KARLOVARSKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD - ODBOR INVESTIC A SPRÁVA MAJETKU
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: martina cedikova@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
„Nákup 4 ks osobních motorových vozidel pro PO“
2) Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky
Veřejná zakázka je rozdělena do tří částí.
Každý účastník je oprávněn podat nabídku na jednu, několik, nebo na všechny části veřejné zakázky. Částí se
myslí celá příslušná část zakázky, nikoli pouze určité plnění, tzn. vybrané položky dané části. Účastník
předkládá pouze jednu nabídku, souhrnně pro všechny části.
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto výběrového řízení je nákup 4 ks nových osobních vozidel
pro přepravu osob (klientů a zaměstnanců) pro příspěvkové organizace zřizovaných Karlovarským krajem
v sociální oblasti dle technických specifikací vozidel:
část 1 (2 ks combi)
- nákup dvou nových osobních motorových vozidel pro Domov pro seniory "SKALKA" Cheb, příspěvková
organizace a Domov pro seniory Lázně Kynžvart, příspěvková organizace – Technická specifikace viz
příloha č. 3
část 2 (1 ks SUV)
- nákup jednoho nového osobního vozidla pro přepravu osob pro Domov pro seniory Pernink, příspěvková
organizace – Technická specifikace viz příloha č. 4
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část 3 (1 ks MPV)
- nákup jednoho nového osobního vozidla pro přepravu osob včetně imobilních pomůcek (podmínka je
uvedena v technické specifikaci – příloha č. 5 Technická specifikace MPV této výzvy) pro Domov se
zvláštním režimem "MATYÁŠ" Nejdek, příspěvková organizace.
Součástí dodávky předmětu veřejné zakázky všech tří částí je:
a) seznámení koncových uživatelů s vybavením vozidla, s jeho ovládacími prvky a údržbou vozidla;
b) musí se jednat o nová, nepoužitá vozidla, vyrobená v roce 2020 a příspěvkové organizace budou jejich
prvním vlastníkem včetně jejich veškerého příslušenství
c) vozidlo nesmí být sestaveno z repasovaných dílů
d) vozidlo musí splňovat podmínky stanovené zákonem č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel
na pozemních komunikacích.
Účastníci ve svých nabídkách uvedou servisní středisko v Karlovarském kraji, kde bude prováděn záruční a
pozáruční servis, včetně uvedení servisní řady prohlídek v km.
Záruka: Požadovaná délka plné záruky za jakost je minimálně 5 let nebo 100 000 najetých km a minimálně
10 let na neprorezavění karoserie. Délka záruky bude uvedena účastníkem v návrhu smlouvy.

3) Doba a místo plnění veřejné zakázky
Předpoklad zahájení plnění: předpoklad květen 2020.
Lhůta na předání automobilu: 6 měsíců od účinnosti kupní smlouvy.
Zadavatel si vyhrazuje možnost změny termínu plnění veřejné zakázky tak, že pokud bude odstávka výroby u
výrobce automobilu v souvislosti s koronavirovou pandemií, může být lhůta pro předání automobilu
prodloužena o dobu, po kterou bude trvat toto uzavření.
Místo plnění: na sjednaných místech, kterými jsou sídla jednotlivých zadavatelů, pro které je centrální zadání
prováděno.

4) Obchodní podmínky
Přílohou č. 6,7,8 a 9 této výzvy jsou vzorové podoby smluv, které budou sloužit k uzavření smluvního vztahu
s vybraným dodavatelem. S každým z pověřujících zadavatelů bude uzavřená samostatná smlouva. Pro každou
část bude v nabídce předložen samostatný návrh smlouvy (pro část č. 1 dva návrhy kupní smlouvy, pro každého
pověřujícího zadavatele samostatně).
Zadavatel připouští pouze dále specifikované úpravy vzorové smlouvy účastníkem v rámci přípravy návrhu
smlouvy, který musí být přílohou nabídky. Tento návrh smlouvy musí v plném rozsahu respektovat podmínky
uvedené v této zadávací dokumentaci.
Zadavatel připouští pouze následující úpravy vzorové smlouvy:
doplnění identifikačních a kontaktních údajů účastníka, finančních částek a smluvní ceny a záručních
lhůt bez možnosti upravovat znění jednotlivých ustanovení smlouvy. Místa pro doplnění návrhů smluv jsou
vyznačena žlutým podbarvením.
Vybraný dodavatel před podpisem smlouvy dodá rovněž elektronickou verzi smlouvy ve formátu*.doc.

