GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ
ODDĚLENÍ SPRÁVY MAJETKU
pracoviště veřejných zakázek
Č. j.: GI-1822-3/ČJ-2017-840402-VZ
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Počet listů: 6
Přílohy. 4/7

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
(dále jen „ZD“)
k nadlimitní veřejné zakázce:
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„Nákup 15 ks osobních vozidel“

zadanou v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále jen „zákon“)
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Generální inspekce bezpečnostních sborů, IČ 72554495, se sídlem Praha 6, Skokanská 2311/3
adresa pro písemný styk (centrála): 160 17 Praha 617, P. O. Box 33, e-podatelna: podatelna@gibs.cz, datová schránka: v7m7926, web: www.gibs.cz
operační středisko (pracoviště s nepřetržitým provozem) – tel. +420 733 676 880, fax: +420 974 839 747, e-mail: operacni@gibs.cz

1) Údaje o zadavateli
Česká republika – Generální inspekce bezpečnostních sborů, IČ: 72554495
se sídlem:

Skokanská 2311/3, 169 00 Praha 6

zastoupená:

plk. JUDr. Michalem Murínem, ředitelem

bankovní spojení:

ČNB Praha

číslo účtu:

6005881/0710

Kontaktní údaje:

Generální inspekce bezpečnostních sborů
oddělení správy majetku, pracoviště veřejných zakázek
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Skokanská 2311/3, 169 00 Praha 6
Kontaktní osoba:

Eva Kovářová

tel.:

+420 725 850 848

fax:

+420 974 839 747

e-mail:

verejne.zakazky@gibs.cz

2) Předmět plnění
Specifikace předmětu
Předmět plnění: 15 ks nových SDP, kategorie OA silniční M1, malé a střední třídy, pro potřeby
Generální inspekce bezpečnostních sborů.
Specifikace: detailní popis vozidel je uveden v příloze č. 1 a č. 2 ZD – Technická specifikace, jejíž
součástí jsou tabulky k vyplnění.
Požadavky: Generální inspekce bezpečnostních sborů musí být jejich prvním uživatelem. Vozidla
musí být schválena pro provoz na pozemních komunikacích v souladu se zákonem č. 56/2001
Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
Na všech vozidlech musí být proveden kompletní předprodejní servis. Vozidla musí být zcela
připravena k okamžitému provozu na pozemních komunikacích (včetně naplnění všech
provozních kapalin a plné nádrže pohonných hmot) a s požadovaným druhem pneumatik (letní i
zimní).
Vozidla nesmí mít žádné reklamní prvky, kromě základního označení vozidla.
Na vozidlech neuvádět označení motorizace.
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3) Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 4 958 678 Kč bez DPH
4) Podávání nabídek
Nabídka bude dodavatelem předložena v písemné listinné podobě v českém jazyce. U
cizojazyčných textů musí být úředně ověřený překlad do českého jazyka. Český jazyk bude
oficiálním jazykem pro veškerou komunikaci mezi dodavatelem a zadavatelem týkající se
záležitostí souvisejících s tímto zadávacím řízením. Zadavatel nebude zajišťovat žádné
překladatelské služby.
Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou.
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Nabídka bude doručena v souladu s ustanovením § 107, odst. 2 zákona, tj. v řádně uzavřené
obálce označené názvem „NÁKUP OSOBNÍCH VOZIDEL“. Na obálce bude uvedena adresa a
bude zřetelně označena nápisem „NEOTVÍRAT, NABÍDKA K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE“.
Způsob podání nabídky:
Nabídku lze zaslat poštou na adresu: Generální inspekce bezpečnostních sborů
poštovní schránka 33, 160 17 Praha 617
nebo osobně doručit na adresu: Skokanská 2311/3, 169 00 Praha 6
Obálky s nabídkami budou přijímány ve lhůtě pro podání nabídek v úterý a ve čtvrtek v době od
9:00 do 11:00 hodin nebo po telefonické domluvě v pracovní době od pondělí do čtvrtka od
8:00 do 14:00 hod, v pátek od 8:00 do 11:00 hodin a poslední den do 10:00 hod.
Při osobním podání se za její doručení považuje její převzetí pověřeným pracovníkem
zadavatele, při zaslání poštou její vložení do poštovní přihrádky zadavatele nejpozději 31. 5.
2017 do 12 hodin.
5) Lhůta pro podávání nabídek a zadávací lhůta
Lhůta pro doručení nabídek končí dne 1. června 2017 v 10,00 hodin.
Zadavatel stanovuje zadávací lhůtu 90 dní. Účastník zadávacího řízení nesmí po dobu běhu
zadávací lhůty ze zadávacího řízení odstoupit.
6) Otevírání nabídek
Otevírání nabídek proběhne v souladu s ustanovením § 108 a § 110 zákona v sídle zadavatele
dne 1. června 2017 od 10:15 hodin.
7) Termín a místo plnění
Předpokládaný termín plnění zakázky je nejpozději do 15. října 2017.
Místem plnění veřejné zakázky je sídlo Generální inspekce bezpečnostních sborů – Skokanská
2311/3, Praha 6.
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8) Obsah nabídky
8.1. Obsah nabídky
V obsahu nabídky, jehož vzor je přílohou č. 3 ZD, budou uvedeny všechny požadované části
nabídky.
8.2. Krycí list
Pro sestavení krycího listu nabídky použije dodavatel vzor formuláře „Krycí list nabídky“, který je
uveden v příloze č. 4 ZD.
8.3. Doklady o základní způsobilosti podle § 74 zákona:
Základní kvalifikační předpoklady prokazuje dodavatel v rozsahu § 74 odst. 1 písm. a) až e)
způsobem podle § 75 odst. 1 písm. a) až f):
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8.4. Profesní způsobilost podle § 77 zákona:
Profesní kvalifikační předpoklady prokazuje dodavatel v rozsahu § 77 odst. 1 a odst. 2 písm. a).
Dodavatel předloží výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné
evidence, pokud je v ní zapsán. Výpis nesmí být starší 90 kalendářních dnů.
8.5. Technická kvalifikace ve smyslu § 79 zákona:
Technickou kvalifikaci prokazuje dodavatel v rozsahu § 79 odst. 2 písm. b).
8.6. Technická způsobilost vozidel
Dodavatel dodá k prokázání technické způsobilosti:
- rozhodnutí o schválení technické způsobilosti typu vozidla ke každému nabízenému modelu
vozidla,
- základní technický popis schváleného typu vozidla,
- písemný závazek, že předloží v případě změny schválení nabízeného typu vozidla v důsledku
úprav do dne uzavření smlouvy Rozhodnutí o změně schválení technické způsobilosti typu
vozidla s příslušným Základním technickým popisem schváleného typu vozidla.
8.7. Technická specifikace
Součástí nabídky bude kromě vyplněné přílohy č. 1 a 2 technická specifikace nabízených vozidel.
8.8. Kupní smlouva
Dodavatel předloží návrh kupní smlouvy, který bude podepsán osobou oprávněnou jednat
jménem či za dodavatele.

