ZADÁVACÍ DOKUMNETACE
dle § 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších změn
pro zpracování nabídky k veřejné zakázce zadané v otevřeném řízení dle
§ 27 zákona č. 137/2006 Sb s názvem:

SÚKL Praha - Nákup osobních automobilů střední a vyšší
třídy

Zadavatel :
Česká republika, Státní ústav pro kontrolu léčiv – organizační složka
státu

Zadávací dokumentace
pro zpracování nabídky k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb.,o veřejných
zakázkách (dále jen „zákon“)

Název veřejné zakázky :
Zadavatel :
Sídlo :
IČ :

SÚKL Praha – Nákup osobních automobilů střední a vyšší třídy
Česká republika, Státní ústav pro kontrolu léčiv – organizační
složka státu
Šrobárova 48, 100 41 Praha 10
00023817

Osoba oprávněná
jednat za zadavatele :

PharmDr. Martin Beneš, ředitel

Kontaktní osoba :
Telefon :
Fax :
E-mail :

Bc. Marin Diviš
272185202
272185748
martin.divis@sukl.cz

1 Vymezení předmětu plnění
1.1

Klasifikace předmětu plnění
Klasifikace předmětu plnění veřejné zakázky odpovídá položce :
Osobní automobilová doprava
Kód CPV : 6011500-7

1.2

Popis předmětu veřejné zakázky
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 5 ks nových níže specifikovaných osobních
motorových vozidel střední a vyšší střední třídy, pro potřeby zadavatele na místo plnění, včetně
doplňkového vybavení, zabezpečení servisních služeb, odstranění případných vad.
Uchazeč musí při realizace zakázky respektovat veškeré závazné a platné české právní a technické
normy a platné bezpečnostní předpisy.

1.2.1

Dodávka 2 ks osobních motorových vozidel vyšší střední třídy
V rámci předmětu zakázky budou dodány 2 ks osobních motorových vozidel vyšší střední třídy
v provedení a kompletním vybavení podle níže uvedené technické specifikace.
Vozidla musí splňovat následující podmínky :
a) musí se jednat o nová vozidla – rok výroby 2008
b) typ vozidla musí být homologován pro provoz na pozemních komunikacích v ČR
c) musí být dána platná garance servisních služeb a servisu v ČR
Součástí dodávky je též
a) vybavení vozidel povinnou výbavou dle § 32 vyhlášky 341/2002 Sb., o schvalování technické
způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích,
v platném znění,
b) výbava dle požadavků zadavatele,
c) velký technický průkaz, osvědčení o technickém průkazu, český návod k obsluze a servisní
knížka, bude předáno zadavateli společně s předáním každého osobního motorového vozidla,
d) dodání vozidel na místo určení (v rámci ČR) dle požadavku kupujícího.
Náklady na dodávku a veškeré výše uvedené služby musí být součástí nabídkové ceny uchazeče.

Minimální zadavatelem požadované technické parametry a úroveň výbavy vozidel jsou určeny
následující tabulkou. Uchazeč je oprávněn nabídnout pro zadavatele výhodnější technické
parametry a úroveň výbavy.
Minimální zadavatelem požadované parametry a výbava 1. osobního automobilu vyšší střední
třídy
barva
palivo
výkon motoru
točivý moment
maximální kombinovaná spotřeba paliva (l/100 km)
pohon 4x4
převodovka
tempomat
navigační systém s barevným displejem
počet míst k sezení
počet dveří
rozvor
prostor pro kolena vzadu
zavazadlový prostor
posilovač řízení
airbag řidiče a spolujezdce, boční airbagy
ABS, ASR
ESP
přední mlhová světla
bi-xenonové světlomety s funkcí AFS
automatické rozsvícení tlumených světel při nastartování motoru
centrální zamykání
imobilizér
výškově nastavitelný volant
výškově nastavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce
elektrické stahování předních oken
tónovaná skla s vyšším stupněm tónování v zadní části vozu
autorádio s CD a MP3 s vestavěnými reproduktory vpředu i vzadu, min. 4 reproduktory vpředu
Hands free sada bluetooth příprava pro GSM telefon
automatická bezfreonová klimatizace
textilní koberce, vana kufru
mechanické zabezpečovací zařízení - zamykání zpátečky
kola
dokumentace vozidla v českém jazyce
bez označení motorizace
kožený volant s ovládáním telefonu a rádia
elektricky ovládané střešní okno
interiér
povinná výbava vozu
Emise CO2
vyhřívané ostřikovače
vyhřívaná sedadla
senzor parkování vzadu
Alarm
Informační displej
Asistent rozjezdu do kopce

