ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA
Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN „ZÁKON“)

1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Servis vozidel ZZS JčK

Název veřejné zakázky:

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE
Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo
jméno a příjmení:

Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje

Sídlo / místo podnikání / místo trvalého pobytu

B. Němcové 1931/6

(příp. doručovací adresa):

370 01 České Budějovice

IČ:

48199931

Osoba oprávněná jednat jménem či za

MUDr. Marek Slabý, MBA

zadavatele:

ředitel ZZS JčK

3. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OSOBY ZASTUPUJÍCÍ ZADAVATELE DLE § 43 ZÁKONA A OSOB
PODÍLEJÍCÍCH SE NA VYPRACOVÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo
jméno a příjmení:

Jihočeský kraj

Sídlo / místo podnikání / místo trvalého pobytu

U Zimního stadionu 1952/2

(příp. doručovací adresa):

370 76 České Budějovice

IČO:

708 90 650

Osoba zastupující osobu zastupující zadavatele:

Mgr. Ivana Stráská

Kontaktní osoba:

Bc. Štěpán Vondráček

Telefon, fax, e-mail:

386 720 173, vondracek@kraj-jihocesky.cz

4. KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Druh veřejné zakázky:

veřejná zakázka na služby

CPV:

50112100-4

Opravy automobilů

5. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je:

9.000.000,- Kč bez DPH

7. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A PODMÍNEK PLNĚNÍ
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7.1.

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcových smluv, jejich předmětem je provádění pravidelného i
mimořádného servisu dle aktuálních potřeb zadavatele. Jednotlivé rámcové smlouvy budou uzavřeny na jednotlivá
stanoviště v rámci Jihočeského kraje. Práce budou prováděny v souladu s podmínkami uvedenými v této zadávací
dokumentaci a souvisejícími přílohami.
Zajišťování následujících činností:




Provádění oprav vozidel a provádění intervalových servisů vozidel Volkswagen a Škoda
evidovaných ve správě ZZS JčK po dobu trvání Smlouvy, včetně dodávek náhradních dílů
souvisejících s provedením oprav vozidel a intervalových servisů.
Příprava vozu a zajištění provedení STK.
Diagnostika závad.

Zadavatel si na základě uzavřené rámcové smlouvy s vybraných dodavatelem vyhrazuje právo objednávat
služby, jež jsou předmětem plnění veřejné zakázky, v rozsahu odpovídajícím jeho skutečným potřebám.
Zadavatel nepřipouští sjednání minimálního plnění. Minimální plnění nelze zaručit.
Motorová vozidla zadavatele jsou dislokována na jednotlivých výjezdových základnách zadavatele dle jednotlivých
částí této veřejné zakázky.
Současná skladba vozového parku zadavatele (může doznat změn v průběhu plnění veřejné zakázky) viz příloha
č. 3 této zadávací dokumentace.
Součástí předmětu plnění není:
o

Záruční opravy zdravotnických nástaveb nebo vestaveb vč. záručních oprav vozidel prováděných
na základě záruk jednotlivých dodavatelů.

o

Opravy zdravotnických nástaveb nebo vestaveb, mimo oprav vozidel s nástavbou nebo
vestavbou po dopravních nehodách, které zajistí dodavatel jako celkovou dodávku.

o

Opravy vozidel, které vyžadují realizaci autorizovaným servisem, toto neplatí, pokud je
poskytovatelem autorizovaný servis

o

Opravy a provádění polepů vozidel.

o

Provedení výměny a servisu pneumatik a jejich opravy, výměny kol s pneumatikami včetně
vyvážení.

o

Dodávky pneumatik.

Způsob objednávky servisních služeb:
Servisní práce budou prováděny na základě písemných, telefonických, faxových, e-mailových či jiných obdobných
objednávek zadavatele. Na základě výše uvedených objednávek dojde k jejich potvrzení na dodavatelem
vystaveném zakázkovém listu, na němž budou uvedeny zejména identifikační údaje Objednatele a Poskytovatele,
datum přijetí objednávky, vč. hodiny, registrační značka vozidla, číslo karoserie vozidla, stav tachometru vozidla,
přesná specifikace servisní práce, předběžná cena práce a lhůta k jejímu provedení (termín ukončení díla).
Jiné požadavky zadavatele:
Záruční a servisní podmínky:
Záruční doba na provedené opravy a dodané náhradní díly musí být stanovena dle platných právních předpisů.
Ostatní
1)

Poskytovatel musí garantovat, že při servisu a opravách budou používány pouze schválená a kalibrovaná
diagnostická zařízení, měřicí přístroje, nářadí a budou dodržovány technologické postupy stanovené
výrobcem. Při opravách budou používány originální náhradní díly, případně díly, které jsou vyrobené
nezávislými výrobci a jsou kvalitativně rovnocenné s originálními díly.

