Zadavatel:
Hospic sv. Alžběty, o. p. s.
se sídlem: Kamenná 207/36, 639 00 Brno
IČO: 26604582
Veřejná zakázka:
„Rozvoj Terénních odlehčovacích služeb v domácí hospicové péči“
zadávaná jako zakázka malého rozsahu podle ust. § 27 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek. Akce bude spolufinancována Ministerstvem práce a sociálních věcí, identifikační číslo
013D312006001, program 013331 – Rozvoj a obnova materiálně-technické základny sociální služby.
Výzva k podání nabídek v rámci veřejné zakázky malého rozsahu
Hospic sv. Alžběty, o. p. s., se sídlem Kamenná 207/36, 639 00 Brno, IČ 26604582 tímto
vyzývá
dodavatele k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Dodávka dvou osobních automobilů pro
terénní odlehčovací službu“ (dále jen „veřejná zakázka“). Zadavatel dále stanovuje následující podmínky pro
její plnění.
1. Identifikace zadavatele a údaje o zadávací dokumentaci
1.1 Identifikační údaje zadavatele
Název zadavatele
Hospic sv. Alžběty, o. p. s.
Sídlo zadavatele

Kamenná 207/36, 639 00 Brno

IČO zadavatele

26604582

Statutární orgán

Mg. Karel Kosina, ředitel

1.2 Kontaktní údaje zadavatele
Kontaktní osobou ve věcech souvisejících se zadáním této veřejné zakázky je Roman Sokola, DiS.,
e-mail: ekonom@hospicbrno.cz, tel. +420 730 540 756.
1.3. Údaje o přístupu k zadávací dokumentaci
Tato výzva představuje zadávací dokumentaci ve smyslu § 28 odst. 1 písm. b) ZZVZ (dále jen „Výzva“ nebo
„Zadávací dokumentace“).
Výzva je současně zveřejněna na webových stránkách zadavatele. www.hospicbrno.cz
2. Druh a předmět plnění veřejné zakázky, předpokládaná hodnota
2.1 Druh veřejné zakázky
Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky, zadávaná mimo režim ZZVZ.
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2.2 Předmět veřejné zakázky
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 2 osobních automobilů. Podrobná technická specifikace
předmětu plnění je uvedena v přílohách této Zadávací dokumentace.
2.3 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky určená zadavatelem postupem podle ustanovení § 16 a násl. ZZVZ
činí 412.900,- Kč bez DPH, včetně DPH 500.000 Kč. Předpokládaná hodnota je současně cenou maximální.
3. Lhůta a místo pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek: 16. 4. 2018, do 12.00 hod.
Místo podání nabídek: Dodavatel je povinen doručit nabídku na adresu Hospic sv. Alžběty, o. p. s., Kamenná
207/36, 639 00 Brno Brno, nebo osobně na stejnou adresu k rukám ekonoma. Provozní doba v pracovní dny
mezi 8:00 až 14:00 (vyjma posledního dne lhůty, kdy je třeba doručit nabídku do 12.00 hod). Nabídka musí
být podána nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek stanovené výše. Za včasné doručení nabídky nese
odpovědnost dodavatel. Obálku s nabídkou je nutno označit v souladu s pokyny uvedenými níže v Zadávací
dokumentaci.
4. Otevírání nabídek
Otevírání obálek s nabídkami bude zahájeno dne 16. 4. 2018, v 13.00 hod.
5. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace
Dodavatelé jsou povinni prokázat splnění kvalifikace. Doklady o kvalifikaci mohou dodavatelé v nabídce
nahradit čestným prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle ust. § 87
ZZVZ. Zadavatel si může kdykoliv v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně
ověřených kopií dokladů o kvalifikaci. Čestná prohlášení dodavatele musí být podepsána dodavatelem či
statutárním orgánem dodavatele nebo osobou příslušně zmocněnou; kopie zmocnění musí být v takovém
případě součástí nabídky. Čestná prohlášení ostatních osob musí být podepsána takovou příslušnou osobou.
Dokumenty předkládané v rámci nabídky budou předloženy jako prosté kopie originálů.
Vybraný dodavatel (účastník zadávacího řízení, který byl vybrán k uzavření smlouvy) je povinen zadavateli
postupem dle ust. § 122 odst. 3 písm. a) ZZVZ předložit originály nebo úředně ověřené kopie dokladů o jeho
kvalifikaci.
Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je v souladu s ust. § 73 ZZVZ dodavatel, který:
a)
splní základní způsobilost podle ust. § 74 ZZVZ,
b)
splní profesní způsobilost podle ust. § 77 ZZVZ