Požadavek
Stříbrná metalíza
Motorová nafta
Min. 125 kW
Min. 350 Nm
max.6,0 l.
alternativně
manuální
ano
ano
min. 4
min. 4
min.2 760 mm
min.155 mm
min 565/1670 l.
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
min. 2 - zónová
ano
ano
ALU, 18"
ano
ano
ano
ano
kůže
ano
max 169 g/km
ano
ano
ano
ano
ano
ano

Minimální zadavatelem požadované parametry a výbava 2. osobního automobilu vyšší střední
třídy
barva
palivo
výkon motoru
točivý moment
maximální kombinovaná spotřeba paliva (l/100 km)
pohon 4x4

Požadavek
Stříbrná metalíza
Motorová nafta
Min. 125 kW
Min. 350 Nm
max.6,0 l.
alternativně

převodovka
tempomat
navigační systém s barevným displejem
počet míst k sezení
počet dveří
rozvor
prostor pro kolena vzadu
zavazadlový prostor
posilovač řízení
airbag řidiče a spolujezdce, boční airbagy
ABS, ASR
ESP
přední mlhová světla
bi-xenonové světlomety s funkcí AFS
automatické rozsvícení tlumených světel při nastartování motoru
centrální zamykání
imobilizér
výškově nastavitelný volant
výškově nastavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce
elektrické stahování předních oken
tónovaná skla s vyšším stupněm tónování v zadní části vozu
autorádio s CD a MP3 s vestavěnými reproduktory vpředu i vzadu, min. 4 reproduktory vpředu
Hands free sada bluetooth příprava pro GSM telefon
automatická bezfreonová klimatizace
textilní koberce, vana kufru
mechanické zabezpečovací zařízení - zamykání zpátečky
kola
dokumentace vozidla v českém jazyce
bez označení motorizace
kožený volant s ovládáním telefonu a rádia
elektricky ovládané střešní okno
interiér
povinná výbava vozu
Emise CO2
vyhřívané ostřikovače
vyhřívaná sedadla
senzor parkování vzadu
Alarm
Informační displej
Asistent rozjezdu do kopce

1.2.2

manuální
ano
ano
min. 4
min. 4
min.2 760 mm
min.155 mm
min 565/1670 l.
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
min. 2 - zónová
ano
ano
ALU, 18"
ano
ano
ano
ano
látka
ano
max 169 g/km
ano
ano
ano
ano
ano
ano

Dodávka 3ks osobních automobilů střední třídy
V rámci předmětu zakázky budou dodány 3ks osobních motorových vozidel střední třídy
v provedení a kompletním vybavení podle níže uvedené technické specifikace.
Vozidla musí splňovat následující podmínky :
a) musí se jednat o nová vozidla – rok výroby 2008
b) typ vozidla musí být homologován pro provoz na pozemních komunikacích v ČR
c) musí být dána platná garance servisních služeb a servisu v ČR
Součástí dodávky je též
a) vybavení vozidel povinnou výbavou dle § 32 vyhlášky 341/2002 Sb., o schvalování technické
způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích,
v platném znění,
b) montáž výbav dle požadavků zadavatele,
c) velký technický průkaz, osvědčení o technickém průkazu, český návod k obsluze a servisní
knížka, bude předáno zadavateli společně s předáním každého osobního motorového vozidla, ,
d) dodání vozidel na místo určení (v rámci ČR) dle požadavku kupujícího.

Náklady na dodávku a veškeré výše uvedené služby musí být součástí nabídkové ceny uchazeče.
Minimální zadavatelem požadované technické parametry a úroveň výbavy vozidel jsou určeny
následující tabulkou. Uchazeč je oprávněn nabídnout pro zadavatele výhodnější technické
parametry a úroveň výbavy.

