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ldentifikačníúdaje zadavatele
Název

RegionáIní organizátor pražskéintegrované dopravy, příspěvková

Sídlo:

organizace
Rytířská 10,L7o 00 Praha

lčo:

604 37 359

DlČ:

c260437359
lng. et lng. Petr Tomčík,ředitel

Zastoupen
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Kontaktníosoba: lng. Kadlecová šárka
tel.:234 7O45O3
e-mail : kreicova.sarka@ ropid.cz

Tento dokument je výzvou k podání nabídek, na základě které se zahajuje výběrové řízení
a je vypracován jako podklad pro podání nabídek v rámci veřejné zakázky malého rozsahu
na dodávky ve smyslu 9 27 písm. a) zákona č. I34/2oL6 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějšíchpředpisů (dále jen ,,zzvz"|, a to s ohledem na nížeuvedenou
předpokládanou hodnotu veřejné zakázky, která nedosahuje hodnoty 2.000.0oo,- Kč bez DPH.
Tato veřejná zakázka je vsouladu s s 3]. ZZVZ zadávána mimo zadávací řízenía režim zákona.
Zadavatelje však povinen dodržovat zásady dle5 6ZZVZ
Kompletní zadávací dokumentace (dále téžjako ,ZD"), včetně návrhu kupní smlouvy, jsou

v

elektronické podobě neomezeně dá|kově přístupnéna profilu zadavatele

(https://ezak.ropid.cz/), URL odkaz veřejné zakázky: https://ezak.ropid.czlvz00000042

2.

E-ZAK

Předmět veřejné zakázky a dalšíinformace
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 3 ks osobních vozidel. Bližšívymezenípředmětuveřejné
zakázky je uvedeno v příloze č.2 _ Návrhu kupní smlouvy, této zadávací dokumentace a jejích
přílohách.

3.

Předpokládaná hodnota veřeiné zakázky
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí1 000 000,- Kč bez DPH.
Tato hodnota zároveň představuje nejvyššípřípustnou nabídkovou cenu, kterou jsou dodavatelé
oprávněni nabídnout. Nabídky, které tuto podmínku nesplní, budou vyřazeny.

Nabídková cena bude uvedena v krycím listu nabídky, který tvoří přílohu č. L této výzvy
tvořípřílohu č. 2, této výzvy.

a ve smlouvě, která

4.

Termín a místo plnění veřejné zakázky
Termín plnění

Termín plnění předmětu veřejné zakázky malého rozsahu je uveden v návrhu kupní smlouvy,
ktený tvoří přílohu č. 2, této výzvy.
Místo plnění
Místo plnění předmětu veřejné zakázky malého rozsahu je uveden v návrhu kupní smlouvy,
kteni tvoří přílohu č. 2, této výzvy.

5.

Kva!ifikaceuchazeče
Základní způsobi!ost
Dodavatel musí splňovat základní způsobílost analogicky dle 5 74 odst. 1 zzvz, tJ. dodavatel musí
prokázat, že:
a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího Yizení
pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č.3 kZZvZ nebo obdobný trestný
čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

b)

nemá v Českérepublice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný
nedoplatek,

c)

daňoý

nemá v Českérepublice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo
na penále na veřejné zdravotnípojištění,
nemá v Českérepublice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo
na penále na sociální zabezpečeníapříspěvku na státní politiku nezaměstnanosti,
nenív likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutío úpadku, nebyla vůčiněmu nařízena
nucená správa podle jiného právního předpisu nebo není v obdobné situaci podle právního
řádu země sídla dodavatele.

d)
e)

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle písm. a) tohoto článku splňovat tato
právnická 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.

Účastní-li se výběrového řízení pobočka závodu zahraničníprávnické osoby, musí podmínku
podle písm. a) tohoto článku splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu, účastní-li
se výběrového řízení pobočka závodu česképrávnické osoby, musí podmínku podle písm. a)
tohoto článku splňovat osoby uvedené ve druhém odstavci tohoto článku a vedoucí pobočky
závodu.

Splnění základní způsobilosti prokáže dodavatel v nabídce předložením čestnéhoprohlášení,

jehož vzor je přílohou č. 3, této výzvy.

Profesní kvalifikačnípředpokIady
Splnění profesní způsobilosti prokáže dodavatel v nabídce předložením
a

výpis z obchodního rejstříku nikoliv starší90 dnů, pokud je v něm zapsán, čivýpisu z jiné
obdobné evidence pokud je v ní zapsán; a

a

doklad

o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícímpředmětu veřejné zakázky, zejména dokladu prokazujícího příslušné
živnostenskéoprávnění či licenci.

