KARLOVARSKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD – ODBOR INVESTIC
Zadavatel ve smyslu ustanovení § 6, 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění (dále jen „ZZVZ“)

tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku
V tomto výběrovém řízení se zadavatel neřídí ZZVZ,
vyjma ustanovení v zadávací dokumentaci, kde zadavatel upozorní na citaci či odkaz ZZVZ.
Veškerá komunikace, která se týká výběrového řízení, probíhá výhradně elektronicky. Nabídky budou
podány prostřednictvím elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek E-ZAK.
Zadavatel nevyžaduje elektronické podepsání podané nabídky. Dodavatel či účastník řízení je však
povinen provést registraci v elektronickém nástroji E-ZAK za účelem podání nabídky na:
https://ezak.kr-karlovarsky.cz/registrace.html
Registrace v E-ZAK není zpoplatněna. K provedení registrace je elektronický podpis nutný, a pokud
jím dodavatel nedisponuje, může vyzvat zadavatele k jeho předregistraci prostřednictvím e-mailové
adresy: monika.drobilova@kr-karlovarsky.cz
Veškeré podmínky a informace týkající se elektronického nástroje jsou dostupné na: https://ezak.krkarlovarsky.cz
V případě jakýchkoli otázek týkajících se uživatelského ovládání elektronického nástroje dostupného na výše
uvedené webové stránce, nebo v případě jakýchkoli otázek týkajících se technického nastavení kontaktujte,
prosím, provozovatele elektronického nástroje E-ZAK na e-mailu: podpora@ezak.cz, tel. 538 702 719.

1) Název zakázky
„Operativní leasing vozidla“
2) Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto výběrového řízení je poskytnutí služeb operativního
leasingu na pořízení nového osobního automobilu (kategorie M1 dle zákona o podmínkách provozu vozidel
na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů) pro potřeby Krajského úřadu Karlovarského kraje.
Podrobná technická specifikace požadovaného automobilu a služeb operativního leasingu je uvedena v příloze
č. 4 této výzvy - Specifikace konfigurace vozidla a požadovaných služeb operativního leasingu. Podrobná
technická specifikace bude následně převzata jako příloha smluv. Tyto požadavky je dodavatel povinen plně
a bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky. Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v této
výzvě včetně příloh bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení vybraného
dodavatele ze zadávacího řízení.
Požadovaný automobil bude nový, maximální stav tachometru automobilu v době předání k užívání bude činit
30 km.
Operativní leasing automobilu je stanoven na 48 měsíců s fixní cenou nájmu a služeb po celou dobu trvání
smlouvy dle podmínek dále specifikovaných zadávací dokumentací a technickou specifikací (viz příloha č. 4).

3) Doba a místo plnění veřejné zakázky
Doba plnění veřejné zakázky – trvání operativního leasingu – činí 48 měsíců.

Sídlo: Závodní 353/88, 360 06, Karlovy Vary, Česká republika, IČO: 70891168, DIČ: CZ 70891168,
tel.: +420 354 222 300, http://www.kr-karlovarsky.cz, e-mail: epodatelna@kr-karlovarsky.cz
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Lhůty pro dodání vozidla a zahájení vlastní realizace služeb operativního leasingu: Vozidlo požadujeme dodat
jakmile bude vyrobeno s tím, že nejzazší termín dodání pro vozidlo je maximálně 130 kalendářních dní od
účinnosti nájemní smlouvy.
Místem plnění veřejné zakázky je Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní 359/92 (budova B1), Karlovy
Vary.

4) Obchodní podmínky
Smlouva bude uzavřena s vybraným dodavatelem (nelze předložit smlouvu s jinou osobou).
Zadavatel dále požaduje, aby dodavatel předložil vlastní (všeobecné) obchodní podmínky a návrh nájemní
smlouvy, přičemž se musí jednat o stejné obchodní podmínky operativního leasingu, za kterých nabízí
automobily stejné technické specifikace/třídy jako požaduje zadavatel. Na požádání zadavatele je
účastník povinen uvedené okolnosti zadavateli prokázat.
Za 48 měsíců požaduje zadavatel nájezd 150 000 km. V případě nenajetých 150 000 kilometrů žádá zadavatel
o vystavení dobropisu. V případě přejetí 150 000 km žádá zadavatel účtovat pouze poplatek bez sankcí.
Vybraný dodavatel před podpisem smlouvy dodá rovněž elektronickou verzi smlouvy ve formátu*.doc.
Dále pak vybraný dodavatel bere na vědomí, že zadavatel je povinen uveřejnit uzavřené smlouvy ve smyslu
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, dále dle zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dále, že je povinen poskytnout informace podle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí zadavatel neprodleně po podpisu smlouvy. Zadavatel se současně
zavazuje informovat vybraného dodavatele o provedení registrace tak, že zašle vybranému dodavateli kopii
potvrzení správce registru smluv o uveřejnění smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení
obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky vybraného dodavatele
(v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace smlouvy obdrží obě smluvní
strany zároveň).

5) Pravidla pro hodnocení nabídek
Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti.
Zadavatel bude hodnotit ekonomickou výhodnost pouze na základě kritéria hodnocení nejnižší nabídková
cena. Jako nejvýhodnější bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou výše měsíční splátky za
nájem vozidla bez DPH.