2)

Náhradní díly z druhovýroby mohou být použity po konzultaci a odsouhlasení pověřeným pracovníkem
Objednatele.
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3)

Poskytovatel umožní pověřenému pracovníkovi Objednatele nahlédnutí do aktuálního oficiálního ceníku
originálních i neoriginálních ND použitých k opravě a současně mu umožní nahlédnout do seznamu
normovaných časových jednotek prací.

4)

Poskytovatel musí garantovat převzetí vozidla k opravě na základě objednávky Objednatele v prostorách
Objednatele na adrese výjezdové základny (viz bod 7.2 této zadávací dokumentace) včetně zajištění
neodkladného bezplatného odvozu příslušného vozidla do provozovny (servisu) Poskytovatele k
provedení opravy. V případě, že bude vzdálenost předávacího místa od servisu delší než 25 km, vyžaduje
Objednatel neodkladný bezplatný převoz vozidla na podvalníku zajištěného Poskytovatelem.

5)

V případě potřeby zajistit co nejrychlejší opravu si Objednatel vyhrazuje právo přistavit vozidlo do
provozovny (servisu) Poskytovatele k opravě vozidla vlastním pracovníkem, v takovém případě
Poskytovatel v běžné pracovní době garantuje přijetí vozidla neprodleně nejpozději do 1 hod. od
objednání.

6)

Při poruše sanitního vozu příjezd mechanika Poskytovatele na vyžádání ke konzultaci.

7)

V případě závady nebo nehody se Poskytovatel zavazuje na žádost Objednatele zajistit neodkladný odtah
nepojízdného vozidla z místa určeného Objednatelem. Cena za odtah vozidla bude stanovena podle
sazby za kilometr sjednané v příloze č. 2 zadávací dokumentace, která bude nedílnou součástí uzavřené
smlouvy.

8)

Přednostní oprava sanitních vozidel.

9)

Opravu vozidla provést v co nejkratší době, drobné opravy a diagnostika na počkání. Oprava vozidla musí
být provedena nejpozději do 3 pracovních dnů od převzetí vozidla do smluvního servisu, přičemž den
převzetí se do této doby nezapočítává. Termín provedení opravy vozidla může být prodloužen pouze ve
výjimečných případech a to na základě:
•

kdy Poskytovatel potřebného náhradního dílů není schopen tento díl dodat v běžné dodací lhůtě 1 dne,
v takovémto případě Poskytovatel oznámí pověřenému pracovníkovi Objednatele termín dodání
potřebného dílů, přičemž oprava bude provedena do 3 pracovních dní od dodání předmětného
náhradního dílu,

•

bude v průběhu opravy zjištěno další poškození, které vyvolá následnou opravu – v takovém případě
se termín opravy prodlouží o maximálně další 2 pracovní dny,

•

bude předáno Poskytovateli k opravě vozidlo po dopravní nehodě, v takovémto případě stanoví
Poskytovatel termín dokončení opravy a předání vozidla Objednateli na zakázkovém listu. Tento termín
je pak považován oběma stranami za závazný,

•

zjištění takového poškození, které bude vyžadovat posouzení vzniku závady (provedení odborných
zkoušek, testů nebo posudků), v takovém případě je termín opravy stanoven na dobu 5 dnů od
dokončení testů oznámením o výsledku a rozhodnutím o způsobu opravy.

