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Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu. 
 

Vyzýváme Vás k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu (dále jen zakázka), zadávané 
mimo režim zákona č.  134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a 

v souladu s jeho ustanoveními v § 27 a § 31. 
 

„Dodání 1 ks nového automobilu kategorie M1 s LPG pro Pečovatelskou službu v Kynšperku nad 
Ohří“ 

v rámci akce č. 013D312003201 – Pořízení automobilu pro pečovatelskou službu Pomoci v nouzi v Kynšperku 

nad Ohří (dále jen Projekt) 

1.  Identifikační údaje veřejného zadavatele 
 
Název:    Pomoc v nouzi, o.p.s.   
IČ:    27991997 
DIČ:    není plátce DPH 
Sídlo:   Fibichova 852, 356 01, Sokolov  
Zastoupena:   Mgr. Robert Pisár      
                                           ředitel 
Kontaktní osoba:  Ing. Monika Sádlíková 
Telefon:   735 753 123 
E-mail:   info@pomocvnouziops.cz 
Datová schránka:          wyqc2n7 
 

Doručovací adresa:       Pomoc v nouzi, o.p.s., J. K. Tyla 461, 35601, Sokolov 
 

     

2.   Základní informace 

 
2.1. Druh zakázky 

 Dodávka 
 

2.2. Klasifikace předmětu veřejné zakázky 
 Dodávka 

               Kód a klasifikace CPV:  34115200-8 – Motorová vozidla pro přepravu méně než 10 lidí 

2.3. Požadavek na podání nabídky  
Zadavatel stanovuje požadavek na podání nabídky v elektronické podobě prostřednictvím datové 
schránky č. wyqc2n7 nebo zasláním/osobním předání nabídky na dodací adresu zadavatele: Pomoc 
v nouzi, o.p.s., J. K. Tyla 461, 356 01, Sokolov (forma je upřesněna v kapitole 9 této zadávací 
dokumentace). 
 
2.4. Lhůta pro podání nabídek: Nabídky musí být doručeny zadavateli nejpozději do 14. 2. 2018 do 
12,00 hod.  
 
2.5. Varianty nabídky  
        Zadavatel nepřipouští žádné varianty nabídky. 

mailto:info@pomocvnouziops.cz
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3.  Popis předmětu veřejné zakázky 

3.1. Předmět plnění 
 
Předmětem plnění této veřejné zakázky je: 
 
 A: dodávka 1 ks nového automobilu typu M1/dodávka/MPV (vozidla, jejichž nejvyšší 

přípustná hmotnost nepřevyšuje 3500 kg).  Musí se jednat o nový automobil (možné i ze 
skladových zásob). Nabízený automobil musí splňovat podmínky na minimální technické 
požadavky a minimální požadavky na vybavení automobilů dle technické specifikace viz ZD – 
část č. 2 – Minimální požadavky na automobil kategorie M1. Při předání automobilu budou 
předány příslušné doklady, tj. návod k obsluze a údržbě v českém jazyce (manuál), servisní 
knížka, originál velkého technického průkazu, ev. další průvodní doklady v českém jazyce.  

 Dále musí být ze strany dodavatele zajištěna záruka/odpovědnost za vady dle čl. 7 části č. 3, této 
výzvy – Obchodní podmínky. 

 

4.  Doba plnění  

 
A: Dodávka: 
Nejpozději do 31. 8. 2018. 
 
Záruka: 
Předpokládané zahájení: po převzetí automobilu zadavatelem 
Předpokládané ukončení: max. do 5 let od převzetí automobilu dle čl. 7 části č. 3, této výzvy –  
                                                     Obchodní podmínky. 
 
 

5.  Místo plnění  
 
Místem plnění pro dodání automobilu vč. předání příslušných dokladů je adresa dodavatele.  
 

6.  Požadavky na kvalifikaci 

 
Způsobilým pro plnění zakázky je uchazeč, který prokáže splnění profesní způsobilosti předložením: 

a) výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán nebo jiné obdobné evidence, pokud 
jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje  

b) dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím 
předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu prokazujícího příslušné živnostenské oprávnění 
k prodeji osobních automobilů (výpis ze živnostenského rejstříku nebo živnostenský list). 

c) čestné prohlášení o bezdlužnosti vůči příslušnému finančnímu úřadu a příslušnému úřadu 
sociálního zabezpečení a bezúhonnosti účastníka zadávacího řízení (fyzické osoby) či 
statutárního orgánu účastníka zadávacího řízení (právnické osoby) – ZD – část č. 5.  

 
Předloží-li uchazeč výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, který není k poslednímu dni, ke 
kterému má být prokázána profesní způsobilost, starší než 3 měsíce, nahrazuje tento výpis doklady 
prokazující profesní způsobilost v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných 
dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti.  
 