6) Rozsah požadavku zadavatele na kvalifikaci účastníka
A) Základní způsobilost
Účastník prokáže splnění základní způsobilosti čestným prohlášením, že základní způsobilost ve stanoveném
rozsahu splňuje.
Způsobilým není dodavatel, který
a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení pravomocně odsouzen
pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla
dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na
veřejné zdravotní pojištění,
d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená
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správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla
dodavatele.
Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle bodu a) splňovat tato právnická osoba a zároveň
každý člen statutárního orgánu.
Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle bodu a) 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
a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle bodu a) splňovat tato právnická osoba a vedoucí
pobočky závodu,
b) české právnické osoby, musí podmínku podle bodu a) splňovat osoby uvedené v § 74 odst. 2 a
vedoucí pobočky závodu.
B) Profesní způsobilost
Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti předložením výpisu z obchodního rejstříku, pokud je do něj
účastník zapsán.
Dále zadavatel požaduje předložit doklad, že dodavatel je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu
předmětu veřejné zakázky tj. v oboru činnosti pronájem a půjčování věcí movitých.
Doklady prokazující profesní způsobilost budou doloženy v kopiích případně nahrazeny čestným prohlášením
(viz příloha č.2). Výpis z obchodního rejstříku stáří max. 3 měsíce. Výpisy z veřejných seznamů je také možné
nahradit url odkazem na zápis v příslušné evidenci.

7) Způsob zpracování nabídkové ceny
Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých
nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace); po celou dobu realizace zakázky v souladu
s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.
Požadavky na jednotný způsob doložení nabídkové ceny:
Zadavatel požaduje, aby v nabídce byla uvedena nabídková cena za plnění předmětu veřejné zakázky v Kč, a
to v členění – měsíční splátka a dále pak celková výše splátek po dobu trvání nájmu 48 měsíců, a to viz příloha
č.3 – cenová nabídka. Doplněná příloha č.3 je povinou přílohou nabídky.
DPH bude v nabídkách uvedena ve výši platné ke dni podání nabídky. Výše měsíční splátky (nájemného) musí
být konstantní po celou dobu trvání leasingu.

8) Podání nabídek
Nabídky budou podávány výhradně prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje E-ZAK.
Nabídky musí být doručeny zadavateli do 14.11.2019 do 10:00 hod.
Jelikož nabídky mohou být doručeny výhradně prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, otevírání
nabídek se nekoná za přítomnosti účastníků výběrového řízení.

9) Prohlídka místa plnění veřejné zakázky a kontaktní osoby
Prohlídka místa plnění se vzhledem k předmětu plnění veřejné zakázky neuskuteční.
Kontaktní osobou ve věcech výběrového řízení je Monika Drobilová, e-mail: monika.drobilova@krkarlovarsky.cz
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10)

Požadavek na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky

Nabídka bude zpracována v českém jazyce a podána výhradně v elektronické formě prostřednictvím
elektronického nástroje E-ZAK. Šifrování a zabezpečení nabídky obstarává systém elektronického nástroje.
Zadavatel doporučuje seřazení nabídky do těchto oddílů:
 Obsah nabídky
 Čestné prohlášení k podmínkám výběrového řízení a čestné prohlášení o pravdivosti údajů (příloha č. 1
výzvy)
 Čestné prohlášení ke splnění kvalifikace (příloha č. 2 výzvy)
 Případné doklady prokazující splnění kvalifikace
 Cenová nabídka (příloha č.3 výzvy)
 Specifikace konfigurace vozidla a požadovaných služeb operativního leasingu (příloha č.4 výzvy)
 Návrh nájemní smlouvy včetně (všeobecných) obchodních podmínek (dle čl. 4 Obchodní podmínky
výzvy)

11)

Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo:
 nepřipouštět variantní řešení
 vybraný dodavatel nesmí zakázku postoupit jinému subjektu, přičemž po uzavření smlouvy nesmí bez
předchozího písemného souhlasu zadavatele postoupit práva a povinnosti plynoucí z uzavřené smlouvy
třetí osobě
 uveřejnit na profilu zadavatele oznámení o výběru dodavatele, oznámení se považuje za doručené všem
účastníkům výběrového řízení okamžikem jejich uveřejnění
 uveřejnit na profilu zadavatele oznámení o vyloučení účastníka výběrového řízení, oznámení se považuje
za doručené všem účastníkům výběrového řízení okamžikem jejich uveřejnění
 uveřejnit na profilu zadavatele oznámení o zrušení výběrového řízení, oznámení se považuje za doručené
všem účastníkům výběrového řízení okamžikem jejich uveřejnění
Veškeré náklady související s přípravou, podáním nabídky a účastí v tomto řízení nese účastník
Tato výzva k podání nabídek včetně příloh je uveřejněna a k dispozici ke stažení na:

https://ezak.kr-karlovarsky.cz/contract_display_3231.html

12)
Název:
Sídlo:
IČO:
DIČ:

Identifikační údaje zadavatele
Karlovarský kraj
Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
70891168
CZ70891168

Karlovy Vary 29.10.2019
Ing. Tomáš Brtek
vedoucí odboru investic
Přílohy:
1) Čestné prohlášení k podmínkám výběrového řízení a čestné prohlášení o pravdivosti údajů
2) Čestné prohlášení k prokázání kvalifikace
3) Cenová nabídka
4) Specifikace konfigurace vozidla a požadovaných služeb operativního leasingu

