivé dílčí položky stejně jako v podané nabídce. 
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V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy, nebo uvedené v kupní smlouvě, 
může zadavatel fakturu vrátit dodavateli se žádostí o provedení opravy či doplnění. Teprve ode dne doručení 
nové, doplněné nebo opravené faktury běží nová lhůta splatnosti. 
 

Další závazné platební a obchodní podmínky jsou uvedeny v povinném vzoru Kupní smlouvy, která je uchazečům 
předána jako závazná Příloha č. 4 Výzvy k podání nabídek v nabídkovém řízení na osobní automobil. Uchazeč je 
povinen doplnit údaje ve smlouvě. Ostatní text smlouvy není dodavatel oprávněn měnit ani jinak upravovat a je 
pro něj závazný. Tento návrh kupní smlouvy musí být součástí nabídky a povinně musí být podepsán osobou 
oprávněnou uchazeče zastupovat. 
 

Vybraný dodavatel bude vyzván k uzavření kupní smlouvy spolu s rozhodnutím o přidělení zakázky. Smlouva 
bude uzavřena písemně do 7 kalendářních dnů ode dne doručení oznámení o přidělení zakázky. 
 

Uchazeč se podáním nabídky zavazuje, že pokud bude jeho nabídka vybrána jako vítězná a stane se zadavateli 
dodavatelem: 
 

- bude archivovat veškeré doklady, které souvisí s realizací projektu, plněním zakázky a jejím financováním 
(nabídka, účetní, daňové záznamy) a to po dobu 10 let od finančního ukončení projektu, tj. nejméně do konce 
roku 2029. 

– umožní přístup osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole, v platném znění (zejména poskytovateli dotace MPSV ČR, Ministerstvu financí, auditnímu orgánu, 
Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, příslušnému Finančnímu úřadu a dalším kontrolním orgánům) a poskytne jim 
patřičnou součinnost k provedení kontroly dokladů souvisejících se zakázkou. 
 

Sankce 
 

Nedodržením lhůty pro dokončení dodávky ze strany dodavatele je ohroženo čerpání účelové dotace na pořízení 
předmětu zakázky. Zároveň je ohrožena realizace celého projektu. Z těchto důvodů se Dokumentace k projektu: 

Dostupnější osobní asistence, identifikační číslo. 013D312008301, spolufinancovaného MPSV ČR z programu 
013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb pro případ nedodržení nejzazší lhůty 
pro dokončení dodávky nebo pro případ dodání automobilu, který neodpovídá technické a výbavové specifikaci 
z Výzvy, sjednává jednorázová smluvní pokuta ve výši 20.000 Kč (slovy: dvacetisíckorunčeských), kterou 
dodavatel uhradí zadavateli. V takovém případě se současně ruší Kupní smlouva a zadavatel není vázán svou 
objednávkou ani příslibem takovéto vadné plnění od dodavatele převzít. 

 
4. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny  

 

Nabídkovou cenu stanoví uchazeč na základě vymezení předmětu veřejné zakázky, obsaženého v této zadávací 
dokumentaci, přílohách k této dokumentaci a Výzvě k podání nabídek v nabídkovém řízení. 
 

Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k realizaci předmětu veřejné zakázky včetně nákladů 
souvisejících. Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná a musí být stanovena v české měně 
(CZK). Nabídková cena bude stanovena pro dobu plnění a musí být pevná a neměnná. 
Uchazeč uvede celkovou cenu v tomto členění: 
 nabídková cena bez DPH, 
 výše DPH (i s uvedením sazby DPH v %), 
 nabídková cena včetně DPH. 
 

V případě, že uchazeč není plátce DPH, nabídková cena bude uvedena pouze v Kč bez DPH.  
 

Nabídková cena v tomto členění musí být uvedena také v návrhu smlouvy. Zadavatel není plátcem DPH. 
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5. Požadavky zadavatele na členění a formu zpracování nabídky 

 

Nabídka musí být předložena v písemné podobě v českém jazyce a musí být podepsána osobou oprávněnou 
zastupovat účastníka zadávacího řízení. 
 

Nabídky podává uchazeč v uzavřených obálkách s označením „VEŘEJNÁ ZAKÁZKA“ - název veřejné 
zakázky: „Dostupnější osobní asistence, identifikační číslo 013D312008301, kod zadavatele 2/2018“ a 
„NEOTVÍRAT“.  
 

Na obálce musí být dále uvedena adresa uchazeče, na níž je možné zaslat vyrozumění o tom, že jeho nabídka byla 
podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek, nebo oznámení o výsledku výběrového řízení. 
 

Uzavřením obálky se pro účely tohoto zadávacího řízení rozumí opatření obálky v místě jejího uzavření podpisem 
nebo razítkem uchazeče, a to tak, aby obálku nebylo možné neoprávněně otevřít, aniž by nedošlo k poškození 
výše uvedených ochranných prvků. 
 