Předloží-li uchazeč certifikát vydaný v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů, má se 
za to, že dodavatel je kvalifikovaný v rozsahu uvedeném na certifikátu. 
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Zadavatel požaduje, aby uchazeč ve své nabídce předložil doklady o kvalifikaci a) + b) v prostých 
kopiích.  
 

7.  Požadavky na způsob zpracování celkové nabídkové ceny 

 
Celková nabídková cena za dodávku 1 ks nového automobilu včetně požadované délky záruky dl. čl. 7 
části č. 3, této výzvy – Obchodní podmínky, nesmí převýšit částku 387 200,- Kč vč. DPH. 
 
Celková nabídková cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná, zahrnující veškeré náklady 
s plněním předmětu veřejné zakázky spojené, tj. zejména dopravu do místa dodání, doklady 
v českém jazyce, poskytnutí záruky. 
 
Informaci o celkové nabídkové ceně (tj. za dodávku 1 ks nového automobilu) doplní uchazeč do 
tabulky A v ZD - část č. 4.  
  
Celková nabídková cena je zahrnuta do nákladů životního cyklu, podle kterých bude zadavatel 
hodnotit ekonomickou výhodnost nabídek viz článek 10 této výzvy a tabulky A, B, C a D v ZD - části 
č. 4. 
 
Nabídková cena bude kalkulována v členění bez DPH a vč. DPH. Dále v Kalkulaci ceny dle Technické 
specifikace automobilu, která musí být přílohou návrhu smlouvy viz Obchodní a platební podmínky 
– ZD část č. 3. Uchazeč v Kalkulaci ceny uvede, z čeho se skládá kupní cena automobilu. Složení ceny 
představuje podle obecných obchodních zvyklostí například cenu za 1 automobil v základním 
provedení, cenu jednotlivých dílů automobilu, cenu výbavy (výbava základní, bezpříplatková, 
příplatková – např. LPG, parkovací senzor, aj.), event. slevu atd. Záleží pouze na uchazeči, v jakých 
podrobnostech uvede složení kupní ceny (oceněný výčet položek).   
 

8.  Obchodní a platební podmínky 

 
Obchodní a platební podmínky mají formu návrhu smlouvy viz. ZD – část č. 3. 
 

9. Pokyny pro zpracování nabídky  
 
9.1.  Uchazeč může podat pouze jednu nabídku, která musí být zpracována v českém jazyce. 

Nabídka musí obsahovat: 
(i) Vyplněný Krycí list nabídky - formulář viz ZD – část č. 1, podepsaný osobou 

oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, 
(ii) Doklady o kvalifikaci: 

a) prostá kopie výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán 
nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové 
evidence vyžaduje,  
b) prostá kopie dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních 
předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, zejména dokladu 
prokazujícího příslušné živnostenské oprávnění k prodeji osobních automobilů 
(výpis ze živnostenského rejstříku nebo živnostenský list),  
c) Čestné prohlášení o bezdlužnosti a bezúhonnosti – ZD – část č. 5  -  originál 

(iii) Formulář viz. ZD – část č.2 -  Minimální požadavky na automobil – podepsaný 
osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, že nabídka naplňuje tyto 
minimální požadavky. 
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(iv) Návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče 
viz Obchodní a platební podmínky ve formě návrhu smlouvy ZD – část č. 3 
včetně jejích příloh, kterými jsou: 

 Technická specifikace automobilu, 
 Kalkulace ceny automobilu podle požadavků stanovených v bodě 7. 

této výzvy, 
(v) Doplněné tabulky „NÁKLADY ŽIVOTNÍHO CYKLU“ (EXCEL, list1 – tabulka A, B, C 

a D) viz ZD – část č. 4, podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za 
uchazeče 

(vi) Plná moc či jiný pověřovací dokument v případě podpisu požadovaných 
dokumentů osobou odlišnou od osob (y), jejímž prostřednictvím uchazeč jedná 
podle stavu zápisu v obchodním rejstříku, nebo v případě podpisu nabídky 
osobou odlišnou od podnikatele, je-li podnikatelem fyzická osoba nezapsaná 
do obchodního rejstříku.  
 

9.2. Nabídka tedy bude na všech 5 částech ZD - vyplněném Krycím listu nabídky – část 1 ZD, listu 
Minimální požadavky na automobil – část 2 ZD, návrhu smlouvy – část 3 ZD, doplněných tabulkách 
„NÁKLADY ŽIVOTNÍHO CYKLU“ – část 4 ZD, Prohlášení o bezdlužnosti a bezúhonnosti – část 5 ZD, 
podepsána osobou oprávněnou účastníka zastupovat. V případě podpisu jednotlivých oddílů 
nabídky osobou odlišnou od osob (y), jejímž prostřednictvím uchazeč jedná podle zápisu 
v obchodním rejstříku, doloží uchazeč v nabídce příslušnou plnou moc či jiný platný pověřovací 
dokument.  
 