Minimální zadavatelem požadované parametry a výbava osobních automobilů střední třídy
Barva
Palivo
výkon motoru
maximální kombinovaná spotřeba paliva (l/100 km)
pohon 4x4
převodovka
tempomat
počet míst k sezení
počet dveří
rozvor
zavazadlový prostor
posilovač řízení
airbag řidiče a spolujezdce, boční airbagy
ABS
přední mlhová světla
automatické rozsvícení tlumených světel při nastartování motoru
centrální zamykání
imobilizér
výškově nastavitelný volant nebo výškově nastavitelné sedadlo řidiče i spolujezdce
elektrické stahování předních i zadních oken
tónovaná skla
autorádio s CD a MP3 s vestavěnými reproduktory vpředu i vzadu, min. 4 reproduktory vpředu
Hands free sada bluetooth příprava pro GSM telefon
Automatická bezfreonová klimatizace
textilní koberce, vana kufru
mechanické zabezpečovací zařízení - zamykání zpátečky
dokumentace vozidla v českém jazyce
povinná výbava vozu
xenonové anebo bi-xenonové svěvlomety
ESP
interiér
kola
kožený volant s ovládáním telefonu a rádia
Informační displej
Alarm
Emise CO2
Senzor parkování vzadu

Požadavek
Stříbrná metalíza
motorová nafta
min.77kW
max.5,0 l.
ne
manuální
ano
min. 4
min. 5
min 2578
min. 560/1350 l.
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
min 2 - zónová
ano
ano
ano
ano
ano
ano
látka
ALU, 16"
ano
ano
ano
max 132 g/km
ano

1.3
Servisní služby a opravárenské úkony v záruční a pozáruční době
Zadavatel požaduje záruku na věcné (mechanické) a právní vady vozidel v délce 24 měsíců bez omezení
počtu ujetých kilometrů a záruční lhůtu na prorezavění karoserie v délce minimálně 60 měsíců, vše
počítáno ode dne předání jednotlivého vozidla zadavateli
Uchazeč je povinen zabezpečit odstranění vad a servisní služby u dodaných vozidel a to v záruční době.
Dále je uchazeč povinen dodržet termíny pro přešetření vad (pokud je přešetření vyžadováno) a termín
odstranění vad, jakož i termíny pro sjednání a provedení servisu, tak jak je uvedeno v příloze č. 1 zadávací
dokumentace (závazném návrhu smlouvy). V případě odstraňování vad, na něž se vztahuje záruka, je
uchazeč povinen poskytnout veškeré výše uvedené služby bezplatně.

Uchazeč, se kterým bude uzavřena smlouva na plnění veřejné zakázky, bude povinen uhradit zadavateli
veškeré účelně vynaložené náklady spojené s odstraněním záručních vad.

Zadavatelem požadované podmínky týkající se dodávek náhradních dílů a servisních a opravárenských
služeb:
a) ceny náhradních dílů, jakož i servisních a opravárenských služeb hrazených zadavatelem nesmí
překročit ceny obvyklé či ceny doporučované výrobcem,
b) uchazeč se zavazuje používat výhradně nové originální náhradní díly, pokud se společně se
zadavatelem nedohodne jinak.
Ostatní zde neuvedené požadavky jsou součástí závazného návrhu smlouvy.
1.4

Doba plnění veřejné zakázky
Zadavatel požaduje zahájení plnění veřejné zakázky ihned po podpisu smlouvy s vybraným
uchazečem. Zakázka musí být realizovaná nejpozději do 15. 9. 2008

1.5

Místo plnění veřejné zakázky
Praha

1.6

Předpokládaná cena
Celková cena dodávky bude max. 3 472 000 Kč v vč. DPH

2

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

2.1

Nabídky se podávají písemně a v řádně uzavřené obálce opatřené na uzavřeních označením
obchodní firmy/názvu a razítkem či podpisem statutárního orgánu uchazeče nebo osoby oprávněné
zastupovat uchazeče. Obálka musí být označena „Neotevírat – VZ SÚKL Praha – Nákup osobních
automobilů střední a vyšší třídy k rukám JUDr. Vratislava Podzemského“. Na obálce musí být
uvedena adresa, na níž je možné zaslat oznámení podle § 71 odst. 6 zákona, případně nabídku
vrátit.

2.2

Nabídky musí být doručeny zadavateli do skončení lhůty pro podání nabídek a to do 4. 8. 2008 do
12 hod

2.3

V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje uchazeče, zejména : obchodní firma, sídlo,
identifikační číslo, osobu oprávněnou jednat za uchazeče, příp. osobu oprávněnou zastupovat
uchazeče, kontaktní adresu pro písemný styk mezi uchazečem a zadavatelem.