5.1 Základní způsobilost dle ust. § 74 ZZVZ
Způsobilým je dodavatel, který

a)

nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech
před zahájením zadávacího řízení pravomocně
odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3
k ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního

Způsob prokázání splnění podmínek
základní způsobilosti
Výpis z evidence Rejstříku trestů.
Je-li dodavatel právnickou osobou, musí
tuto podmínku splňovat tato právnická
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Způsobilým je dodavatel, který
řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným
odsouzením se nepřihlíží;

Způsob prokázání splnění podmínek
základní způsobilosti
osoba a zároveň každý člen statutárního
orgánu. Je-li členem statutárního orgánu
dodavatele právnická osoba, musí tuto
podmínku splňovat
a) tato právnická osoba,
b) každý člen statutárního orgánu
této právnické osoby a
c) osoba zastupující tuto právnickou
osobu
v statutárním
orgánu
dodavatele.

b)

d)

e)

nemá v České republice nebo v zemi svého sídla
v evidenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek;
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla
splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti;
není v likvidaci1, proti němuž nebylo vydáno
rozhodnutí o úpadku2, vůči němuž nebyla nařízena
nucená správa3 podle jiného právního předpisu
nebo v obdobné situaci podle právního řádu země
sídla dodavatele.

Písemné čestné prohlášení dodavatele
Písemné čestné prohlášení dodavatele

Výpis z obchodního rejstříku, nebo
předložení písemného čestného prohlášení
v případě, že dodavatel není v obchodním
rejstříku zapsán.

5.2 Profesní způsobilost dle ust. § 77 ZZVZ
Profesní způsobilost splňuje dodavatel, který
předloží

a)

1

Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné
obdobné evidence, pokud jiný právní předpis
zápis do takové evidence vyžaduje.

Způsob prokázání splnění

Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné
obdobné evidence, pokud jiný právní
předpis zápis do takové evidence
vyžaduje.

§ 187 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

§ 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších
předpisů.
2

Například zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních
a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č.
586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o
změně některých souvisejících zákonů.
3
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Profesní způsobilost splňuje dodavatel, který
předloží

Způsob prokázání splnění

Splnění profesních způsobilosti může dodavatel prokázat také předložením výpisu ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů v souladu s § 228 ZZVZ.
6. Společná ustanovení ke kvalifikaci
6.3. Nahrazení dokladů o kvalifikaci čestným prohlášením
Dodavatel je oprávněn nahradit předložení dokladů o kvalifikaci v nabídce čestným prohlášením dle § 53
odst. 4 ZZVZ.
6.4. Pravost a stáří dokladů o kvalifikaci
Dodavatel prokazuje splnění kvalifikace ve všech případech doklady předloženými v prostých kopiích těchto
dokladů. Zadavatel si před uzavřením smlouvy vždy vyžádá od vybraného dodavatele předložení originálů
nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy.
Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 ZZVZ a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ musí
prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání
nabídek.
6.5. Nahrazení dokladů o kvalifikaci výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nebo certifikátem
Dodavatel je oprávněn nahradit výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů doklad prokazující profesní
způsobilost podle § 77 ZZVZ v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti a základní způsobilost podle § 74 ZZVZ. Výpis nesmí být k
poslednímu dni, ke kterému má být prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost, starší než 3
měsíce.
Dodavatel je dále oprávněn prokázat kvalifikaci platným certifikátem vydaným v rámci systému
certifikovaných dodavatelů ve smyslu ustanovení § 233 a násl. ZZVZ.
7. Obchodní a platební podmínky
7.1. Zadavatel stanovil obchodní a platební podmínky formou závazného návrhu smlouvy, která tvoří přílohu
č. 2 této Zadávací dokumentace. Součástí nabídky účastníka bude jedno vyhotovení této smlouvy, podepsané
oprávněnou osobou účastníka. Účastník je oprávněn v návrhu smlouvy pouze doplnit či upravit vyznačené
údaje, není oprávněn jakkoliv upravovat jednotlivá ustanovení smlouvy.
7.2. Zadavatel nepřipouští plnění předmětu zakázky a smlouvy či jeho části poddodavateli.
8. Požadavky na způsob zpracování ceny plnění
8.1. Základní požadavky zadavatele
Zadavatel požaduje, aby v nabídce byla uvedena nabídková cena za plnění předmětu veřejné zakázky, a to v
následující základní struktuře:
Cena v Kč bez DPH