Všechny tyto požadované dokumenty předloží uchazeč zadavateli jako součást nabídky a zašle buď 
datovou schránkou - wyqc2n7 nebo na doručovací adresu zadavatele – Pomoc v nouzi, o.p.s., J. K. 
Tyla 461, Sokolov, 356 01. 
 
Nabídka v listinné podobě musí být doručena v uzavřené obálce označené názvem „Neotvírat - 
Veřejná zakázka na dodávku automobilu – Nabídka“ nebo 
u nabídky zaslané datovou schránkou bude rovněž v kolonce „Věc“ vyplněno „Neotvírat – Veřejná 
zakázka na dodávku automobilu – Nabídka.“ 
 
9.3. Každý účastník zadávacího může podat pouze jednu nabídku. 
 
9.4. Otevírání obálek a hodnocení – proběhne neprodleně – ihned po skončení lhůty pro podání 
nabídek v servisním centru organizace na adrese Pomoc v nouzi, o.p.s., ul. J. K. Tyla 461, Sokolov, 
356 01 
  

10. Hodnocení nabídek  
 
10.1.  Nabídky budou hodnoceny na základě nejnižších nákladů životního cyklu – NŽC. 

 

10.2. Hodnotící kritérium „Náklady životního cyklu“ (jsou stanoveny metodou podle nařízení vlády 

č. 173/2016 Sb., o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení 

silničních vozidel – dále jen Nařízení vlády).  

Náklady životního cyklu (NŽC) stanoví zadavatel za dobu životnosti vozidla součtem: 

a) Celkové nabídkové ceny (CNC) zpracované uchazečem podle článku 7 této výzvy a 
b) Peněžní hodnoty provozních nákladů na spotřebu energie automobilu (HPNSEN) 

vynásobením spotřeby jednoho litru LPG pro kombinovaný provoz na 100 km (SB) a cenou 
v Kč za jeden litr LPG (B) a vydělením získané hodnoty číselným koeficientem vyjádřeným 
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číslicí 100 umožňujícím získat cenu LPG v Kč za 1 km (ČK) a vynásobením získané hodnoty 
počtem km (konstanta 200 000) za dobu životnosti (Ž)  podle vzorce: 

HPNSE = (SB x B/ČK x Ž)  

HPNSE = (SB x 24/100 x 200 000)  (s dosazením konstant) a 

c) Peněžní hodnoty součtu provozních nákladů (HPNE) na emise CO2, NOx, NMHC a pevných 
částic (PČ), které byly jednotlivě vynásobeny počtem kilometrů (konstanta 200 000) za dobu 
životnosti (Ž), údaji o emisích CO2, NOx, NMHC a pevných částic (PC) kombinované na km dle 
TP v gramech/kilometr (ECO, ENO, ENMHC,EPC) a vydělením získané hodnoty číselným 
koeficientem vyjádřeným číslicí 1000 umožňujícím získat hodnotu emisí v kg/km (ČK) a 
vynásobením získanými hodnotami konstant, uvedených v Příloze č. 5 Nařízení vlády 
vyjadřující hodnotu na emise ze silniční dopravy v Kč/kg (HNEM) podle vzorce: 

HPNE = (Ž x ECO2/1000 x HNEM) + (Ž x ENO/1000 x HNEM)+ (Ž x ENMHC /1000 x  

HNEM) + (Ž x EPČ/1000 x HNEM) tedy 

 

HPNE = (200 000 x ECO/1000 x 0,81) + (200 000 x ENO/1000 x HNEM)+ (200 000 x  

ENMHC /1000 x HNEM) + (200 000 x EPC/1000 x HNEM) (s dosazením konstant)  

 

Náklady životního cyklu pro hodnocení budou vypočteny dle vzorce: 

NŽC = CNC + HPNSE + HPNE 

Uvedené vzorce pro automatický výpočet jsou součástí tabulek A, B, C a D v ZD - části č. 4.  

Uchazeči do tabulek doplní požadované údaje. Výsledek (NŽC) z červené buňky D19 v tabulce D 

doplní uchazeč do krycího listu do políčka „Nabídková cena s DPH“. Uchazeči nesmí v tabulkách 

nic měnit (rozšiřovat či redukovat buňky, sloupce nebo řádky, cokoli mazat, přepisovat, 

doplňovat). 

