VZ-039/2021

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
STAREZ – SPORT, a. s.
se sídlem Křídlovická 34, 603 00 Brno, IČO: 269 32 211
(dále jen „zadavatel“) tímto
vyzývá
k podání nabídky ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce
Dodávka užitkového automobilu
(dále jen veřejná zakázka)
zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon)

I.

Preambule

1.

Veškeré úkony v rámci výběrového řízení se provádějí elektronicky prostřednictvím
elektronického nástroje E-ZAK dostupného na https://zakazky.starezsport.cz/ (nestanoví-li
zadavatel v zadávacích podmínkách nebo v průběhu výběrového řízení jinak). Zadavatel
dodavatele upozorňuje, že pro plné využití všech možností elektronického nástroje
E-ZAK je třeba provést a dokončit tzv. registraci dodavatele. Vyřízení registrace trvá
maximálně 48 hodin (v pracovní dny) a není zpoplatněno.

2.

Zadavatel dodavatelům doporučuje, aby kontaktní osobu zadavatele požádali o přiřazení
k veřejné zakázce nebo aby průběžně sledovali adresu veřejné zakázky.

3.

Zavedl-li zadavatel dodavatele do elektronického nástroje E-ZAK, uvede u něj jako kontaktní
údaje takové, které získal jako veřejně přístupné, nebo jiné vhodné kontaktní údaje. Je
povinností každého dodavatele, aby před dokončením registrace do elektronického
nástroje E-ZAK své kontaktní údaje zkontroloval a případně upravil či doplnil jiné.

4.

Veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK se považují za
řádně doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta písemnosti
v elektronickém nástroji E-ZAK. Na doručení písemnosti nemá vliv, zda byla písemnost jejím
adresátem přečtena, případně, zda elektronický nástroj E-ZAK adresátovi odeslal na
kontaktní emailovou adresu upozornění o tom, že na jeho uživatelský účet v elektronickém
nástroji E-ZAK byla doručena nová zpráva, či nikoli.

5.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce dostupné na:
https://zakazky.starezsport.cz/

6.

Zadavatel má zájem, s ohledem na povahu a smysl této veřejné zakázky, dodržovat zásady
sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací ve
smyslu zákona, přičemž dodavatel je povinen tyto zásady dodržovat. Sociálně odpovědné
zadávání kromě důrazu na čistě ekonomické parametry zohledňuje také související dopady
zejména v oblasti zaměstnanosti, sociálních a pracovních práv a životního prostředí.
Zadavatel od dodavatele vyžaduje při plnění předmětu veřejné zakázky zajistit zejména
legální zaměstnávání, férové pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce
pro všechny osoby, které se na plnění veřejné zakázky budou podílet. Dodavatel je povinen
zajistit tento požadavek zadavatele i u svých poddodavatelů.

II.

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je pořízení užitkového automobilu formou finančního leasingu.
Automobil musí splňovat následující podmínky:
a) předmětem veřejné zakázky je nový užitkový vůz do terénu
b) automobil musí být homologován pro provoz na pozemních komunikacích v ČR
SPECIFIKACE VÝBAVY VOZIDLA
•
•
•
•
•

•
•

pětimístný vůz
palivo – benzín
výkon – minimum od 95kW
převodovka – minimum 5st. manuální
pohon 4x4 s redukčním převodem s možností manuálního přepnutí na pohon 4x2
objem palivové nádrže alespoň 60 litrů
světlá výška alespoň 220 mm

Exteriér, vnější výbava
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

naviják
rozšíření prahů dveří/nášlapy
antikorozní nástřik podvozku a dutin
pluh s pracovním záběrem minimálně 180 cm, s přídavným osvětlením, odpružení a
ovládáním z místa řidiče
tažné zařízení s kapacitou alespoň 2 500 kg
expediční zahrádka
off-roadové pneumatiky
tažné háky/oko vpředu i vzadu
zvýšené sání motoru
úprava podvozku pro brodění

Interiér, vnitřní výbava
•
•
•
•
•

možnost odmontování zadních sedadel
omyvatelný interiér
textilní potahy sedadel
vyhřívání předních sedadel
madla pro cestující

Bezpečnost
•
•
•

zesílené nárazníky
posilovač řízení
povinná výbava vozidla

POVINNÉ VSTUPNÍ PARAMETRY PRO LEASINGOVOU SMLOUVU
•

Akontace ve výši maximálně 20 % z celkové ceny vozidla
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•
•
•
•
•

Pevné splátky
Doba splácení finančního leasingu 36 měsíců
Měsíční splátkové období
Zůstatková hodnota (poslední zvýšená splátka) max. 1.000,- Kč
Po uhrazení zůstatkové hodnoty přejde vozidlo do majetku objednatele

Finanční leasing nebude zahrnovat náklady na povinné ručení a havarijní pojištění (tato
pojištění si zajistí zadavatel).
III.

Předpokládaná doba plnění

Plnění veřejné zakázky bude dokončeno do 7 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy.

IV.

Místo plnění a prohlídka místa plnění

Místem plnění veřejné zakázky je areál RS Zubří na adrese: Zubří ev. č. 57, 592 31 Nové Město
na Moravě.
Prohlídka místa plnění se nekoná.

