HSOS – 7533 – 2 /2018

V Ostravě dne 28.08.2018

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ
podle § 53 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“)
Název veřejné zakázky: Dopravní automobil pro JSDH Proskovice
Identifikační údaje zadavatele:
Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
IČO: 00845451, DIČ: CZ00845451
zastoupené na základě příkazní smlouvy ze dne 31. 12. 2003, ve znění dodatku č. 1 ze dne
8. 7. 2011
Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje
Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh
IČO: 70884561, DIČ: CZ70884561 (není plátcem DPH)
zastoupený: brig. gen. Ing. Vladimírem Vlčkem, Ph.D.,
ředitelem HZS Moravskoslezského kraje
ID datové schránky: spdaive, kontaktní e-mail: podatelna@hzsmsk.cz
bankovní spojení: KB Ostrava, číslo účtu: 86-5294080247/0100
obecná adresa veřejného zadavatele (URL): https://www.ostrava.cz
adresa profilu zadavatele: https://verejnezakazky.ostrava.cz
Druh a předmět veřejné zakázky:
1. V souladu s ustanovením § 14 odst. 1 zákona se jedná o veřejnou zakázku na dodávky.
2. Předmětem veřejné zakázky je dodání 1 kusu dopravního automobilu určeného pro
jednotku sboru dobrovolných hasičů Proskovice podle technické specifikace uvedené
v části C a v příloze č. 3 zadávacích podmínek.
3. Klasifikace předmětu veřejné zakázky: CPV kód 34144213-4 Požární vozidla.
4. Veřejná zakázka je statutárním městem Ostrava evidována pod pořadovým číslem
216/2018.
Zadávací podmínky:
Veškeré údaje, požadavky a technické podmínky vymezující předmět veřejné zakázky
v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky jsou obsaženy v zadávacích
podmínkách, které jsou současně s touto výzvou uveřejněny na profilu zadavatele.
Lhůta pro podání nabídky:
Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 17.09.2018 do 9:00 hodin.
Veřejná zakázka ev. č. 3/2018/SMO (poř. č. 216/2018)
Dopravní automobil pro JSDH Proskovice

Způsob podání nabídek:
1. Nabídka musí být doručena osobně nebo poštou na podatelnu v sídle Hasičského
záchranného sboru Moravskoslezského kraje na ul. Výškovická 40, 700 30 OstravaZábřeh, a to v řádně uzavřené obálce označené „Nabídka – Dopravní automobil pro
JSDH Proskovice – neotvírat“. Na obálce musí být uvedena adresa, e-mailová adresa
nebo ID datové schránky, na níž je možné zaslat uchazeči vyrozumění v případě podání
nabídky po uplynutí lhůty pro podání nabídek.
2. Nabídka musí být podána v českém jazyce včetně všech příloh a dokumentů. Pokud
některý z požadovaných dokumentů nebo jejich kopií má účastník zadávacího řízení
k dispozici pouze v jazyce jiném než českém, předloží v nabídce překlad tohoto
dokumentu do českého jazyka. Povinnost připojit k dokladům překlad do českého jazyka
se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce
v souladu s § 45 odst. 3 zákona.
3. Bližší podmínky pro zpracování a podání nabídky jsou uvedeny v zadávacích podmínkách.
Požadavky na prokázání kvalifikace:
1. Účastník zadávacího řízení je povinen prokázat:
a) základní způsobilost dle § 74 odst. 1 zákona,
b) profesní způsobilost dle § 77 odst. 1 zákona a
c) technickou kvalifikaci podle § 79 odst. 2 písm. b) zákona, a to seznam nejméně
pěti významných dodávek poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením
zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace
objednatele, přičemž za významnou dodávku se považuje dodání požárního
vozidla.
2. Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích a mohou je nahradit
čestným prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle
§ 87 zákona. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel splňuje
příslušnou kvalifikaci. Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat
za dodavatele (vzor viz příloha č. 4 zadávacích podmínek).
Pravidla pro hodnocení nabídek:
1. Nabídky budou hodnoceny v souladu s § 114 odst. 1 zákona podle ekonomické
výhodnosti.
2. Kritériem hodnocení je nejnižší celková nabídková cena včetně DPH. Váha tohoto kritéria
je 100 %.

brig. gen. Ing. Vladimír Vlček, Ph.D.
ředitel
HZS Moravskoslezského kraje
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