2.4

Nabídka musí obsahovat návrh smlouvy ( příloha č.1 ) podepsaný osobou oprávněnou jednat
jménem či za uchazeče.

2.5

Nabídka uchazeče musí obsahovat prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za
uchazeče, z něhož vyplývá, že je uchazeč vázán celým obsahem nabídky po celou dobu zadávací
lhůty, tj. do 31. 12. 2008.

2.6

Uchazeč předloží nabídku s označením „Originál“ a může předložit další až čtyři vyhotovení
stejnopisů označených jako „Kopie“. Všechny listy nabídky budou navzájem pevně spojeny či sešity
tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky. Všechny výtisky budou řádně
čitelné, bez škrtů a přepisů.

2.7

Všechny stránky nabídky, resp. jednotlivých výtisků, budou očíslovaný vzestupnou kontinuální
řadou.

2.8

Pokud podává nabídku více uchazečů společně ( společná nabídka), uvedou v nabídce též osobu,
která bude zmocněna zatupovat tyto uchazeče při styku se zadavatelem v průběhu zadávacího
řízení.

2.9

Nabídka musí být předložena v následující struktuře:
a) úvodní strana
Název předmětu nabídky, místo plnění, identifikační údaje zadavatele
b) obsah
Musí obsahovat všechny dále uvedené kapitoly nabídky dle požadovaného členění, ke
kterým budou přiřazena čísla příslušných listů, příp. stránek
c) všeobecné údaje o uchazeči
Název uchazeče, právní forma, sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení, jména členů statutárního
orgánu společnosti vč. kontaktů (telefon, fax, e-mail, adresa ), pověřená osoba zmocněná
k dalšímu jednání včetně písemného pověření k zastupování a profil společnosti
d) krycí list nabídky
Na krycím listu budou uvedeny následující údaje: název veřejné zakázky, základní
identifikační údaje zadavatele a uchazeče ( včetně osob zmocněných k dalším jednáním ),
nejvýše přípustná nabídková cena v členění podle zadávací dokumentace, datum a podpis
osoby oprávněné jednat za uchazeče. Uchazeč použije přílohu č. 3
e) doklady prokazující splnění kvalifikace ve struktuře uvedené v bodu 3 zadávací
dokumentace
f) nabídková cena v členění dle bodu 4 zadávací dokumentace
g) podrobný popis a specifikace nabízeného plnění, včetně údajů prokazujících splnění
technických požadavků zadavatele
h) návrh smlouvy ( příloha č.1 )
i) prohlášení o pravdivosti a vázanosti nabídkou po dobu zadávací lhůty

2.10

Zadavatel poskytne odpovědi na dotazy v písemné formě dle § 49 odst.2 zákona. dodavatel je
oprávněn zaslat dotaz též v e-mailové či faxové formě za předpokladu, že bude do tří dnů po jeho
doručení doručena též listinná písemná forma dotazu. Listinná písemná forma dotazu však musí být
doručena vždy nejpozději v zákonem stanovené lhůtě. Lhůta pro odpověď zadavatele počíná běžet
dnem doručení listinné písemné formy dotazu

3

Kvalifikace dodavatelů

3.1.
•
•
•

Kvalifikaci dle § 50 a násl. zákona splní dodavatel,, který prokáže splnění:
základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 zákona
profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona
ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů podle § 55 zákona

3.2

Doba prokazování kvalifikace
Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídky uvedené v bodě 2.2
této zadávací dokumentace

3.3

Základní kvalifikační předpoklady

3.3.1

Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel :

