Výzva k podávání nabídek
1. Název veřejné zakázky
Dodávka servisního automobilu pro středisko zákaznických služeb

2. Zadavatel
Název:
Sídlo:
IČO:
Zastoupený:

Dopravní podnik města Pardubic a.s.
Zelené předměstí, Teplého 2141, 532 20 Pardubice
63217066
Ing. Tomášem Pelikánem, místopředsedou představenstva

3. Vymezení předmětu veřejné zakázky
Druh veřejné zakázky: zakázka malého rozsahu na dodávky
Předmět plnění: automobil pro středisko zákaznických služeb
Předmětem plnění je dodávka servisního automobilu pro středisko zákaznických služeb, za
podmínek uvedených v této výzvě. Zadavatel připouští možnost nabídky i nehavarovaného
předváděcího vozidla, od jehož první registrace uplynuly nejvýše dva roky, a které má nájezd
nejvýše 20 000 km. Podrobné vymezení předmětu plnění obsahuje technická specifikace,
která je přílohou č. 2 této výzvy.

4. Požadavky na kvalifikaci
Základní kvalifikační předpoklady
Zadavatel požaduje, aby dodavatel měl základní způsobilost pro účast v zadávacích řízeních
dle zákona o zadávání veřejných zakázek, tedy aby měl základní způsobilost dle § 74 zákona.
Zadavatel nepožaduje prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů v nabídce a
vyhrazuje si právo požadovat prokázání základních kvalifikačních předpokladů až po
vybraném dodavateli.
Profesní kvalifikační předpoklady:
Dodavatel splňuje profesní kvalifikační předpoklady, pokud je oprávněn k podnikání v oboru
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky.
Zadavatel nepožaduje prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů v nabídce a
vyhrazuje si právo požadovat prokázání základních kvalifikačních předpokladů až po
vybraném dodavateli.

5. Požadavky na zpracování nabídky
Nabídka bude podána v českém jazyce v tištěné podobě a bude vhodným způsobem
chráněna proti manipulaci.
Nabídka bude obsahovat alespoň:
 krycí list nabídky obsahující veškeré údaje požadované zadavatelem, jak tyto
požadavky vyplývají ze vzoru krycího listu, jenž je přílohou č. 1 této výzvy.
 popis vozidla, ze kterého bude patrné, zda se jedná o nabídku nového či
předváděcího vozidla (u nabídky předváděcího vozidla bude přílohou popisu vozidla
kopie Osvědčení o registraci).
 doklady prokazující kvalifikaci uchazeče v rozsahu kapitoly 4. této výzvy.

6.

Smluvní a obchodní podmínky

a) Doba plnění
Předmět plnění bude zadavateli dodán nejpozději do 28. 2. 2021.
b) Místo plnění
Zadavatel převezme předmět plnění v Pardubicích.
c) Platební podmínky
Platba proběhne výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
Úhrada za předmět plnění bude probíhat na základě daňového dokladu, který bude vystaven
po převzetí předmětu plnění se splatností 30 dnů.
Zadavatel nebude poskytovat zálohové platby.
d) Záruční podmínky
Zadavatel požaduje záruční dobu na předmět plnění v minimální délce 2 roky od dodání a
100 000 km na celý automobil, přičemž rozhodující bude, která hodnota bude překročena
dříve. Zadavatel dále požaduje záruku 5 let od dodání a 200 000 km na motor automobilu,
přičemž rozhodující bude, která hodnota bude překročena dříve.
Zadavatel nepřipouští podmiňovat dodavatelem nabídnutou délku záruční doby
nestandardním omezením odpovědnosti za vady v záruční době.
e) Sankce
Bude-li dodavatel v prodlení s řádným předáním předmětu plnění objednateli v termínu,
k němuž se smluvně zaváže, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1%
z jím nabízené celkové ceny (dle krycího listu této nabídky) za předmět plnění za každý
započatý den s tím, že tuto případnou smluvní pokutu má právo objednatel odečíst od částky
uvedené v konečné faktuře.

7.

Způsob hodnocení

Předpokladem pro vlastní hodnocení je splnění podmínek a požadavků uvedených v této
výzvě. Předmětem hodnocení bude ekonomická výhodnost nabídky.
a) nabídková cena bez DPH,
b) opotřebení automobilu,
c) délka dodací lhůty.
Ekonomická výhodnost nabídky bude určena dle následujícího vzorce:

𝐸𝑉𝑁 =

200 000 𝑘𝑚−𝐷
200 000 𝑘𝑚

𝐶+200 𝐾č/𝑑𝑒𝑛∙𝑇

, kde

C…cena automobilu uvedená účastníkem zadávacího řízení v krycím listu nabídky [Kč bez
DPH],
D…opotřebení automobilu, vyjádřená jakožto kilometrický nájezd nabízeného automobilu ke
dni jeho dodání, jak jej dodavatel uvede v krycím listu nabídky [km],
T…dodací lhůta, vyjádřená jako rozdíl mezi datem dodání uvedeným v nabídce a dnem
uvedeným v této výzvě jako konec lhůty vázanosti dodavatele nabídkou.
Vybrána bude nabídka, jejíž ekonomická výhodnost bude nejvyšší.

8.

Dodatečné informace

Případné bližší informace týkající se této zakázky poskytnou osoby zadavatele:


Mgr. Pavlína Kuklová, referentka pohledávek a veřejných zakázek, tel. 466 899 293,
email: pavlinak@dpmp.cz



Ing. Mgr. Martin
martins@dpmp.cz.

9.

Slezák,

právník

společnosti,

tel.

466 899 292,

e-mail:

Místo, způsob podání a označení nabídky

Dodavatelé podají nabídku v jednom vyhotovení v řádně uzavřené obálce, na které budou
vyznačeny identifikační údaje dodavatele a která bude označena nápisem „Dodávka
servisního automobilu pro středisko zákaznických služeb“ s výzvou „Neotevírat“. Na
obálce musí být uvedeno označení a kontaktní adresa dodavatele.
Nabídky mohou být podány:
 osobně do kanceláře právníka společnosti v pracovních dnech od 9:00 do 15:00
hodin, po telefonické domluvě i v jinou hodinu, nebo
 zaslány v písemné podobě na adresu:
Dopravní podnik města Pardubic a.s.
právní oddělení
Teplého 2141
532 20 Pardubice

10. Lhůta pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek: 23. 11. 2020 do 10.00 hodin.

11. Jiné požadavky zadavatele na plnění zakázky a práva zadavatele








Zadavatel nebude vracet dodavatelům podané nabídky.
Zadavatel nebude poskytovat náhradu nákladů, které dodavatel vynaloží na
zpracování nabídky.
Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu zadávacích podmínek v průběhu lhůty pro
podávání nabídek.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit soutěž.
Zadavatel si vyhrazuje právo jednat s vybraným dodavatelem o textaci smlouvy.
Zadavatel si vyhrazuje právo nepřijmout žádnou z podaných nabídek.
Dodavatelé budou svými nabídkami vázáni do 30. 11. 2020. Do tohoto data oznámí
zadavatel dodavatelům vybranou nabídku.

12. Další sdělení dodavatelům
Touto výzvou není v souladu s ustanovením § 158, odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek (ZZVZ), zahájeno zadávací řízení ve smyslu ZZVZ.

Součástí této výzvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1: vzor krycího litu
Příloha č. 2: technická specifikace
V Pardubicích dne: 9. 10. 2020

…………………………………..…
Ing. Tomáš Pelikán
místopředseda představenstva