10) Zajistit odstavení vozu v uzamčených objektech, v zimě zajistit odstavení vozu ve vytápěném objektu.
11) Poskytovatel garantuje zajištění bezplatného odvozu a předání příslušného vozidla po opravě v prostorech
Objednatele na adrese, která bude odpovídat jednotlivé části této veřejné zakázky. Vozidlo po opravě
zkontroluje a převezme pověřený pracovník Objednatele. V případě, že bude vzdálenost předávacího
místa od servisu delší, než 25 km vyžaduje Objednatel bezplatný převoz vozidla na podvalníku zajištěného
Poskytovatelem.
12) V případě potřeby Objednatele zajistit co nejrychlejší nasazení vozidla po opravě do provozu, si Objednatel
vyhrazuje právo vozidlo z provozovny (servisu) Poskytovatele po opravě vozidla odvézt vlastním
pracovníkem, v takovém případě Poskytovatel v běžné pracovní době garantuje předání vozidla okamžitě
po oznámení o ukončení opravy vozidla pověřenému pracovníkovi Objednatele, který vozidlo po opravě
zkontroluje a převezme.
13) Poskytovatel se zavazuje na žádost Objednatele zapůjčit Objednateli náhradní vozidlo pro dopravu řidiče
zpět na výjezdovou základnu Objednatele nebo ho odveze zpět na výjezdovou základnu.
14) Kontrola kvality a úplnosti provedené opravy bude provedena při převzetí vozidla. V případě opakování
závady, na kterou se vztahuje záruka na opravu, veškeré vzniklé náklady hradí Poskytovatel. V takovém
případě odstranění Objednatelem zjištěné závady na opraveném vozidle provede Poskytovatel
neprodleně.
15) Poskytovatel garantuje, že bude průběžně (min. 1x týdně) informovat stanovenou kontaktní osobu
Objednatele o průběhu opravy a o termínu dokončení opravy vozidla. V případě nutnosti změny
technologie opravy si Poskytovatel musí vyžádat konzultaci s pověřeným pracovníkem Objednatele a další
postup musí být tímto pracovníkem schválen.
16) Poskytovatel garantuje, že bude informovat stanovenou kontaktní osobu Objednatele o potřebě provedení
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prací nad rámec dohodnutého rozsahu opravy, a to ihned, nejpozději však v den zjištění této potřeby,
včetně případného navýšení ceny. Práce nad rámec původní objednávky musí být vždy Objednatelem
prokazatelně schváleny.
17) Poskytovatel garantuje, že na vyžádání umožní pověřenému pracovníkovi Objednatele provedení kontroly
a dohledu nad prováděnou opravou vozidla, a to kdykoli v pracovní době.
18) Poskytovatel garantuje, že v případě, kdy výrobce neuzná plnění v rámci zákonné záruky na vozidlo
poskytované výrobcem, v důsledku prací provedených Poskytovatelem při opravě vozidla a to v rozporu
s podmínkami výrobce na opravy vozidel v záruční době, přebírá veškeré záruky a garance sám
Poskytovatel a to v plné výši plnění, které neuzná výrobce a v rozsahu celé záruční doby sjednané mezi
Objednatelem a výrobcem.
19) Poskytovatel se zavazuje, že po celou dobu platnosti a účinnosti smlouvy bude mít uzavřené platné
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou účastníkem třetí osobě, a to nejméně ve výši 3 mil. Kč.
Kopie smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě bude součástí nabídky
účastníka. V případě změny pojišťovny, se kterou Poskytovatel uzavřel novou pojistnou smlouvu v
průběhu platnosti a účinnosti této smlouvy, je povinen tuto změnu bez zbytečného odkladu ohlásit
Objednateli a zároveň v kopii novou pojistnou smlouvu předložit.
Značky a vzorky
V případě, že jsou v zadávacích podmínkách uvedeny požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo
jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační
složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu,
pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků, zadavatel v takovémto
případě umožňuje pro plnění předmětu veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.
Případně předepsané materiály je možné nahradit jinými kvalitativně a technicky stejnými jako mají případné
předepsané výrobky.

7.2.

Rozdělení zakázky na části

Zadavatel rozdělil veřejnou zakázku na 9 částí plnění dle jednotlivých výjezdových základen:
Část plnění A – České Budějovice, B. Němcové 1931/6
Část plnění B – Tábor, Chýnovská 276
Část plnění C1 – Jindřichův Hradec, Vídeňská 508/3
Část plnění C2 – Dačice, Antonínská 85/II
Část plnění C3 – Třeboň, Riegrova 14/II
Část plnění D – Český Krumlov, Nad nemocnicí 153
Část plnění E1 – Prachatice, Slunečná 939
Část plnění E2 – Vimperk, Špidrova 107
Část plnění G – Strakonice, Radomyšlská 336
Účastník je oprávněn podat nabídku na každou část plnění samostatně, nebo na všechny části plnění.