a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch zločinného spolčení,
trestný čin účasti na zločinném spolčení, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání
úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde
o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení
odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad
splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem
dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad
splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li
nabídku zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí tento předpoklad
splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační
předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla,
místa podnikání či bydliště,
b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem
podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za
spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat
statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či
členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární
orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku zahraniční
právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí tento předpoklad splňovat vedle
uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad
musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa
podnikání či bydliště,
c) který nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního
právního předpisu ( § 49 obchodního zákoníku ),
d) vůči jehož majetku neprobíhá insolventní řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo
insolventní návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolventního
řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená
správa podle zvláštních právních předpisů.
e) který není v likvidaci
f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi
sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České
republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště
dodavatele
3.3.2 Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením :
a) Výpisu z evidence Rejstříku trestů nebo jiný odpovídající doklad ne starší než 90 dnů; výpis
z evidence Rejstříku trestů uchazeč doloží, jde-li o právnickou osobu, ve vztahu ke všem
statutárním orgánům (např. s.r.o.) nebo všem členům statutárního orgánu (např. a.s.); je-li
statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, výpis
z evidence Rejstříku trestů uchazeč doloží ve vztahu ke statutárnímu orgánu nebo ke každému
členu statutárního orgánu této právnické osoby. Podává-li nabídku zahraniční právnická osoba
prostřednictvím organizační složky, doloží uchazeč výpisy z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k
vedoucímu organizační složky, jakož i ve vztahu ke statutárnímu orgánu nebo všem členům
statutárního orgánu zahraniční osoby pro body 3.3.1 a),b) zadávací dokumentace
b) Čestného prohlášení pro body 3.3.1c),d),e),g) zadávací dokumentace
c) Potvrzení příslušného finančního úřadu pro bod 3.3.1 f) ve vztahu ke spotřební dani.
d) Potvrzení příslušného pracoviště české zprávy sociálního zabezpečení pro bod 3.3.1 h)

3.4

Profesní kvalifikační předpoklady
Profesní kvalifikační předpoklady prokáže dodavatel, který :
a) Předloží výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence,
pokud je v ní zapsán
b) K prokázání profesního kvalifikačního předpokladu dle § 54 písm. b) zákona dodavatel předloží
doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím
předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci,
a to v originále či úředně ověřené kopii.

3.5

Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady
Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady splní dodavatel, který předloží
a) Údaj o celkovém obratu dodavatele zjištěný podle zvláštních právních předpisů za poslední
3 účetní období, a to v minimální výši 10 mil.Kč, za každé toto účetní období. Pro doložení
obchodního obratu použije uchazeč nebo zájemce přílohu č.3 „Prohlášení o dosažených
obchodních obratech – vzor“

3.6

Doklady poskytující splnění kvalifikace je nutné předložit v originále či v úředně ověřené kopii.
Originály či úředně ověřené kopie těchto dokladů budou obsaženy v nabídce ve výtisku označeném
„Originál“. Kopie těchto dokladů budou obsaženy ve výtiscích nabídky označených „Kopie“, Budou-li
tyto kopie uchazečem předloženy. Doklady, jimiž uchazeč prokazuje splnění kvalifikace předloží
v samostatné části nabídky nazvané „Kvalifikace“ v souladu s požadavky na strukturu nabídky
v bodě 2.9 této zadávací dokumentace

3.7

V případě, že je kvalifikace prokazována prostřednictvím subdodavatele, je dodavatel povinen
zadavateli předložit smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele
k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv,
s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň
v rozsahu , v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace. Dodavatel však není oprávněn
prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle § 54 písm. a) zákona

3.9

Bude-li předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podají
společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních
předpokladů podle § 50 odst. 1 zákona a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a)
v plném rozsahu. Dodavatelé jsou zároveň povinni předložit smlouvu, ve které je obsažen závazek,
že všichni tito dodavatelé budou vůči veřejnému zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních
vztahu vzniklých v souvislosti s touto veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po
celou dobu plnění veřejné zakázky.

3.10

Uchazeč může v souladu s § 127 zákona prokázat splnění základních a profesních kvalifikačních
předpokladů také předložením výpisu se seznamu kvalifikovaných dodavatelů. Výpis se seznamu
kvalifikovaných dodavatelů nesmí být ke dni podání nabídky starší tří měsíců

3.11

Důsledek nesplnění kvalifikace
Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo nesplní povinnost stanovenou v §
58 zákona bude zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

4

Způsob zpracování nabídkové ceny

4.1

Uchazeč je povinen uvést nabídkovou cenu za jednotlivé dodávky a to v členění cena v Kč bez
DPH, DPH a cena v Kč včetně DPH.

4.2
4.3

Celková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná cena včetně všech poplatků a veškerých
dalších nákladů spojených s plněním veřejné zakázky.
Cenu je možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů týkajících se DPH

5

Platební podmínky

5.1

Cena za plnění veřejné zakázky bude zadavatelem uhrazena na základě daňového dokladu –
faktury. Splatnost faktury bude 30 dnů ode dne doručení faktury zadavateli.