Forma splnění kvalifikace

Doklady prokazující splnění kvalifikace postačípředložit ve formě prosté kopie (vyjma čestných
prohlášení). Zadavatel má právo požadovat po vybraném dodavateli před uzavřením smlouvy
předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace.
Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutísoučinnostik uzavření smlouvy.
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V

případech, kdy zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení čestného
prohlášení dodavatele, musí být takové prohlášení předloženo v nabídce v originále, obsahovat
zadavatelem požadované údaje a musí být podepsáno dodavatelem, resp. osobou oprávněnou
zastupovat dodavatele.
Dodavatelje povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek.

Splnění kvalifikace je možno prokázat ijinými způsoby, které stanovízzvz.
V případě společnénabídky prokazují základní a profesní způsobilost každý dodavatel
samostatně.

Vpřípadě plnění části veřejné zakázky prostřednictvím poddodavatele musí poddodavatel
prokázat základní a profesní způsobilost Ve stejném rozsahu a stejným způsobem jako

dodavatel. V případě, že dodavatel bude část plnění poskytovat prostřednictvím poddodavatele,
musí dodavatel dále předložit smlouvu uzavřenou mezi dodavatelem a poddodavatelem
o společnémplnění veřejné zakázky, ze které vyplývá závazek poddodavatele k plnění určité
části této veřejné zakázky. Dodavatel je oprávněn technickou způsobilost či její část prokázat
prostřed nictvím poddodavatele.

Zadavatel umoŽňuje prokázat základní a profesní způsobilost výpisem ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů, a to vrozsahu, v jakém výpis prokazuje splnění kvalifikačních
předpokladů.

V případech, které nejsou touto výzvou výslovně řešeny, se postupuje obdobně dle příslušných
ustanovení ZZVZ.

6.

obchodní a platební podmínky

obchodní a platební podmínky jsou specifikovány v příloze č. 2, této výzvy, která obsahuje
závazný vzor smlouvy na plnění veřejné zakázky.

Dodavatel není oprávněn činit změny či doplnění těchto závazných požadavkůzadavatele, vyjma
údajů,u nichž vyplrývá z obsahu těchto závazných požadavků povínnost jejich doplnění (místa
určená k doplnění jsou označ.n.
V případě nabídky podávané společně
několika dodavateli je dodavatel oprávněn upravit návrh smlouvy toliko s ohledem na tuto
skutečnost.

Provede-li dodavatel v návrhu smlouvy jakékoliv nedovolené změny, bude takový postup

-).

hodnocen jako nesplněnízadávacích podmínek a předmětná nabídka bude vyřazena.

Návrh smlouvy musí být ze strany dodavatele podepsán statutárním orgánem nebo osobou
prokazatelně oprávněnou zastupovat dodavatele; v takovém případě doložídodavatel toto
oprávnění (plnou moc) v originále či v úředně ověřené kopiiv nabídce.
Předložení nepodepsaného návrhu smlouvy není předložením řádného návrhu požadované
smlouvy.

7.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

V případě, že část veřejné zakázky má být dle očekávánídodavatele plněna prostřednictvím

poddodavatelů, požaduje zadavatel uvést v nabídce dodavatele, která konkrétníčást plnění
veřejné zakázky bude zadána třetím osobám a které osoby to budou u poddodavatele,
je dodavatel povinen uvést jeho identifikačníúdaje analogicky dle 5 105 odst' 1 pism. b) ZZYZ
(dále souhrnně jen ,,seznam poddodavateIů").
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Pokud za dodavatele jedná osoba, jejížjednatelské oprávnění nevyplývá z doloženéhovýpisu
z obchodního rejstříku (popř. výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů), musí být v nabídce

předložena plná moc.
Nabídka musí být zpracována v českémjazyce. Každý účastníkje oprávněn podat pouze jednu
nabídku.

Dodavatel v nabídce výslovně uvede jednu kontaktní adresu pro písemný styk mezi dodavatelem
a zadavatelem. Pokud podává nabídku více dodavatelů společně (společná nabídka), uvedou
v nabídce kromě kontaktní adresy dle předchozí věty téžosobu, která bude zmocněna
zastupovat tyto dodavatele při styku se zadavatelem v průběhu řízení'
Nabídka bude mít následující strukturu:

o
o
o
.
.
o

krycí list nabídky (příloha č. 1),
obsah,
doklady prokazující sp!nění kvalifikace,

seznam poddodavatelů (hod!á-li dodavatel pInit veřejnou zakázku prostřednictvím
poddodavateIů),

návrh smIouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat za dodavatele (dodavateI

je povinen použítvzor uvedený v přiloze č.2|,
prohlášení o počtu číslovanýchlistů a o ce|kovém počtu Iistů.