Nabídková cena celkem doplní dodavatel
(tj. cena za dodávku 2
osobních automobilů)

Sazba DPH %

Cena celkem v Kč vč. DPH

doplní dodavatel

doplní dodavatel
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Odpovědnost za správnost stanovení sazby DPH nese účastník. DPH bude v nabídkách uvedena ve výši platné
ke dni podání nabídky.
Předložená nabídková cena bude vždy
 celkovou cenou za kompletní splnění veřejné zakázky,
 maximální a její změna je možná pouze dle obchodních podmínek, které jsou přílohou č. 2 této
Zadávací dokumentace, a
 obsahuje veškeré náklady vzniklé v souvislosti s plněním veřejné zakázky. Součástí sjednané ceny jsou
veškeré práce, poplatky další náklady dodavatele nezbytné pro řádné a úplné provedení plnění.
8.2 Podmínky, za nichž je možno upravit výši nabídkové ceny
Nabídková cena může být dále měněna pouze za podmínek vyplývajících ze závazných obchodních podmínek
(příloha č. 2 Zadávací dokumentace).
9. Údaje o hodnotících kritériích
9.1. Kritérium a metoda hodnocení
Hodnocení nabídek bude provedeno v souladu s ust. § 114 a násl. ZZVZ podle ekonomické výhodnosti
nabídek, na základě nejnižší nabídkové ceny. Předmětem hodnocení bude celková výše nabídkové ceny v Kč
bez DPH, tj. částka uvedená v nabídce v souladu s odst. 8.18.1. Zadávací dokumentace. Zadavatel podle výše
nabídkové ceny určí pořadí nabídek. Jako nejvhodnější nabídka bude hodnocena nabídka s nejnižší
nabídkovou cenou.
10. Jistota a zadávací lhůta
10.1. Zadávací lhůta
Doba, po kterou účastníci zadávacího řízení nesmí ze zadávacího řízení odstoupit, činí 60 dnů od skončení
lhůty pro podání nabídek.
10.2. Požadavek na poskytnutí jistoty
Zadavatel nepožaduje složení jistoty.
11. Podmínky a požadavky na zpracování a podání nabídky
11.1. Nabídky se podávají písemně v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky, s uvedením výzvy
„Neotevírat“. Na obálce musí být uvedena adresa, na niž je možné dle § 110 odst. 2 ZZVZ vyrozumět
dodavatele o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty.
11.2. Nabídka musí být podána v českém jazyce.
11.3. V nabídce budou na krycím listu uvedeny
 identifikační údaje účastníka v rozsahu uvedeném v ust. § 28 odst. 1 písm. i) ZZVZ,
 kontaktní adresu pro písemný styk včetně e-mailové adresy mezi účastníkem a zadavatelem, resp.
osobou pověřenou zadavatelskými činnostmi,
 nabídková cena dle odst. 8.18.1 Zadávací dokumentace,
 podpis oprávněné osoby dodavatele, kterým garantuje, že nabídka je projevem vůle dodavatele,
 příp. další údaje.
11.4. Účastník zadávacího řízení podá nabídku v jednom originálním vyhotovení, zadavatel dále
doporučuje, aby účastníci zadávacího řízení předložili rovněž jednu kopii nabídky. Veškeré součásti nabídky
musí být poskytnuty v jedné obálce. Všechny listy nabídky budou navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby
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byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky. Všechny výtisky budou řádně čitelné, bez škrtů
a přepisů.
11.5. Nabídka bude předložena v následující struktuře:
 krycí list nabídky,
 obsah nabídky s uvedením čísel stran kapitol nabídky, včetně seznamu příloh,
 doklady prokazující splnění kvalifikace nebo čestné prohlášení o splnění kvalifikace,
 nabídková cena,
 čestné prohlášení, že účastník akceptuje přílohu č. 1 této Zadávací dokumentace a dále přesné
specifikace nabízeného plnění odpovídající požadavkům dle přílohy č. 1 této Zadávací dokumentace
(tato specifikace se společně s přílohu č. 1 Zadávací dokumentace následně stane přílohou č. 1
smlouvy na plnění veřejné zakázky),
 ostatní dokumenty, které mají dle účastníka tvořit obsah nabídky,
 informace o celkovém počtu listů nabídky.
11.6. Uvedené jednotlivé součásti nabídky účastník ve své nabídce zřetelně oddělí barevnými předělovými
listy.
11.7. Požadavky na formu nabídky uvedené v odst. 11.3 až 11.6. Zadávací dokumentace mají doporučující
charakter.
12. Závaznost požadavků zadavatele
Informace a údaje uvedené v Zadávací dokumentaci vymezují závazné minimální požadavky zadavatele na