Nabídka bude obsahovat:  
 

 Krycí list nabídky 
 Čestné prohlášení 
 Podepsaný návrh kupní smlouvy 
 Doklady požadované zadavatelem k prokázání kvalifikace uchazeče (kopie) specifikované ve Výzvě 

k podání nabídek v nabídkovém řízení 
 

Další náležitosti nabídky:  
 

 každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku,  
 varianty nabídky nejsou přípustné, 
 nabídka musí být, včetně veškerých požadovaných dokladů a příloh, svázána do jednoho samostatného 

svazku, 
 svazek musí být na titulní straně označen názvem svazku (Nabídka), názvem veřejné zakázky, 

jménem/názvem uchazeče, včetně uvedení sídla nebo místa podnikání uchazeče, 
 veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis uchazeče, musejí být opatřeny vlastnoručním 

podpisem osoby oprávněné jednat jménem uchazeče, včetně otisku razítka, vyplývá-li takový způsob 
jednání za uchazeče z Obchodního rejstříku, 

 posloupnost částí nabídky bude odpovídat posloupnosti zadávací dokumentace. 
 

6. Lhůta a místo pro podání nabídek, způsob podání nabídek  
 

Předpokládaný termín zahájení: po podpisu smlouvy  
Lhůta pro podání nabídek končí dne 1. 6. 2018 v 10:00 hodin.  
 

Způsob podání nabídek je uveden ve Výzvě k podání nabídek v nabídkovém řízení na osobní automobil 
z projektu Dostupnější osobní asistence, identifikační číslo: 013D312008301. 

7. Místo dodání / převzetí plnění veřejné zakázky  
 

Sídlo zadavatele: Bieblova 2922/3, Ostrava 702 00. 
 

8. Návrh kupní smlouvy (dále jen „smlouva“) 
 

Součástí nabídky uchazeče bude návrh smlouvy s obchodními podmínkami, stanovenými zadavatelem. Návrh 
smlouvy předložený v nabídce musí být podepsán osobou oprávněnou účastníka zadávacího řízení zastupovat. 
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Uchazeč vyplní v textu návrhu smlouvy údaje, které jsou určeny k vyplnění, a takto jsou označeny, přičemž není 
oprávněn měnit, přepisovat nebo jakkoliv jinak upravovat ostatní ujednání návrhu smlouvy. Kupní smlouva musí 
obsahovat a respektovat veškerá ustanovení obchodních podmínek, které jsou součástí této zadávací 
dokumentace.  
 

9. Doplňující informace k zadávacím podmínkám 
 

Uchazeč je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Žádost lze podat 
písemně na adresu zadavatele nebo e-mailem na kontaktní osobu. Žádost o dodatečné informace musí být 
kontaktní osobě zadavatele doručena alespoň 2 dny před koncem lhůty pro podání nabídek. 
 

Bude-li žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám doručena stanoveným způsobem, zadavatel doručí 
dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty, nejpozději do 2 dnů ode dne 
doručení žádosti uchazeče. Dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, doručí zadavatel současně všem 
uchazečům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace 
poskytnuta. 
 

10. HODNOCENÍ NABÍDEK, HODNOTÍCÍ KRITÉRIA 
 

Výběrová komise zadavatele bude otevírat obálky a došlé nabídky hodnotit v předběžně stanoveném termínu 
v pátek  dne 1. června 2018 ve 14:00 hodin. Otevírání obálek s nabídkami, jejich posouzení a hodnocení je 
neveřejné. 

Pokud nabídka nebude úplná nebo nebude obsahovat veškeré podstatné náležitosti stanovené těmito zadávacími 
podmínkami, může být uchazeč vyloučen a jeho nabídka nebude hodnocena, nebo může být zadavatelem vyzván 
k doplnění nebo objasnění nabídky ve lhůtě stanovené zadavatelem. Doplněním nebo objasněním nabídek nesmí 
být změněna nabídková cena. V případě, že uchazeč nabídku v dodatečné lhůtě nedoplní nebo neobjasní, bude 
tato nabídka vyloučena. Vyloučené nabídky není zadavatel povinen uchazečům vrátit, zůstávají u něj uloženy jako 
doklad o průběhu výběrového řízení. 

Zadavatel s důvody pro vyloučení nabídky seznámí uchazeče zadávacího řízení. 

Nabídky budou posuzovány a hodnoceny podle jediného hodnotícího kritéria – nabídkové ceny. Jako 
nejvýhodnější a tedy vítězná nabídka bude vyhodnocena ta s nejnižší nabídkovou cenou v ceně bez daně z přidané 
hodnoty. 

Zadavatel oznámí výsledek výběrového řízení tak, že do 5 ti dnů od výběru potenciálního dodavatele obešle 
všechny uchazeče, kteří mu nabídku podali, prokazatelným způsobem - písemně. Tento výsledek současně 
zveřejní na svém webu. 

Přestože jsou opravné prostředky uchazečů dle zákona vyloučeny, zadavatel umožňuje až do uzavření smlouvy 
s vítězem výběrového řízení v zájmu objektivnosti a transparentnosti jednotlivým uchazečům na jejich žádost 
i náklad nahlédnout do zprávy výběrové komise o posouzení a hodnocení nabídek a pořídit si z ní výpis nebo její 
opis. 

 
V Ostravě dne 15. května 2018  
 
 
 
 
 
…………………………………………..  
Ing. Libor Schenk 
Ředitel 