Dodavatel předloží nabídku vjednom výtisku. Všechny listy nabídky budou navzájem pevně
spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky. Všechny

listy nabídky musí být řádně čitelné,bez škrtůa přepisů' Všechny stránky nabídky musí být

očíslovány vzestupnou kontinuální řadou; není třeba číslovatoriginály či úředně ověřené kopie
požadova ných dokumentů.
Dodavatel předloží nabídku vedle listinné formy téžv elektronické podobě na nosiči dat (např.
flash disk). Dodavatel je povinen předložit návrh smlouvy v elektronické podobě ve standardně
používanémeditovatelném formátu (zadavatel preferuje formát DoC nebo DocX). Elektronická
podoba nabídky na nosiči dat má pouze informativní povahu.

8.

Způsobpodánínabídek
Nabídky se podávají písemně v uzavřené obálce opatřené na uzavřeních razítkem či podpisem
dodavatele nebo jiné osoby oprávněné za dodavatele jednat, označené:

Veřejná zakázka
Dodávka osobních vozidel
nabídka
NEOTEV!RAT
Na obálce s nabídkou musí být uvedena adresa dodavatele vč. lČo, na niž je možnévyrozumět
dodavatele o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek a zadavatel
jitak neotevíral.
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9.

Lhůta a místo pro podání nabídek

Nabídka se podává v sídle zadavatele (Regionální organizátor pražskéintegrované dopravy,
příspěvková organizace, Rytířská 10, 110 00 Praha 1) a musí být zadavateli doručena nejpozději
do 4. 10. 2019 do 10:00 hodin. Nabídku lze zadavateli doručit osobně nebo prostřednictvím
držitele poštovní licence.
Uvedená lhůta pro podání nabídek představuje okamžik, do kterého musí b'ýt nabídky fakticky
doručeny; pokud tedy dodavatel např. zašle nabídku poštou, nestačí,že zásilku podal před
koncem lhůty, ale tato zási!ka musí b'ýt zadavateli před koncem této lhůty i doručena.

10. otevírání obálek

s nabídkami

otevíráníobálek proběhne po uplynutí lhůty pro podání nabídek. otevíráníobálek ie neveřeiné.

11. Způsob hodnocení nabídek
Hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je celková ekonomická výhodnost nabídky
na základě nejnižšínabídkové ceny v Kč bez DPH.
Zadavatel seřadí nabídky Vzestupně dle výše celkové nabídkovéceny V Kč bez DPH, přičemž
nabídka, která bude obsahovat nejnižšícelkovou nabídkovou cenu V Kč bez DPH, bude
zadavatelem hodnocena jako nejvýhodnější.

12. ostatní
Zadavatel si vyhrazuje právo:

o
.
o

dodatečně změnit či doplnit zadávací podmínky této veřejné zakázky,
nevracet podané nabídky,

zrušit výběrové řízeníkdykoliv před uzavřením smlouvy

s

vybraným dodavatelem,

a to i bez uvedení důvodu; žádnémuz dodavatelů nenáležížádná kompenzace,

o
.
o

.
o
o
o
o

ověřit informace obsaženév nabídce dodavatele u třetích osob a dodavatel je povinen
mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost,
neposkytovat náhradu nákladů, které dodavatel vynaložína účastV tomto řízení,

informace, které budou účastníkemposkytnuty v průběhu zadávání veřejné zakázky
a případně i v průběhu plnění z uzavřené smlouvy, zveřejnit v rámci transparentnosti
na internetu, a to včetně informací označených jako důvěrné. Účastí v tomto řízení
ozadání veřejné zakázky bere účastníkna vědomí, že zadavatel svýše uvedenými
informacemi poskytnutými v průběhu tohoto řízeníbude nakládat výše uvedeným
způsobem a vyjadřuje s jejich použitímsouhlas,
Využítjakékoliv dokumenty či informace předloženéúčastníkemje-li
k naplnění účelutohoto řízení,

to

nezbytné

odmítnout všechny nabídky,
neuzavřít smlouvu s žádným z účastníků,

vyloučit z tohoto řízeníty nabídky, které nebudou splňovat zadavatelem stanovené
požadavky nebo nebudou obsahovat zadavatelem požadovanénáležitosti,

analogickouaplikaciZZVZ.

Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.
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Zadavatel je příspěvkovou organizací Hlavního města Prahy, zapsanou v Administrativním
registru ekonomických subjektů.
Zadavatel připomíná, že tato veřejná zakázka je veřejnou zakázkou malého rozsahu dle 5 27
ZZVZ zadávanou s výjimkou zásad uvedených v 5 6 ZZvz mimo režim ZZYZ. Jakýkoliv postup
či úkon zadavatele učiněný V tomto řízení není postupem či úkonem podle ZZVZ, byť by takový
úkon či postup formálně připomínal. Pokud je tedy např. v této výzvě obsažen odkaz
na konkrétníustanovení ZzvZ, je postup podle tohoto ustanovení použit pouze jako
zadavatelem zvolená ana logie.
lnformace a údaje uvedené v jednotlivých částech této výzvy a jejích přílohách vymezují závazné
požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Tyto požadavky je účastníkpovinen plně
a bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky a Ve své nabídce akceptovat.
Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v této výzvě bude považováno za nesplnění
podmínek zadavatele s následkem vyloučeníúčastníkaz dalšíúčastiv řízení.

Zadavatel upozorňuje, že vybraný dodavatel bude povinen poskytnout zadavateli součinnost
při plnění povinností zadavatele, zejména pak při výkonu finančníkontroly dle g 2 písm. e)
zákona č.320l20oL Sb., o finančníkontrole a dle zákona č' 255/2oI2 Sb., o kontrole.
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně vysvětlení a dodatečnéinformace
k zadávacím podmínkám nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
Žádost musí být prokazatelně doručena elektronicky, a to prostřednictvím profilu zadavatele.
Zadavatelje oprávněn zveřejnit dodatečnéinformace i bez žádosti dodavatele.

13. Seznam příloh Dokumentace
Příloha č' 1- Krycí list nabídky
Příloha č. 2 _ Závazný vzor smlouvy
Příloha č. 3 - Čestnéprohlášení o splnění kvalifikačníchpředpokladů
V Praze d"" ...?..5..:.0t.?019

integrované
dopravy, příspěvková organizace
lng. et lng. Petr Tomčík
ředitel

RegionáIní organizátor

I

Příloha č. 1
Krycí list nabídky

KRYcíusTNABíDtfl
podané v zadávacím řízenína veřejnou zakázku malého rozsahu

Veřeiná zakázka
Dodávka osobních vozide|
Zadavatel
Regionální organizátor pražskéintegrované dopravy, příspěvková organizace
se sídlem Rytířská 10, 110 00 Praha 1
Dodavatel
Jméno:
Síd!o:

rIr

lčo:

Dlč

osoba oprávněná jednat za dodavatele
Jméno:

rEi

Telefon
E-mail:

Kontaktní adresa pro písemný styk mezi dodavatelem a zadavatelem

rEr

Adresa:
Nabídková cena
celková cena

V Kč bez DPH

sazba DPH v

výše DPH v Kč
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Autorizace nabídky osobou oprávněnou jednat za dodavatele:

Datum a místo:

Podpis oprávněné osoby:
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celková cena V Kč vč. DPH

Příloha č. 2
Závazný vzor kupní smlouvy
(tvoří samostatný dokument)

PříIoha

č.3

čestnéprohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů a o ekonomické a finanční
způsobi!osti

se

sídlem

tE],rč'I

,,Dodávka osobních vozidel" (dále jen ,,veřejná zakázka"| zadávanou zadavatelem Regionální
organizátor pražskéintegrované dopravy, příspěvková organizace se sídlem Rytířská 10, 110 00 Praha
-],jakododavatelvzadávacímřízenínaveřejnouzakázkumaléhorozsahusnázvem
1, lČo: 604 37 359, (dále jen ,,zadavatel"),
tímto čestně prohlašuje, že
splňuie podmínkv základní způsobilosti dle 5 74 zákona č. I34/2oL6 Sb., o zadávání veřejných
zakázek (dále jen ,,zzvz"|, a sice že:

-

nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně

odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k ZZYZ nebo obdobný trestný čin podle
právního řádu země sídla dodavatele, přičemž k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží;je-li
dodavatelem právnická osoba, splňuje tuto podmínku tato právnická osoba a zároveň každý
člen statutárního orgánu; je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba,
splňuje tuto podmínku tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické
osoby a osoba zastupujícítuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele; účastní-li
se zadávacího řízení pobočka závodu zahraničníprávnické osoby, splňuje tuto podmínku tato
právnická osoba a vedoucí pobočky závodu; účastní-lise zadávacího řízenípobočka závodu
česképrávnické osoby, splňujítuto podmínku osoby uvedené v 574 odst.2 ZA|Za vedoucí
pobočky závodu;

-

nemá v Českérepublice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek;

-

nemá v Českérepublice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo
na penále na veřejné zdravotní pojištění;

-

nemá v Českérepublice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo
na penále na sociálnízabezpečeníapříspěvku na státní politiku zaměstnanosti;

-

není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůčiněmu nařízena
nucená správa podle jiného právního předpisu ani se nenachází v obdobné situaci podle
právního řádu země svého sídla.

Prohlašuji' že výše uvedené informace jsou pravdivé.
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