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         Zadávací dokumentace 

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 
k veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) 

Název veřejné zakázky: Obměna vozového parku MP Ostrava II 

Název zadavatele: Statutární město Ostrava 

IČ zadavatele: 00845451 

Kontaktní adresa zadavatele: Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 

Kontaktní osoba zadavatele: Ing. Petr Měkýš 

Telefon, fax: 599 442 356, 599 442 010 

E-mail: pmekys@ostrava.cz 

I. Vymezení předmětu veřejné zakázky 

Předmětem této veřejné zakázky je nákup 4 ks osobních vozidel s pohonem na benzín / stlačený zemní plyn 
(CNG) a 1 ks minimálně šestimístného užitkového vozidla s pohonem na motorovou naftu pro Městskou policii 
Ostrava (dále také „MP“), splňujících požadované parametry: 

 

Osobní vozidla – 4 kusy 

Výkon motoru: min. 90 kW 

Zdvihový objem: min. 1 350 cm3 (16V) 

Počet válců: 4 CNG-benzín 

Točivý moment, Nm při ot. 1/min: min.  150/4000 

Palivo: CNG / benzín N 95 

Exhalační norma: EURO5 

Emise CO2: max. 150 g/km 

Převodovka: 6-stupňová 

Rozvor: od 2550 do 2700mm 

Barva: bílá  

Počet míst: min. 4 

Provedení: 4x2 

Počet: 4 ks 
 

Minimální požadovaná výbava: 

 Přední kotoučové brzdy s vnitřním chlazením  

 Kola 195/65 R15  

 Alarm 

 Antiblokovací systém ABS + EBD 

 Celoplošné kryty kol 

 Dálkové ovládání centrálního zamykání 

 Lepící souprava a kompresor 

 Povinná výbava, lano a hasící přístroj 

 Elektricky ovládána a vyhřívána vnější zrcátka 
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 Elektrické ovládání oken (min. předních) 

 Fixační síť zavazadlového prostoru 

 Manuální klimatizace 

 Palubní počítač 

 Stabilizační systém ESP + BA+ TCS + HAC 

 Airbag řidiče a spolujezdce 

 Boční airbagy předních sedadel 

 Okenní airbagy pro přední i zadní sedadla 

 Progresivní posilovač řízení 

 Výškově a podélně nastavitelný volant 

 Imobilizér 

 Aktivní přední opěrky hlavy 

 Výškově nastavitelné sedadlo řidiče 

 Přední mlhovky se světly pro denní svícení 

 Tónovaná skla 

 Asymetricky dělená, sklopná, posuvná zadní sedadla 

 Polepy musí odpovídat § 9 zákona 553/1991 Sb., o obecní policii a § 15 vyhlášky č. 418/2008, kterou se 
provádí zákon o obecní policii, dále musí odpovídat grafickému manuálu jednotného vizuálního stylu 

 VRZ 530A-světelná souprava VSL 012LU BbSb/2S 

  

Užitkové vozidlo – 1 kus 

Výkon motoru: min. 100 kW (136 k) 

Zdvihový objem cca: min. 2 000 cm3 

Počet válců: 4  

Točivý moment, Nm při ot. 1/min: min. 300/2000 

Spotřeba mot. nafty (l/100 km): max. 10 l pro kombinovaný provoz 

Palivo: motorová nafta 

Exhalační norma: EURO5 

Výška vozidla celková: max 2 200 mm 

Barva: bílá  

Počet míst: min. 6 

Provedení: 4x2 

Počet: 1 ks 
 

Minimální požadovaná výbava: 

 ABS 

 Kotoučové brzdy na všech kolech 

 Posilovač řízení 

 Vyhřívané sklo v dvoukřídlých zadních dveřích 

 Elektricky ovládána vnější zrcátka 

 Výškově nastavitelné sedadlo řidiče 

 Výškově nastavitelný volant 

 Airbag řidiče 

 Okna – tónovaná skla 

 Elektrické ovládání oken 

 Plnohodnotná rezerva 
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 Kola min R 16 

 Vnitřní rozměry zavazadlového prostoru délka/šířka/výška min. 1500x1500x1300 

 Centrální zamykání 

 Povinná výbava 

 Manuální klimatizace 

 Polepy musí odpovídat § 9 zákona 553/1991 Sb., o obecní policii a § 15 vyhlášky č. 418/2008, kterou se 
provádí zákon o obecní policii, dále musí odpovídat grafickému manuálu jednotného vizuálního stylu 

 VRZ 530A-světelná souprava VSL 012LU BbSb/2S 

 Tažné zařízení 

 Odvětrávání v zadní části vozu 

 

Součástí závazku dodavatele dodat výše specifikovaná vozidla bude také jeho závazek k odkupu 5 ks 
použitých vozidel – specifikace a cena jednotlivých vozidel je uvedena ve „Znaleckých posudcích              
o stanovení ceny motorového vozidla“ pod položkou znaleckého deníku 212145177, 212145178, 
212145179, 212145180 a 212145181, jež jsou přílohou č. 6 této zadávací dokumentace.   

Další podmínky plnění předmětu veřejné zakázky jsou uvedeny v přílohách této zadávací dokumentace. 