plnění veřejné zakázky. Závazné požadavky je dodavatel povinen plně a bezvýhradně respektovat při
zpracování své nabídky. Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v této Zadávací dokumentaci,
vyjma požadavků doporučujících, bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek a v případě vybraného
dodavatele s následkem jeho vyloučení ze zadávacího řízení.
13. Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace
Přestože zadávací dokumentace vymezuje předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro
zpracování nabídky, mohou dodavatelé požadovat vysvětlení zadávacích podmínek. Písemná (e-mailová)
žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 3 dny před skončením lhůty pro podání nabídky.
Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace mohou dodavatelé v písemné formě zasílat prostřednictvím emailové adresy ekonom@hospicbrno.cz. V žádosti musí být uvedeny identifikační a kontaktní údaje
dodavatele a informace o tom, ke které veřejné zakázce se žádost vztahuje. Zadavatel ve webových
stránkách zadavatele.
Zadavatel může postupem dle § 99 ZZVZ zadávací podmínky změnit nebo doplnit před uplynutím lhůty pro
podání nabídek.
14. Podmínky pro uzavření smlouvy
14.1. Vybraný dodavatel je povinen zaslat zadavateli do 5 dnů ode dne oznámení výsledku veřejné zakázky
návrh smlouvy včetně všech příloh elektronicky ve formátu MS WORD s anonymizovanými informacemi,
které ve smyslu § 3 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů nebudou uveřejněny. Pokud tak
vybraný dodavatel neučiní, zadavatel si vyhrazuje právo jej v souladu s § 124 odst. 2 ZZVZ vyloučit. Vybraný
dodavatel je povinen bez zbytečného odkladu ve lhůtě do 5 pracovních dnů od oznámení výsledků veřejné
zakázky doručení doručit zadavateli dvě vyhotovení smlouvy na plnění veřejné zakázky, podepsané
oprávněnou osobou dodavatele.
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14.2. Vybraný dodavatel je povinen zadavateli na písemnou výzvu předložit doklady vztahující se ke
kvalifikaci dodavatele, a to konkrétně doklady uvedené v tabulkách čl. 5.1. až 5.2. Zadávací dokumentace.
15. Další podmínky a práva zadavatele
15.1. Náklady spojené s účastí v zadávacím řízení nese každý účastník sám. Zadavatel nebude zodpovědný a
ani nebude hradit žádné výdaje nebo ztráty, které mohou účastníkům vzniknout v souvislosti s jakýmikoliv
aspekty zadávacího řízení.
15.2. Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv zrušit zadávací řízení.
15.3. Zadavatel nepřipouští ani nevyžaduje varianty nabídky.
15.4. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce dodavatele u třetích osob a
dodavatel je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost.
15.5. Zadavatel je oprávněn jakékoliv informace či doklady poskytnuté dodavateli použít, je-li to nezbytné
pro účely této veřejné zakázky.
15.6. Zadavatel si vyhrazuje právo postupovat v případě identifikace mimořádně nízké nabídkové ceny dle §
113 ZZVZ.
15.7. Zadavatel si ve smyslu ust. § 53 odst. 5 ZZVZ vyhrazuje právo oznámit rozhodnutí o vyloučení
dodavatele ze zadávacího řízení a rozhodnutí o výběru dodavatele uveřejněním na webu zadavatele.
Rozhodnutí o vyloučení se v takovém případě považuje za doručené okamžikem uveřejnění.
15.8. Zadavatel výslovně upozorňuje dodavatele, že vybraný dodavatel je dle ust. § 2 písm. e) zákona č.
320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
16. Seznam příloh
Součástí Zadávací dokumentace jsou následující přílohy:
Příloha č. 1: Technická specifikace
Příloha č. 2: Návrh smlouvy – závazné obchodní podmínky

V Brně dne 6. 4. 2018

….………………..………………………….
Hospic sv. Alžběty, o. p. s.
Mgr. Karel Kosina, ředitel

Za dodatele převzal:

…………………………………………....

Hospic sv. Alžběty o.p.s.Kamenná 207/36, 639 00 Brno  Tel. 543 421 474, 731 444 989 
E-mail: sekretariat@hospicbrno.cz  IČ: 26604582 Č.ú. 27-9340720267/0100

……………………………………………..
……………………………………………..

V Brně, dne
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