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Výzva k podání nabídek v nabídkovém řízení na osobní automobil z projektu
Dostupnější osobní asistence, identifikační číslo: 013D312008301
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
Lhůta a místo pro podání nabídek, způsob podání nabídek
Nabídka musí být předložena v písemné podobě v českém jazyce a musí být podepsána osobou oprávněnou
zastupovat účastníka zadávacího řízení. Uchazeč může podat pouze jednu nabídku, a to ve lhůtě pro podání
nabídek.
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.
Lhůta pro podání nabídek končí dne 1. 6. 2018 v 10:00 hodin.
Nabídky se přijímají v sídle zadavatele na adrese: Bieblova 2922/3, Ostrava, PSČ 702 00, a to do konce
lhůty pro podání nabídek, v pracovní dny v době od 08:00 do 14:00 hod., poslední den do 10:00 hod.
Uchazeči mohou nabídky předkládat i doporučenou poštou na výše uvedenou adresu. Za doručenou nabídku
je považována ta nabídka, která bude do sídla organizace doručena do stanovené lhůty pro podání nabídek.
Zadavatel eviduje přijaté nabídky chronologicky, obálky s nabídkami budou označeny pořadovým číslem
nabídky, datem přijetí, časem přijetí a podpisovým záznamem pověřené osoby zadavatele.
Popis předmětu veřejné zakázky
Veřejná zakázka malého rozsahu zadaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění (dále jen „zákon“), v souladu s Metodikou zadávání zakázek vydanou Ministerstvem práce a
sociálních věcí.
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.
Technický popis na výbavu vozidla a příslušenství k vozidlu musí splňovat minimálně tyto požadavky:



pětimístné vozidlo,
pětidvéřové vozidlo, posuvné dveře z obou stran vozidla, zadní výklopné dveře,
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benzínový motor minimálně o výkonu 70kW,
manuální převodovka,
klimatizace,
přední mlhová světla,
kola o rozměrech minimálně 205/65 R15, nebo 205/60 R15,
červená barva,
centrální zamykání s dálkovým ovládáním, včetně tří klíčů od vozidla,
elektrické ovládání oken vpředu,
výškově nastavitelné sedadlo řidiče,
sklopné opěradlo předního sedadla spolujezdce,
dělená a sklopná opěradla zadních sedadel, ve druhé řadě,
nastavitelný volant,
tónovaná skla,
zatmavená skla zadních oken,
systém aktivující automatické brzdění při nízké rychlosti,
gumové koberce před předními i zadními sedadly a v zavazadlovém prostoru,
mechanické zabezpečení řazení včetně tří klíčů,
náhradní kolo (plnohodnotná rezerva) o stejném rozměru, jako budou kola na vozidle,
náhradní sada kol (4ks) se zimním obutím o stejném rozměru, jako budou kola na vozidle,
povinná výbava (lékárnička, tažné lano, výstražná vesta, výstražný trojúhelník), náhradní žárovky,
záruční doba minimálně 4 roky.

Bezbariérová úprava vozidla musí dále splňovat minimálně i tyto požadavky








vozidlo musí být způsobilé instalace bezbariérové úpravy – plošiny umožňující naložení, vyložení
a převozu osoby na mechanickém nebo elektrickém invalidním vozíku,
zesílená zadní náprava,
snížená podlaha,
nájezdový úhel max. 12°,
nájezdová rampa z hliníkového plechu,
protiskluzová a lehce omyvatelná krytina podlahy,
vozidlo musí umožňovat po montáži plošiny nadále převoz 5 osob na sedadlech, nebo jedné osoby
na mechanickém vozíku a 3 osob na sedadlech. Kufr v případě, že nebude přepravovaná osoba na
invalidním vozíku, musí mít stejnou kapacitu a musí umožnit přístup a převoz zavazadel bez
jakýchkoliv omezení. Úprava musí být atestovaná a schválená. Nutno prokázat certifikátem.

Požadavky na prokázání kvalifikace
Zadavatel požaduje prokázání splnění kvalifikačních předpokladů uchazeče. Uchazeč je povinen prokázat
splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek. Uchazeč prokáže kvalifikační předpoklady doložením
těchto dokladů:
- Výpis z obchodního rejstříku nebo jiný obdobný doklad o právní osobnosti
- Doklad o oprávnění k podnikání (např. výpis z živnostenského rejstříku)
- Čestné prohlášení o bezdlužnosti vůči příslušnému finančnímu úřadu a příslušnému úřadu sociálního
zabezpečení
- Čestné prohlášení o bezúhonnosti účastníka zadávacího řízení (fyzické osoby) či statutárního orgánu
účastníka zadávacího řízení (právnické osoby) apod.
Je postačující, aby výše uvedené doklady prokazující splnění kvalifikace byly předloženy v podobě prostých
kopií.
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Namísto předložení dokumentů požadovaných zadavatelem je účastník zadávacího řízení oprávněn prokázat
svou kvalifikaci výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 228 zákona o zadávání
veřejných zakázek) nebo certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů (obdobně podle
§ 234 zákona o zadávání veřejných zakázek).
Zadávací dokumentace
Zadávací dokumentace je přílohou č. 1 této výzvy. Zadávací dokumentace je zveřejněna na internetových
stránkách naší organizace: http://www.czp-msk.cz/index.php
Pravidla pro hodnocení nabídek
Základním kritériem pro hodnocení nabídek je nejnižší nabídková cena (bez DPH) - váha kritéria: 100%
Zadavatel bude o výsledcích této veřejné zakázky informovat uchazeče prostřednictvím e-mailu.
Předpokládaná hodnota předmětu veřejné zakázky
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 500 000,- Kč bez DPH.
Lhůta dodání / časový harmonogram plnění / doba trvání zakázky
Předpokládaný termín zahájení: po podpisu smlouvy
Lhůta dodání vozidla: do 31. 10. 2018
Výzva je rovněž zveřejněna na našich webových stránkách
Místo dodání / převzetí plnění veřejné zakázky
Sídlo zadavatele: Bieblova 2922/3, Ostrava 702 00
Vyhrazená práva zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje právo:




zrušit zadávací řízení do doby uzavření smlouvy,
dále jednat o konečném znění kupní smlouvy v částech, které nebyly předmětem soutěže uchazečů,
a které nejsou hlavními náležitostmi smlouvy,
zadavatel může měnit nebo doplňovat text výzvy nejpozději 3 dny před skončením lhůty pro podání
nabídek

Zadavatel nepřiznává zájemci právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení.
Doplnění výzvy
Nejedná se o zadávací řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek.
V Ostravě dne 15. května 2018

…………………………………………..
Ing. Libor Schenk
Ředitel
Přílohy:
č. 1 – Zadávací dokumentace
č. 2 – Krycí list nabídky
č. 3 – Vzor čestného prohlášení
č. 4 – Návrh Kupní smlouvy s technickým popisem a požadavky na výbavu vozidla
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