5.2

Zadavatel je oprávněn ve lhůtě splatnosti fakturu prodávajícímu vrátit, jestliže neobsahuje
náležitosti daňového dokladu, nebo jestliže ve faktuře uvedený rozsah zboží a služeb, a na základě
toho vyúčtovaná cena neodpovídá skutečně dodanému zboží či provedeným službám.

6

Hodnotící kritéria

6.1
6.2

Nabídky budou hodnoceny v souladu s § 78 odst.1 zákona na základě nejnižší nabídkové ceny
Jediným hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena. Nabídky budou seřazeny podle celkové
nabídkové ceny vč.DPH. Zakázka bude přidělena uchazeči, který podal nabídku s celkovou nejnižší
nabídkovou cenou.

7.

Další požadavky

7.1.

Uchazeč je povinen ve své nabídce specifikovat části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat
jednomu či více subdodavatelům a je povinen uvést identifikační údaje všech těchto subdodavatelů
Zadavatel požaduje předložení následujících dokladů :
• Doklad o homologaci typu vozidla dle § 16 zákona č.56/2001 Sb.,o podmínkách provozu
vozidel na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů. Tento doklad může být
předložen v prosté kopii
• Vyplněnou tabulku k prokázaní zadavatelem požadovaných technických parametrů a
úrovně výbavy dle bodu 1 zadávací dokumentace – příloha č.4
• seznam autorizovaných opraven a servisů pro dodávaná vozidla, které jsou připravené
poskytnout zadavateli servisní a opravárenské služby na dodaná vozidla
• Čestné prohlášení o tom, že dodavatel je autorizovaným prodejcem nebo výrobcem
dodávaných vozidel.

7.2.

7.3.

Zadavatel si vyhrazuje práv ověřit si informace poskytnuté uchazečem u třetích osob a uchazeč je
povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost.

7.4.

Dodávaná vozidla musí splňovat parametry ekologicky šetrného výrobku ( např. označení
ochrannou známkou - ekologicky šetrný výrobek )

7.5.

Zadavatel nepřipouští varianty nabídky

7.6.

Na závěr nabídky předloží uchazeč prohlášení o vázanosti

7

Návrh smlouvy

7.1

Návrh smlouvy je uveden v příloze č.1 a 2 – Návrh smlouvy

8

Otevírání obálek
Otevírání obálek proběhne dne 4. 8. 2008 ve 14:00 hod. v sídle zadavatele

9

Seznam příloh
příloha č. 1 Návrh smlouvy osobní automobil vyšší střední třída
příloha č. 2 Návrh smlouvy osobní automobil střední třída
příloha č. 3 Krycí list
příloha č. 4 Prohlášení o dosažených obratech

PharmDr.Martin Beneš
ředitel ústavu

Příloha č. 1 Návrh smlouvy osobní automobil vyšší střední třída ( samostatná příloha )

Příloha č.2 Návrh smlouvy osobní automobil střední třída ( samostatná příloha )

Příloha č. 3

Krycí list nabídky
Základní údaje :
Název veřejné zakázky:

SÚKL Praha – Nákup osobních automobilů střední a vyšší
třídy

Zadavatel:
IČ:
Sídlo:
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:

Česká republika, Státní ústav pro kontrolu léčiv –
organizační složka státu
00023817
Šrobárova 48, 100 41 Praha 10
PharmDr.Martin Beneš, ředitel

Kontaktní osoba:
Telefon:
Fax:
Email:

JUDr. Vratislav Podzemský
272185808
272185748
vratislav.podzemsky@sukl.cz

Uchazeč:
Adresa:

……………………………………………………

IČ:

……………………………………………………

DIČ:

……………………………………………………

Osoba oprávněná jednat za
uchazeče

……………………………………………………

Bankovní spojení:

……………………………………………………

Osoby zmocněné
k zastupování:

……………………………………………………

Nabídková cena :
Cena celkem bez DPH:

……………………………………………………

Cena celkem s DPH:

……………………………………………………

Platnost nabídkové ceny:

31.8.2008

…………………………………………………………
Obchodní firma – podpis oprávněné osoby –
doplní uchazeč

Příloha č.4

Prohlášení o dosažených obchodních obratech

ROK

obchodní obrat v mil. Kč

2004
2005
2006
Obchodní firma – IČ – vyplní uchazeč

podpis osoby oprávněné jednat či zastupovat
uchazeče