V.

Lhůta pro podání nabídky

Lhůta pro podání nabídek: do 6. 4. 2021 do 12.00 hodin.

VI.

Místo pro podání nabídky

Nabídky se podávají prostřednictvím elektronického nástroje na adrese veřejné zakázky.

VII.

Požadavky zadavatele na kvalifikaci

Není požadováno.

VIII. Závaznost obecných zadávacích podmínek a vysvětlení, změna nebo doplnění
zadávací dokumentace
a)

Závaznost požadavků zadavatele
Informace a údaje uvedené v této výzvě vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění
veřejné zakázky. Dodavatel, který nesplní stanovené požadavky zadavatele, může být
zadavatelem z účasti ve výběrovém řízení vyloučen.

b)

Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace
Žádost o vysvětlení může účastník zasílat zadavateli elektronicky prostřednictvím
elektronického nástroje. Zadavatel je oprávněn uveřejnit na profilu zadavatele vysvětlení
zadávací dokumentace i z vlastního podnětu. Takto může rovněž uveřejnit změnu nebo
doplnění zadávací dokumentace. Pokud to povaha doplnění nebo změny zadávací
dokumentace vyžaduje, zadavatel současně přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek.
3

IX.

Obsah nabídky

Zadavatel přílohou zadávací dokumentace předkládá dodavatelům vzorový formulář nabídky
obsahující požadavky zadavatele, kterými je podmiňována účast dodavatelů ve výběrovém
řízení.
Splnění veškerých požadavků zadavatele, tj. požadavků na předmět veřejné zakázky, na
kvalifikaci či na předložení údajů rozhodných pro hodnocení, prokáží dodavatelé předložením
formuláře nabídky včetně příslušných příloh nebo jiných rovnocenných dokladů.
Zadavatel stanovuje, že nabídka uchazeče musí obsahovat tyto dokumenty:
a) formulář nabídky
b) technická specifikace nabízené věci (technické listy)
c) návrh leasingové (úvěrové) smlouvy
V případě rozporu mezi celkovou nabídkovou cenou zapsanou ve formuláři nabídky a mezi
celkovou nabídkovou cenou uvedenou jinde v textu nabídky nebo jejích přílohách, budou pro
účely hodnocení nabídek a realizaci plnění použity údaje uvedené ve formuláři nabídky.
Součástí nabídky uchazeče bude návrh leasingové (úvěrové) smlouvy, který bude vypracován
v souladu s podmínkami stanovenými zadavatelem v této výzvě.

X.

Způsob výběru nejvhodnější nabídky (hodnocení nabídek)

Hodnocení nabídek bude provedeno podle základního hodnotícího kritéria ekonomická
výhodnost nabídky, a to na základě nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH. Hodnotící komise
podle výše nabídkové ceny určí pořadí nabídek. Jako nejvhodnější nabídka bude hodnocena
nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.
Nabídkovou cenou se pro účely hodnocení této veřejné zakázky rozumí celková cena za splnění
celého předmětu veřejné zakázky bez daně z přidané hodnoty. Cena poskytovaných služeb
bude pevná po celou dobu realizace veřejné zakázky a zahrnuje veškeré náklady uchazeče
související s realizací zakázky.

XI.

Kontaktní osoba zadavatele

Kontaktní osobou zadavatele ve věcech souvisejících s tímto výběrovým řízením je
Mgr. Rostislav Gnida, tel. 420 734 690 922, email: gnida@starezsport.cz.

XII.

Závěrečná ustanovení

Účastník výběrového řízení nemá nárok na úhradu nákladů souvisejících s účastí ve výběrovém
řízení (např. nákladů na zpracování nabídky).
Zadavatel je oprávněn ověřovat údaje uvedené účastníkem výběrového řízení v nabídce.
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V případě, že zadavatel zjistí, že informace uvedené v nabídce účastníka nejsou pravdivé, je
zadavatel oprávněn takového účastníka vyloučit z další účasti ve výběrovém řízení.
Zadavatel je oprávněn požadovat po účastníkovi objasnění nebo doplnění nabídky. V případě,
že účastník na výzvu zadavatele nabídku neobjasní nebo nedoplní, je zadavatel oprávněn
vyloučit účastníka z další účasti ve výběrovém řízení.
Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit bez udání důvodu.
Zadavatel jako správce osobních údajů informuje subjekty údajů, od nichž obdrží nabídku, že
osobní údaje zpracovává výhradně z důvodu a za účelem splnění právních povinností
stanovených zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Dodavatel bere na vědomí, že společnost STAREZ – SPORT, a. s., je osobou povinnou
uveřejňovat smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Dodavatel proto
souhlasí s tím, že společnost STAREZ – SPORT, a. s., je oprávněna uveřejnit v registru smluv celý
obsah smlouvy uzavřené na základě tohoto výběrového řízení. Smlouva nabyde platnosti dnem
jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Přílohy
A. Formulář nabídky

V Brně dne 23. 3. 2021

Mgr. Martin Mikš, generální ředitel
STAREZ – SPORT, a. s.

5