7.3.

Předpokládaná doba plnění

Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn zadáním zakázky. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit
předpokládaný termín plnění veřejné zakázky s ohledem na případné prodloužení zadávacího řízení. Zahájení
prací se předpokládá bezprostředně po podpisu smlouvy.
Předpokládaný termín dokončení: 1 rok od podpisu smlouvy

7.4.

Místo plnění
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Místo plnění je stanoveno dle jednotlivých částí plnění tedy výjezdových základen viz bod 7.2. Rozdělení zakázky
na části.

8. TECHNICKÉ PODMÍNKY DLE § 89 ZÁKONA, JE-LI TO ODŮVODNĚNO PŘEDMĚTEM VEŘEJNÉ
ZAKÁZKY
9. OBCHODNÍ PODMÍNKY
9.1. PLATEBNÍ PODMÍNKY
Závazné platební podmínky jsou uvedeny v návrhu Smlouvy (příloha č. 6 této ZD).

9.2. DODACÍ PODMÍNKY
Závazné dodací podmínky jsou uvedeny v návrhu Smlouvy (příloha č. 6 této ZD).

9.3. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
Závazné záruční podmínky jsou uvedeny v návrhu Smlouvy (příloha č. 6 této ZD).

9.4. SANKČNÍ PODMÍNKY
Závazné sankční podmínky jsou uvedeny v návrhu Smlouvy (příloha č. 6 této ZD).

9.5. OBJEKTIVNÍ PODMÍNKY, ZA NICHŽ JE MOŽNO PŘEKROČIT VÝŠI NABÍDKOVÉ CENY
Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny vyjma:


změny sazeb DPH.

9.6. PODDODAVATELÉ
Poddodavatelé
Zadavatel umožňuje, aby účastník realizoval část zakázky za pomoci poddodavatelů. V případě, že tato část
zakázky bude plněna formou poddodávky (prostřednictvím třetí osoby), v takovém případě musí účastník nejpozději
ke dni podání nabídky uvést, jakou část plnění veřejné zakázky bude zadána třetím osobám, a které osoby to budou
(u poddodavatelů je účastník povinen uvést jeho identifikační údaje dle § 28 písm. g) zákona - seznam
poddodavatelů) Tím není dotčena výlučná odpovědnost účastníka za poskytování řádného plnění.
Součástí nabídky bude předložena listina, ze které vyplývá, že poddodavatel bude pro dodavatele uvedenou
poddodávku v rámci této veřejné zakázky realizovat (listina musí být podepsána osobou oprávněnou jednat jménem
nebo za poddodavatele; tato listina může mít i podobu smlouvy mezi dodavatelem a poddodavatelem, která se týká
této veřejné zakázky.
Úprava či doplnění seznamu poddodavatelů v průběhu plnění veřejné zakázky je možná pouze na základě písemné
dohody smluvních stran. Změna poddodavatele je možná pouze se souhlasem zadavatele, a to i tehdy, pokud
účastník pomocí tohoto poddodavatele neprokazoval splnění kvalifikace. Pokud však účastník prokázal splnění
části kvalifikace pomocí poddodavatele, je oprávněn ho nahradit pouze poddodavatelem, který splňuje
požadovanou část kvalifikace ve stejném nebo větším rozsahu. Zadavatel není oprávněn souhlas s výměnou
poddodavatele bez objektivního důvodu odmítnout.
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Pokud účastník nevyužije k plnění veřejné zakázky poddodavatele, předloží čestné prohlášení o tom, že
poddodavatele nevyužije.

9.6 DALŠÍ PODMNÍNKY PRO UZAVŘENÍ SMLOUVY
Před uzavřením smlouvy předloží dle § 104, odst. 2 zákona vybraný dodavatel, který je právnickou osobou,
zadavateli dokumenty, z nichž budou vyplývat následující skutečnosti:
a)

identifikační údaje všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem podle zákona o některých
opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,

b)

doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; těmito doklady jsou
zejména:
1. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
2. seznam akcionářů,
3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

11. POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDEK
Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

12. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
12.1

Nabídková cena

Účastník je povinen stanovit jednotlivé jednotkové nabídkové ceny částkou v českých korunách v členění bez DPH,
částka DPH, s DPH.
Účastník uvede jednotkové ceny v požadovaném členění do návrhu smlouvy a krycího listu nabídky. Jednotkové
ceny musí obsahovat všechny náklady nutné k řádnému splnění jednotlivého úkonu.
12.2.