5) Pravidla pro hodnocení nabídek
Podané nabídky budou v rámci každé části veřejné zakázky posuzovány a hodnoceny samostatně.
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Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti.
Hodnotící kritéria, na základě kterých budou nabídky hodnoceny: zadavatel v rámci ekonomické výhodnosti
bude hodnotit jednotlivé části na základě nejnižší nabídkové ceny bez DPH. Pořadí nabídek bude stanoveno
podle výše nabídkové ceny s tím, že nejnižší cena je nejlepší.
Výsledkem veřejné zakázky bude uzavření kupních smluv s jednotlivými zadavateli.
Při zpracování cenové nabídky je nutno dodržet výše stanovenou maximální možnou a nepřekročitelnou
nabídkovou cenu jednotlivých částí.

6) Rozsah požadavku zadavatele na kvalifikaci účastníka
A) Základní způsobilost:
Účastník prokáže splnění základní způsobilosti čestným prohlášením (viz příloha č. 2 této výzvy), 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 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
správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla
dodavatele.
Je-li dodavatelem právnická osoba, musí základní způsobilost splňovat tato právnická osoba a zároveň každý
člen statutárního orgánu.
Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí základní způsobilost 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 základní způsobilost splňovat tato právnická osoba a vedoucí
pobočky závodu,
b) české právnické osoby, musí základní způsobilost splňovat osoby uvedené v § 74 odst. 2 a vedoucí
pobočky závodu.
B) Profesní způsobilost:
Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu z
obchodního rejstříku, pokud je do něj účastník zapsán, nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis
zápis do takové evidence vyžaduje.
Účastník doloží splnění profesní způsobilosti čestným prohlášením (viz příloha č.2 této zadávací
dokumentace) případně doložením dokumentů v kopiích. Výpis z obchodního rejstříku stáří max. 3 měsíce.
Výpisy z veřejných seznamů je také možné nahradit url odkazem na zápis v příslušné evidenci.
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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:
Celková nabídková cena jednotlivých částí veřejné zakázky v Kč bez DPH, vyčíslení DPH (z ceny bez DPH)
a celková nabídková cena jednotlivých částí veřejné zakázky včetně DPH.
Stanovujeme maximální možnou a nepřekročitelnou výši celkové nabídkové ceny u jednotlivých částí:
část 1 – 661 120,- bez DPH (za oba automobily)
část 2 – 454 520,- bez DPH
část 3 – 371 880,- bez DPH
Nabídková cena bude zahrnovat veškeré práce, dodávky a činnosti vyplývající ze zadávacích podkladů.
Podkladem pro zpracování cenové nabídky je tato zadávací dokumentace.
Upozorňujeme účastníky, aby při uvádění ceny (na profilu zadavatele E-ZAK i v nabídce) zadávali
nabídkovou cenu obezřetně a správně tzn. dbali zejména toho, aby nabídková cena byla uvedena včetně
DPH a byla zapsána ve stejném formátu jako v nabídce tzn. uvedení i případných haléřových částek,
bez zaokrouhlování. Uvedení rozdílné nabídkové ceny je důvodem k vyloučení účastníka.

8) Další podmínky pro uzavření smlouvy
Zadavatel si vyhrazuje právo v části č. 3 před uzavřením smlouvy provést zkoušku vzorku, a to zkoušku
velikosti zavazadlového prostoru. O využití svého práva provést zkoušku vyrozumí zadavatel vybraného
dodavatele prostřednictvím profilu zadavatele nejpozději do 3 pracovních dnů od uveřejnění oznámení o
výběru dodavatele.
Zkouška bude probíhat následujícím způsobem:
- dodavatel je povinen před uzavřením smlouvy předložit vzorek nabízeného automobilu. Vzorkem se
rozumí automobil stejné tovární značky a modelu, jaký dodavatel uvedl ve své nabídce. Vzorek nemusí
mít požadovanou výbavu a motorizaci;
- zadavatel provede zkoušku velikosti zavazadlového prostoru automobilu tak, že do zavazadlového
prostoru umístí předmět o velikosti (v x š x h) 100 x 100 x 70 cm;
- pokud bude možné tento předmět do zavazadlového prostoru umístit a volně zavřít dveře zavazadlového
prostoru, zkouška vzorku proběhla úspěšně.

