VÝZVA
K podání nabídky ve výběrovém, řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky

DODÁVKOVÝ AUTOMOBIL PRO GALERII 4 – GALERII FOTOGRAFII,
PŘÍSPĚVKOVOU ORGANIZACI KARLOVARSKÉHO KRAJE – II. výzva

Galerie 4, galerie fotografie, příspěvková organizace Karlovarského kraje, zastoupená Mgr. Zbyňkem
Illkem, statutárním zástupcem organizace
Vás vyzývá k podání nabídky
Na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky pod názvem „DODÁVKOVÝ AUTOMOBIL PRO
GALERII 4 – GALERII FOTOGRAFII, PŘÍSPĚVKOVOU ORGANIZACI KARLOVARSKÉHO KRAJE – II. výzva“
zadávanou ve smyslu § 6 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“) a jejíž
zadávací proces nepodléhá v souladu s ustanovením § 18 odst. 5 zákonem, za těchto podmínek:
1.

Identifikační údaje veřejného zadavatele

Název:
Sídlo:
Právní forma:
IČ:
Statutární zástupce:
Telefon:
e-mail:
profil zadavatele:

Galerie 4 - galerie fotografie, příspěvková organizace Karlovarského kraje
Františkánské náměstí 30/1, 350 02 Cheb
příspěvková organizace
00074268
Mgr. Zbyněk Illek, ředitel organizace
736514040
archiv@galerie4.cz
https://ezak.kr-karlovarsky.cz/profile_display_56.html

2.
Veřejná zakázka
2.1.
Název veřejné zakázky
„DODÁVKOVÝ AUTOMOBIL PRO GALERII 4 – GALERII FOTOGRAFII, PŘÍSPĚVKOVOU ORGANIZACI
KARLOVARSKÉHO KRAJE – II. výzva“
2.2. Způsob zadání
Veřejná zakázka je zadávána podle Předpisu č. PR 01/2015 – Pravidla pro zadávání veřejných zakázek
karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi schválená Radou Karlovarského kraje.
2.3. Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je dodání nového dodávkového automobilu pro převoz výstav nebo 8 –
9 osob. Bližší určení předmětu veřejné zakázky včetně požadovaných minimálních hodnot
technických parametrů jsou obsahem zadávací dokumentace, v příloze č. 4 „Technické specifikace
veřejné zakázky“ Součástí předmětu veřejné zakázky jsou rovněž doprovodné služby:
a) Registrace vozidla v místě sídla zadavatele
b) Zajištění zákonného pojištění dle podmínek zadavatele
c) Záruční servis
2.4. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 750 000,- Kč včetně DPH. Tato cena je cenou maximální.
2.5. Klasifikace veřejné zakázky dle CPV:
34100000-8 Motorová vozidla

2.6. Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky
Předpokládané zahájení:
po podpisu smlouvy
Předpokládané ukončení, tj. zajištění dodávky: nejpozději do 30. 9. 2016

2.7. Místo plnění veřejné zakázky
Místem plnění veřejné zakázky je sídlo zadavatele.
2.8. Financování veřejné zakázky
Financování veřejné zakázky je zajištěno z veřejného rozpočtu Karlovarského kraje.
3.
Zadávací dokumentace a dodatečné informace
Zadávací dokumentace je součástí této výzvy k podání nabídek a je zveřejněna na profilu zadavatele a
to po celou dobu lhůty pro podání nabídek.
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám budou poskytovány na základě žádosti zaslané
nejpozději do 4 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek kontaktní osobě
zadavatele. Zadavatel doporučuje zasílat dotazy prostřednictvím e-mailu. Podrobné podmínky jsou
uvedeny v zadávací dokumentaci.
4.
Požadavek zadavatele na kvalifikaci dodavatelů
Pro zajištění kvalifikace dodavatelů využívá zadavatel analogicky § 50 a následujících zákona a
požaduje prokázat splnění:
a) Základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 písm. a) až l) a to čestným prohlášením
b) Splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložením výpisu z obchodního rejstříku
nebo jiné evidence, pokud je v ní uchazeč zapsán, ne starších 90 dnů a výpisem ze
Živnostenského rejstříku s odpovídajícím oprávněním k podnikání. Doklady budou předloženy
v prosté kopii.
c) Ekonomická a finanční způsobilost splnit veřejnou zakázku – čestným prohlášením
Dodavatel prokáže splnění výše uvedených kvalifikačních předpokladů k datu podání nabídky.
Dodavatelé mohou prokázat kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem též předložením
výpisu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů nebo certifikátu vydaného v rámci systému
certifikovaných dodavatelů.

5.
Lhůty
5.1. Lhůta pro podání nabídek
Lhůta, ve které lze podávat nabídky končí ve středu 25. 5. 2016 ve 13:00 hodin
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční ve středu dne 25. 5. 2016 ve 13:00 hodin na adrese sídla
zadavatele.
5.2. Zadávací lhůta
Dodavatelům, jejichž nabídky budou přijaty, je stanovena lhůta, pro kterou jsou svými nabídkami
vázáni, v délce 60 kalendářních dnů.
6.
Příjem nabídek
6.1.
Místo přijímání nabídek
Nabídky budou přijímány na adrese:

Galerie 4 - galerie fotografie, příspěvková organizace Karlovarského kraje, Františkánské náměstí
30/1, 350 02 Cheb (objekt rekonstruovaného Špýcharu).
Při osobním předání lze využít otevírací doby galerie: úterý – neděle: 10:00 – 18:00 hodin.

6.2.
Způsob podání nabídek
Nabídky se podávají v jednom vyhotovení v listinné formě. Uchazeč odevzdá nabídku nejpozději ve
lhůtě pro podání nabídek. Nabídka v listinné podobě musí být podána v řádně uzavřené obálce
označené: „DODÁVKOVÝ AUTOMOBIL PRO G4“ – VŘ NEOTVÍRAT!.
Obálka s nabídkou bude obsahovat adresu dodavatele pro případ, že jeho nabídka nebude otevírána.
Nabídky budou přijímány pouze v písemné podobě, nikoliv elektronickými prostředky.

7.
Kritéria hodnocení nabídek
Základním hodnotícím kritériem pro zadání této veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena včetně
DPH.
8.
Vyhrazená práva zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje právo:
1) Zrušit výběrového řízení pokud nebyly ve stanovené lhůtě podány žádné nabídky nebo byli
z účasti ve výběrovém řízení vyloučeni všichni uchazeči
2) Zrušit výběrového řízení pokud obdržel pouze 1 nabídku, která nesplňuje požadavky
zadavatele
3) Zrušit výběrové řízení, pokud nastanou okolnosti, kdy nelze po zadavateli požadovat, aby ve
výběrovém řízení pokračoval, a to kdykoliv v průběhu výběrového řízení, nejpozději však do
uzavření smlouvy
4) Zrušit výběrové řízení, pokud vybraný uchazeč, popřípadě uchazeč druhý v pořadí odmítl
uzavřít smlouvu nebo neposkytl zadavateli k jejímu uzavření dostatečnou součinnost

V Chebu dne 5. 5. 2016

Mgr. Zbyněk Illek
Ředitel Galerie 4-galerie fotografie,
příspěvkové organizace KK
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