 

Pro hodnocení bude použito minimalizační kritérium a jako nejvýhodnější bude vyhodnocena 

nabídka s nejnižšími NŽC.  

 

Pozn.:  Nabídky se stejným hodnocením budou seřazeny následujícím způsobem: 

V případě rovnosti bodů bude jako ekonomicky nejvýhodnější vyhodnocena nabídka s nejnižší 

celkovou nabídkovou cenou (CNC) uvedenou uchazečem v tabulce A viz ZD – část č. 4 – tabulky 

„NÁKLADY ŽIVOTNÍHO CYKLU“ (EXCEL, list1 – tabulka A, B, C a D). 

 

U P O Z O R N Ě N Í 

 

Zadavatel stanovil pomocí modelových tabulek B, C a D v ZD – části č. 4 - závazný model pro 

stanovení nákladů životního cyklu (NŽC). Takto vypočítané náklady životního cyklu (NŽC) spolu 

s celkovou nabídkovou cenou (CNC) v tabulce A v ZD – části č. 4 (tabulka A není modelovou 

tabulkou), které jsou pouze náklady modelovými, tedy náklady za určitou modelovou (nikoliv 

skutečnou) situaci, slouží pouze za účelem získání porovnatelných nabídek a jejich hodnocení.  

Pouze celková nabídková cena (CNC), která je zahrnuta do nákladů životního cyklu, je cenou 

skutečnou a bude vítěznému uchazeči uhrazena zadavatelem za plnění zakázky na základě smlouvy 

na dodání 1 ks nového automobilu s cenou podle nabídky vítězného uchazeče. 
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11.  Výhrada práv zadavatele 

 
Zadavatel si vyhrazuje: 

 možnost zrušit zakázku kdykoliv v jejím průběhu až do uzavření smlouvy, a to z těchto 
důvodů: a) když zanikne účast v zadávacím řízení vybranému dodavateli po jeho vyloučení 
nebo b) Odpadly důvody pro pokračování v zadávacím řízení v důsledku podstatné změny 
okolností, která nastala po zahájení zadávacího řízení a kterou zadavatel jednající s řádnou 
péčí nemohl předvídat a ani ji nezpůsobil, nebo c) V průběhu zadávacího řízení se vyskytly 
důvody hodné zvláštního zřetele, včetně důvodů ekonomických, pro které nelze po zadavateli 
požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, bez ohledu na to, zda zadavatel tyto důvody 
způsobil či nikoliv, nebo d) Jedná se o zadávací řízení, které zadavatel zahájil, i když k tomu 
nebyl povinen, nebo e) Zadavatel neobdržel dotaci, z níž měla být veřejná zakázka zcela nebo 
částečně uhrazena, nebo f) V zadávacím řízení je jediný účastník zadávacího řízení (zadavateli 
byla podána pouze jedna nabídka). 

 neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem, 
 nehradit uchazečům náklady spojené s účastí ve výběrovém řízení, 
 ověřovat údaje deklarované jednotlivými uchazeči v nabídkách, 
 nehodnotit nabídku podanou po termínu, s mimořádně nízkou nabídkovou cenou, neúplnou 

či nesplňující podmínky stanovené touto výzvou a jejími přílohami, 
 pokud nebude uzavřena smlouva s uchazečem, který se umístil na prvním místě, pro 

překážky na straně uchazeče prvního v pořadí, je zadavatel oprávněn uzavřít smlouvu 
s uchazečem druhým a pak i třetím v pořadí,  

 zveřejnit všechny informace, které požadoval v rámci výběrového řízení.  

Upozornění 

Změna obchodních a platebních podmínek v neprospěch zadavatele zakládá zadavateli právo 

neuzavřít s  uchazečem smlouvu. 

 

12.  Závěrečné ustanovení  

 
Zadávací dokumentace je tvořena touto výzvou spolu s následujícími dokumenty, které tvoří její 
přílohy a jsou v elektronické podobě spolu s výzvou rozeslány uchazečům. 
 
Část č. 1 – Krycí list  
Část č. 2 – Minimální požadavky na automobil kategorie M1 s LPG pro Pečovatelskou službu 
v Kynšperku nad Ohří“  
Část č. 3 – Obchodní a platební podmínky ve formě návrhu smlouvy na dodání 1 ks nového 

nákladního automobilu kategorie M1 s LPG včetně záruky  
Část č. 4 – Tabulky „NÁKLADY ŽIVOTNÍHO CYKLU“ (EXCEL, list1 – tabulka A, B, C a D) 
Část č. 5 – Čestné prohlášení o bezdlužnosti a bezúhonnosti 
 
 
 
 
 
V Sokolově dne 1. 2. 2018 
                     Mgr. Robert Pisár 

                                ředitel 