9) Podání nabídek
Nabídky budou podávány výhradně prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje E-ZAK. Každý
účastník je oprávněn podat nabídku na kteroukoliv z částí nebo na dvě nebo všechny tři části veřejné zakázky
zároveň. Částí se myslí celá příslušná část zakázky, nikoli pouze určité plnění, tzn. vybrané položky dané části.
Účastník předkládá pouze jednu nabídku, souhrnně pro jednu i obě části.
Nabídky musí být doručeny zadavateli do 20. 05. 2020 do 10:00 hod.
Jelikož nabídky mohou být doručeny výhradně prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, otevírání
nabídek se nekoná za přítomnosti účastníků výběrového řízení.
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10) Prohlídka místa plnění veřejné zakázky a kontaktní osoby
Vzhledem k předmětu plnění veřejné zakázky zadavatel nerealizuje prohlídku místa plnění. Podkladem pro
zpracování nabídky je zadávací dokumentace této veřejné zakázky.
Kontaktní osobou výběrového řízení je Martina Čedíková, e-mail: martina.cedikova@kr-karlovarsky.cz, 
736 650 369.

11) 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.
Elektronickou nabídku lze podat na kteroukoliv z částí nebo na dvě či všechny tři části veřejné zakázky
zároveň. Účastník předkládá pouze jednu nabídku, souhrnně pro všechny části. V této nabídce uvede, na které
konkrétní části je nabídka podána. V případě předložení nabídky na dvě a více částí postačí předložit veškeré
doklady pouze jednou.
Zadavatel doporučuje seřazení nabídky do těchto oddílů:
 Obsah nabídky s vyznačením části nebo částí veřejné zakázky, na kterou je nabídka podávána
 Čestné prohlášení k podmínkám výběrového řízení a čestné prohlášení o pravdivosti údajů – příloha č. 1
této výzvy
 Čestné prohlášení k prokázání kvalifikace – příloha č. 2 této výzvy
 Technické specifikace – přílohy č. 3, 4 a 5 této výzvy
 Vzorové podoby kupních smluv – přílohy č. 6, 7, 8 a 9 této výzvy

12) 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 výlučně účastník.
Tato výzva k podání nabídek včetně příloh je uveřejněna a k dispozici ke stažení na:
https://ezak.kr-karlovarsky.cz/vz00003617

13) Identifikační údaje zadavatele
Centrální zadavatel:
Název:
Karlovarský kraj
Sídlo:
Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
IČO:
70891168
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Zastoupený: Mgr. Petrem Kubisem, hejtman Karlovarského kraje
Zadavatel:
Centrální zadavatel na základě Smlouvy o centralizovaném zadání veřejné zakázky zadává veřejnou zakázku
ve smyslu ustanovení § 9 odst. 1 písm. b) ZZVZ na účet pověřujícího zadavatele:
Domov pro seniory "SKALKA" v Chebu, příspěvková organizace, IČO: 71175245
Domov pro seniory v Perninku, příspěvková organizace, IČO: 71175199
Domov pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace, IČO: 71175237
Domov se zvláštním režimem "MATYÁŠ" v Nejdku, příspěvková organizace, IČO: 71175229

Karlovy Vary 07.05.2020

Ing. Tomáš Brtek
vedoucí odboru investic
Přílohy:
1) Čestné prohlášení k podmínkám výběrového řízení a čestné prohlášení o pravdivosti údajů
2) Čestné prohlášení ke splnění některých kvalifikačních předpokladů
3) Technická specifikace část 1 - combi
4) Technická specifikace část 2 – SUV
5) Technická specifikace část 3 - MPV
6) Vzorová podoba kupní smlouvy ,,KYNŽVART“ část 1
7) Vzorová podoba kupní smlouvy ,,SKALKA“ část 1
8) Vzorová podoba kupní smlouvy ,,PERNINK“ část 2
9) Vzorová podoba kupní smlouvy ,,MATYÁŠ“ část 3
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