Zpracování nabídky

A.

Účastník uvede do Krycího listu nabídky (Příloha č. 5 této ZD) a do smlouvy:

1.

výši hodinové sazby za mechanické práce při provádění oprav vozidel VW bez DPH (Kč/100 jednotek
časové normy prací, tj. 1 hodina práce), tato cena je předmětem hodnocení nabídky účastníka – viz
dílčí hodnotící kritérium č. 1.

2.

výši hodinové sazby za mechanické práce při provádění oprav vozidel Škoda bez DPH (Kč/100 jednotek
časové normy prací, tj. 1 hodina práce),
tato cena je předmětem hodnocení nabídky účastníka – viz dílčí hodnotící kritérium č. 2.

3.

cenu bez DPH (v Kč) po slevě za vybrané originální náhradní díly dle tabulky č. 1 (Příloha č. 1 této ZD),
tato cena je předmětem hodnocení nabídky účastníka – viz dílčí hodnotící kritérium č. 3.

4.

% slevu poskytnutou účastníkem z cen všech originálních náhradních dílů pro všechny typy vozidel
Zadavatele, mimo druhy originálních náhradních dílů uvedených v tabulce č. 1 (Příloha č. 1 této ZD).
Tato sleva je předmětem hodnocení nabídky účastníka – viz dílčí hodnotící kritérium č. 4.

Účastník do smlouvy uvede:
5.

% slevu poskytnutou účastníkem z cen všech náhradních dílů z druhovýroby, pokud tyto ND poskytuje.
Sleva z ceny náhradních dílů z druhovýroby musí být minimálně ve výši slevy uvedené procentní
sazbou poskytnutou účastníkem z cen všech originálních náhradních dílů pro všechny typy vozidel
Zadavatele, mimo druhy originálních náhradních dílů uvedených v tabulce č. 1 (Příloha č. 1 této ZD).
Tato sleva není předmětem hodnocení nabídky účastníka, (ale bude uvedena ve smlouvě).
Pokud účastník náhradní díly z druhovýroby neposkytuje, uvede tuto skutečnost v návrhu smlouvy
v článku IV., odst 4.1.5.
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B.

Účastník uvede ceny za vybrané druhy originálních náhradních dílů (ND) do Ceníku vybraných
druhů originálních náhradních dílů (ND) (viz Příloha č. 1 k této ZD) takto:



Účastník vyplní položky v tabulce č. 1 následovně:

-

Ceníková cena ND v Kč bez DPH za jednotku – uvede ceny bez DPH před slevou z ceníku originálních
ND.

-

Cena ND po slevě v Kč bez DPH – uvede cenu jednotlivých položek uvedených v tabulce po slevě v Kč
bez DPH.

-

Sleva v % z ceníku originálních ND.

-

Celková cena vybraných položek ND po slevě v Kč bez DPH – uvede součet cen jednotlivých položek po
slevě v Kč bez DPH, tato cena je předmětem hodnocení nabídky účastníka – viz dílčí hodnotící
kritérium č. 3.

13. JINÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Účastník doplní ceny do tabulky č. 1 s vybranými druhy originálních náhradních dílů (Příloha č. 1 této ZD). Tato
vyplněná tabulka bude uvedena v nabídce v listinné podobě i v elektronické např. na CD/DVD. Tato tabulka bude
také nedílnou součástí smlouvy.
Účastník v nabídce předloží kopii platného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou účastníkem třetí osobě, a
to nejméně ve výši 3 mil. Kč (platnost tohoto pojištění bude po celou dobu trvání smlouvy).

14. POŽADAVKY NA KVALIFIKACI
Podrobná specifikace požadavků zadavatele na kvalifikaci je uvedena v Kvalifikační dokumentaci, která tvoří
přílohu Zadávací dokumentace. Kvalifikační dokumentace upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob
prokázání kvalifikačních předpokladů, viz Příloha č. 4 této ZD.

15. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK
V rámci hodnocení nabídek dle § 119 zákona budou použity informace a údaje uvedené v návrhu smlouvy
účastníka zadávacího řízení.
Zadavatel v souladu s § 114 odst. 1 zákona stanovuje, že nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické
výhodnosti. Zadavatel bude hodnotit ekonomickou výhodnost nabídek podle níže uvedených pravidel stanovených
v souladu s § 115 zákona.
Pravidla pro hodnocení nabídek:
a) kritéria hodnocení
Ekonomickou výhodnost nabídek bude zadavatel hodnotit podle těchto kritérií:
Nejnižší nabídková cena
b) metoda vyhodnocení nabídek v jednotlivých kritériích
Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici 0 do 100 bodů a obodování dílčích kritérií
provede takto:
Pro dílčí kritérium 1., 2. a 3, kde má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu:
nejvhodnější nabídka
Počet bodů = ---------------------------------- x 100
hodnocená nabídka
Pro dílčí kritérium 4., kde má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu:
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hodnocená nabídka
Počet bodů = ---------------------------------- x 100
nejvhodnější nabídka

Celkové hodnocení je součtem bodových hodnocení dílčích kritérií, která jsou vynásobena vahou daného
kritéria. Nejvýhodnější nabídkou je ta, která získá nejvyšší celkový počet bodů. V případě rovnosti bodů
bude dána přednost té nabídce, která bude podána zadavateli dříve.
Účastník není oprávněn podmínit jím navrhované ceny. Podmínění nebo uvedení několika rozdílných hodnot na
různých místech v nabídce je důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení účastníka ze zadávacího řízení. Obdobně
bude zadavatel postupovat v případě, že dojde k uvedení jednotkové ceny v jiné formě či měně než zadavatel
požaduje.

c) váha nebo jiný matematický vztah mezi kritérii
Hodnocení nabídek bude provedeno dle základního hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti nabídky s těmito
dílčími kritérii a váhami:
Poř.
číslo
1.
2.
3.
4.

Dílčí hodnotící kritérium
Výše hodinové sazby za mechanické práce při provádění oprav vozidel VW
bez DPH (Kč/100 jednotek časové normy prací, tj. 1 hodina práce)
Výše hodinové sazby za mechanické práce při provádění oprav vozidel Škoda bez
DPH (Kč/100 jednotek časové normy prací, tj. 1 hodina práce)
Cena bez DPH po slevě za vybrané druhy originálních náhradních dílů dle tabulky
č. 1, uvedené v příloze č. 1 k této Zadávací dokumentaci (v Kč)
% sleva poskytnuta účastníkem z cen všech originálních náhradních dílů pro všechny
typy vozidel Zadavatele, mimo druhy originálních náhradních dílů uvedených
v tabulce č. 1 v příloze č. 1 k této Zadávací dokumentaci

Váha
Kritéria
30 %
20 %
25 %
25 %

Hodnocení dílčích kritérií
Předmětem hodnocení dílčího kritéria č. 1 „Výše hodinové sazby za mechanické práce při provádění oprav
vozidel VW bez DPH (Kč/100 jednotek časové normy prací, tj. 1 hodina práce)“ bude sazba v Kč za 1 hodinu
provádění oprav. Sazba bude uvedena bez DPH, dále bude uvedena sazba DPH a cen s DPH. Výše hodinové
sazby bude platná po celou dobu platnosti Smlouvy. Nejlépe bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou
cenou.
Předmětem hodnocení dílčího kritéria č. 2 „Výše hodinové sazby za mechanické práce při provádění oprav
vozidel Škoda bez DPH (Kč/100 jednotek časové normy prací, tj. 1 hodina práce)“ bude sazba v Kč za 1
hodinu provádění oprav. Sazba bude uvedena bez DPH, dále bude uvedena sazba DPH a cen s DPH. Výše
hodinové sazby bude platná po celou dobu platnosti Smlouvy. Nejlépe bude hodnocena nabídka s nejnižší
nabídkovou cenou.
Předmětem hodnocení dílčího kritéria č. 3 „Celková cena bez DPH po slevě za vybrané druhy originálních
náhradních dílů dle tabulky č. 1, uvedené v příloze č. 1 k této ZD (v Kč)“ bude součet všech položkových cen
bez DPH po slevě účastníkem zapsaných do tabulky č. 1 (viz Příloha č. 1 k této ZD), která musí být nedílnou
přílohou nabídky a bude i nedílnou přílohou Smlouvy. Nejlépe bude hodnocena nabídka s nejnižší hodnotou
součtu všech položkových cen po slevě bez DPH v Kč. Ceny účastníkem uvedené do tabulky č. 1 v Příloze č.
1 k této ZD budou platné po celou dobu platnosti Smlouvy.
Předmětem hodnocení dílčího kritéria č. 4 „% sleva poskytnuta účastníkem z cen všech originálních
náhradních dílů pro všechny typy vozidel Zadavatele, mimo druhy originálních náhradních dílů uvedených
v tabulce č.1, v příloze č. 1 k této Zadávací dokumentaci“. Nejlépe bude hodnocena nabídka s nejvyšší
hodnotou % slevy.