Strana 4 (z celkových 6)

9) Platební podmínky
Způsoby zaslání faktury: a) elektronicky na e-mail: podatelna@gibs.cz , b) v papírové podobě
- na adresu Generální inspekce bezpečnostních sborů: poštovní schránka 33, Praha 617, PSČ:
160 17.
Splatnost faktury je 21 dnů od jejího doručení zadavateli.
Faktura je považována za uhrazenou dnem odepsání fakturované částky z účtu zadavatele ve
prospěch účtu dodavatele.
Zadavatel zálohy neposkytuje.
10) Záruční podmínky
Zadavatel požaduje:
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-

potvrdit a garantovat záruční lhůtu od výrobce na minimálně 5 let nebo při dosažení
100 000 km, podle toho, která ze skutečností nastane dříve.

-

záruku na vady na laku po dobu minimálně 36 měsíců.

-

záruku na neprorezavění karosérie po dobu 120 měsíců.

11) Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny
a)

Nabídková cena bude zpracována za každý nabízený typ vozidla samostatně bez DPH a
včetně DPH a za celkový počet vozidel bez DPH a včetně DPH (příloha č. 4 ZD).

b)

Nabídková cena musí být stanovena jako nejvýše přípustná.

12) Pravidla pro hodnocení nabídek
a)

Hodnoceny budou pouze nabídky, u kterých prokáže dodavatel kvalifikaci v plném
rozsahu, a které splňují požadavky zadavatele na předmět zakázky podle § 119 zákona.
Nabídky, které nesplní posuzované požadavky, budou vyřazeny.

b)

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost
nabídky. Ekonomická výhodnost je stanovená dílčími hodnotícími kritérii.

13) Dílčí hodnotící kritéria
Nabídková cena za 15 ks vozidel v Kč bez DPH dle specifikace ZD

80%

Průměrná spotřeba PHM

20%

(stanovená aritmetickým průměrem uvedených hodnot dle VTP (Technický průkaz) nebo ZTP
(základní technický popis) v litrech na 100 km (uvedená spotřeba PHM (město+mimo
město+kombinovaná/3)
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Nabídky budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti dle výše stanovených dílčích kritérií a
jednotlivých přidělených procentuálních vah kritéria.
1. Nabídková cena:
Nejnižší nabídková celková cena bez DPH. Nejlepší nabídka obdrží 100 bodů.
Ostatní nabídky obdrží poměrný počet bodů vzhledem k nejlepší nabídce podle vzorce:
x 100
Tyto body se vynásobí vahou kritéria celkové nabídkové ceny v %.
Nejlepší nabídka = 80 bodů.
Ostatní nabídky obdrží poměrný počet bodů vzhledem k nejlepší nabídce.
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2. Průměrná spotřeba PHM celkem:
Nejnižší spotřeba pohonných hmot (součet průměrných spotřeb za oba typy vozidel)
v litrech na 100 km. Nejlepší nabídka obdrží 100 bodů.
Ostatní nabídky obdrží poměrný počet bodů vzhledem k nejlepší nabídce podle vzorce:
x 100
Tyto body se vynásobí vahou kritéria celkové nabídkové ceny v %.
Nejlepší nabídka = 20 bodů.
Ostatní nabídky obdrží poměrný počet bodů vzhledem k nejlepší nabídce.
14) Vyhrazená práva zadavatele
a)

Podáním nabídky vyslovuje dodavatel souhlas s přijetím všech zadávacích podmínek
zadavatele, uvedených v této ZD.

b)

Zadavatel je oprávněn poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím
podmínkám i bez předchozí žádosti uchazečů. Tyto informace budou zveřejněny na
všech místech, kde byla zveřejněna tato zadávací dokumentace.

15) Přílohy zadávací dokumentace
Nedílnou součást ZD tvoří:
příloha č. 1 a č. 2 - Technická specifikace (tabulky k vyplnění)
příloha č. 3 - Obsah nabídky
příloha č. 4 - Krycí list nabídky

plk. JUDr. Michal Murín
……………………………………
za zadavatele
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