II. Způsob hodnocení nabídek 

Hodnocení nabídek k veřejné zakázce bude probíhat podle kritéria: 

- nejnižší nabídková cena bez DPH 

III. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny, platební podmínky 

Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za celé plnění veřejné zakázky. 

Nabídková cena bude cenou nejvýše přípustnou a bude uvedena v české měně bez DPH. 

Nabídková cena bude uvedena na krycím listu nabídky. Nabídková cena bude zpracována v souladu se zadávací 
dokumentací.  

Platební podmínky: 

Zálohy nejsou přípustné. 

Doba splatnosti daňových dokladů bude stanovena na 15 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu 
zadavateli. 

Pohledávka kupujícího na zaplacení kupní ceny za odkup 5 ks použitých vozidel se započítá vůči pohledávce 
prodávajícího na zaplacení kupní ceny nových nakupovaných vozidel, jež jsou předmětem této veřejné zakázky. 

Podrobnosti platebních podmínek jsou uvedeny v požadavcích na obsah smlouvy ze strany zadavatele. 

IV. Podmínky, při jejichž splnění je možno překročit výši nabídkové ceny 

Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny. 

V. Obchodní podmínky  

Jsou uvedeny v příloze č. 1 zadávací dokumentace – Požadavky na obsah smlouvy. 

VI. Pokyny pro zpracování nabídky  

Nabídka bude předložena v jednom originále a v jedné kopii v listinné formě, v českém jazyce. 

Uchazeč použije pořadí dokumentů specifikované v následujících bodech tohoto článku zadávací dokumentace. 

1. Krycí list nabídky. Pro sestavení krycího listu uchazeč použije přílohu č. 2 zadávací dokumentace. 

2. Obsah nabídky s uvedením čísel stránek u jednotlivých oddílů (kapitol). Nabídka bude zabezpečena proti 
manipulaci s jednotlivými listy. 
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3. Doklady, jimiž uchazeč splňuje kvalifikaci – specifikovány v následujícím článku zadávací dokumentace. 

4. Seznam subdodavatelů, kterým má uchazeč v úmyslu zadat více než 10 % veřejné zakázky  v souladu s § 44 
odst. 6 zákona, k čemuž uchazeč využije přílohu zadávací dokumentace č. 3. 

5. Písemný návrh smlouvy, zpracovaný v souladu s požadavky na obsah smlouvy ze strany zadavatele, jež jsou 
přílohou č. 1 zadávací dokumentace. Tento návrh smlouvy musí být podepsaný osobou oprávněnou 
podepisovat a to stanoveným způsobem. Oprávnění k podpisu včetně jeho způsobu dokládá uchazeč 
příslušným oprávněním (např. výpis z obchodního rejstříku, plná moc). Smlouva nepodléhá režimu 
obchodního tajemství dle § 17 - § 20 Obchodního zákoníku. 

6. Součástí nabídky musí být rovněž podle § 68 zákona odst. 3 písm.: 

a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty 
pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele,  

b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota 
přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek, 

c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu v souvislosti se zadávanou 
veřejnou zakázkou. 

Uchazeč použije přílohu č. 4 zadávací dokumentace. 

7. Ostatní. 

8. CD nosič, který bude obsahovat textové a tabulkové části nabídky ve formátech kompatibilních s programy 
MS Word, MS Excel. 

VII. Požadavky na kvalifikaci  

1. Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je uchazeč, který: 

a) splní základní kvalifikační předpoklady podle § 53 zákona; 

b) splní profesní kvalifikační předpoklady podle: 

- § 54 písmene a) zákona – doložením výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z 
jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, 

- § 54 písmene b) zákona – doložením dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních 
předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné 
živnostenské oprávnění či licenci; 

2. Splnění požadovaných kvalifikačních předpokladů uchazeč prokáže předložením čestného prohlášení, k 
čemuž uchazeč použije přílohu zadávací dokumentace č. 5. Uchazeč, se kterým bude uzavřena smlouva, je 
povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících 
splnění kvalifikace podle odstavce 1 tohoto článku zadávací dokumentace. Doklady prokazující splnění 
základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být starší 90 dnů ke dni podání 
nabídky. 

VIII. Zadávací lhůta 

Zadávací lhůta končí dne 31.12.2012. 

IX. Otevírání obálek 

Otevírání obálek se uskuteční dne 12.11.2012 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti č. 222 v sídle zadavatele. 

X. Další podmínky, požadavky a informace zadavatele 

1. Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky. 

2. Nabídka uchazeče bude písemná v uzavřené obálce opatřené adresou uchazeče a bude označená: Veřejná 
zakázka – „Obměna vozového parku MP Ostrava II“ - neotvírat ! 

3. V případě, že zadávací podmínky obsahují požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a 
příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku 
za příznačné, patenty a vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, 
umožňuje zadavatel použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení. 
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XI. Přílohy zadávací dokumentace 

 Požadavky na obsah smlouvy ze strany zadavatele – příloha č. 1 

 Krycí list nabídky – příloha č. 2 

 Seznam subdodavatelů – příloha č. 3 

 Seznam a prohlášení k § 68 odst. 3 zákona – příloha č. 4 

 Čestné prohlášení – příloha č. 5 

 Znalecké posudky o stanovení cen motorových vozidel – příloha č. 6 
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