16. POŽADAVEK NA POSKYTNUTÍ JISTOTY
Zadavatel jistotu nepožaduje.
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17. PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
Nabídka bude předložena v originále v písemné formě a dále rovněž v elektronické formě na vhodném médiu
např. na CD/DVD, v českém jazyce.
Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
Všechny

listy

nabídky

včetně

příloh

budou

řádně

očíslovány

vzestupnou

číselnou

řadou

a nabídka bude zajištěna proti neoprávněné manipulaci.
Účastník zadávacího řízení použije pořadí dokumentů specifikované v následujících bodech těchto pokynů pro
zpracování nabídky:
1.

Obsah

nabídky.

Nabídka

bude

opatřena

obsahem

s uvedením

čísel

stránek

u jednotlivých oddílů (kapitol).
2.

Podepsaný návrh Smlouvy.

Součástí zadávacích podmínek je vzor Smlouvy. Účastník zadávacího řízení pouze doplní požadované chybějící
údaje a Smlouvu podepsanou osobou oprávněnou zastupovat účastníka zadávacího řízení učiní součástí nabídky
jako návrh Smlouvy. Smlouva musí po obsahové stránce odpovídat obsahu nabídky účastníka zadávacího řízení.
Pokud Smlouva nebude odpovídat ostatním částem nabídky účastníka zadávacího řízení, bude tato skutečnost
důvodem pro vyloučení účastníka zadávacího řízení ze zadávacího řízení. Pokud zastupuje účastníka zadávacího
řízení jiná osoba odlišná od osoby oprávněné k zastupování, musí být součástí návrhu Smlouvy plná moc
opravňující tuto osobu k zastupování. Tato plná moc musí být předložena v originále nebo v úředně ověřené kopii.
3.

Doklady a dokumenty k prokázání splnění kvalifikace.

4.

Ostatní doklady a dokumenty požadované zadavatelem

Zadavatel dále požaduje, aby v případě společné účasti účastníků zadávacího řízení tito v nabídce doložili, jaké
bude rozdělení odpovědnosti za plnění veřejné zakázky.

18. POŽADAVEK NA PODÁNÍ NABÍDKY POUZE
PROSTŘEDNICTVÍM ELEKTRONICKÉHO NÁSTROJE

V

ELEKTRONICKÉ

PODOBĚ

Zadavatel nepožaduje podání nabídek pouze v elektronické podobě.

19. VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace je možno doručit písemně (e-mail, pošta, popř. elektronický nástroj)
nejpozději 8 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek, kontaktní osoba: Bc. Štěpán
Vondráček, tel: 386720173, email: vondracek@kraj-jihocesky.cz a zároveň v kopii na Kateřina Schacková,
tel.: 387762215, email: schackovak@zzsjck.cz
Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel uveřejní na profilu zadavatele nejméně 5 pracovních dnů před
uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel může provést vysvětlení zadávací dokumentace i bez předchozí
žádosti účastníka zadávacího řízení.
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Zadávací podmínky obsažené v zadávací dokumentaci může zadavatel změnit nebo doplnit před uplynutím lhůty
pro podání nabídek. Změna nebo doplnění zadávací dokumentace podmínek bude uveřejněna nebo oznámena
účastníkům zadávacího řízení stejným způsobem jako zadávací podmínka, která byla změněna nebo doplněna.
Pokud to povaha doplnění nebo změny zadávací dokumentace vyžaduje, zadavatel současně přiměřeně prodlouží
lhůtu pro podání nabídek. V případě takové změny nebo doplnění zadávací dokumentace, která může rozšířit okruh
možných účastníků zadávacího řízení, prodlouží zadavatel lhůtu tak, aby od odeslání změny nebo doplnění
zadávací dokumentace činila nejméně celou svou původní délku.

20. PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ
Prohlídka místa plnění veřejné zakázky nebude vzhledem k povaze předmětu plnění veřejné zakázky uskutečněna.

21. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK
Otevírání obálek s nabídkami v termínu:

Datum: 9. 6. 2017

Hodina: 9:00

Podáním nabídky se rozumí doručení nabídky na adresu osoby zastupující zadavatele (podatelna) ve lhůtě pro
podání nabídek. Za včasné doručení odpovídá účastník. Ve smyslu § 47 odst. 4 zákona zaniká účast v zadávacím
řízení uplynutím lhůty k podání nabídek těm účastníkům zadávacího řízení, kteří nabídku nepodali.
- Nabídka bude podána v souladu s § 107 zákona.
- Nabídky se podávají pouze písemně v listinné formě.
- Nabídky se podávají pouze v českém jazyce (tím není dotčeno ustanovení § 45 odst. 3 zákona).
Nabídky se podávají po celou dobu lhůty pro podání nabídek následujícími způsoby:
a) Zasílají se poštou nebo prostřednictvím osoby, která provádí přepravu zásilek nebo prostřednictvím držitele
poštovní licence podle zvláštního právního předpisu na adresu osoby zastupující zadavatele:
Jihočeský kraj – Krajský úřad
OREG - oddělení realizace veřejných zakázek
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
b) Nabídky lze podat po celou dobu lhůty pro podání nabídek vždy v pracovních dnech v úředních hodinách rovněž
osobně na následující místo: Krajský úřad, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, podatelna č. dveří
1.039 v každý pracovní den (provozní doba podatelny: pondělí a středa: 8:00 – 17:00 hodin, úterý a čtvrtek: 8:00
– 16:00 hodin, pátek: 8:00 – 14:00 hodin).
Doručení nabídky musí být v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky a také označením části
veřejné zakázky, na kterou je nabídka podána:
„Servis vozidel ZZS JčK… (označení části) – NEOTEVÍRAT“

22. OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK
Otevírání obálek s nabídkami proběhne v termínu:
Datum a hodina:

9. 6. 2017 v 10:00 hodin
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Místo:

Krajský úřad – Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2,České
NP - zasedací místnost č. 2.075

Budějovice,

2.

Zadavatel provede otevírání obálek s nabídkami v listinné podobě v souladu s § 110 zákona.
Otevírání obálek s nabídkami se může zúčastnit maximálně 1 zástupce účastníka zadávacího řízení, který podal
nabídku do konce lhůty pro podání nabídek. Při otevírání obálek s nabídkami se tito zástupci účastníků zadávacího
řízení prokáží plnou mocí vystavenou osobou oprávněnou jednat za účastníka zadávacího řízení. Jestliže se
jednání bude účastnit osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka, prokáže se tato osoba průkazem totožnosti.
Zadavatel otevře obálky postupně podle zadavatelem přiděleného pořadového čísla (tj. podle data a času
doručení)) a v souladu s § 110 odst. 2 zákona kontroluje, zda:
a)

byla nabídka doručena ve stanovené lhůtě,

b)

byla nabídka v listinné podobě doručena v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky.

Zadavatel přítomným osobám sdělí identifikační údaje účastníků zadávacího řízení a údaje z nabídek odpovídající
číselně vyjádřitelným kritériím hodnocení.
Zadavatel může k provádění úkonů podle zákona pověřit komisi.

23. DALŠÍ ČÁSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - PŘÍLOHY


Příloha č. 1 – Ceník vybraných druhů originálních náhradních dílů (ND)_tabulka č. 1



Příloha č. 2 – Stanovení sazby za kilometr na odtah vozidla



Příloha č. 3 – Dopravní prostředky ZZS JčK dle výjezdových základen pro účely servisu



Příloha č. 4 – Kvalifikační dokumentace



Příloha č. 5 – Krycí list



Příloha č. 6 – Návrh smlouvy

V Českých Budějovicích dne 2. 5. 2017

……………………………………….
MUDr. Marek Slabý, MBA
Ředitel ZZS JčK

Digitálně podepsáno
Jméno: Štěpán
Vondráček
Datum: 02.05.2017
09:47:29
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