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ČÁST A: Předmět veřejné zakázky
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodání 1 kusu cisternové automobilové stříkačky
(dále také „CAS“) v provedení speciálním redukovaném na terénním podvozku dle
technických podmínek a technické specifikace uvedené v části C a v příloze č. 4 této
zadávací dokumentace. Dodaná cisternová automobilová stříkačka bude užívána jednotkou
Sboru dobrovolných hasičů (dále také „JSDH“) Ostrava – Nová Ves.
Klasifikace zboží - CPV kód: 34144212-7 Cisternové automobilové stříkačky
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 5 250 000 Kč bez DPH.

ČÁST B: Obchodní podmínky veřejné zakázky
Jistota:
Zadavatel požaduje, aby uchazeči k zajištění plnění svých povinností vyplývajících z účasti
v zadávacím řízení poskytli jistotu dle § 67 zákona. Výše jistoty je stanovena na částku
100 000 Kč (slovy: sto tisíc korun českých). Doklad o složení jistoty musí být součástí
nabídky. Nebude-li doklad v českém jazyce, musí být přiložen autorizovaný překlad.
Jistota může být poskytnuta formou:
1) bankovní záruky, přičemž uchazeč je povinen zajistit platnost bankovní záruky po
celou dobu zadávací lhůty podle § 43 zákona, přičemž zadávací lhůta byla
zadavatelem stanovena v délce 120 dnů od uplynutí lhůty pro podání nabídek.
Doklad o bankovní záruce musí být předložen v originále.
nebo
2) složením peněžní částky na bankovní účet zadavatele, číslo účtu: 865294080247/0100; variabilní symbol = IČ uchazeče; specifický symbol = 115;
konstantní symbol = 0308. Peněžní částka odpovídající výši jistoty musí být připsána
na účet zadavatele nejpozději ke dni otevírání obálek s nabídkami. Jistota bude
uchazeči vrácena včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem zpět na bankovní
účet, který byl uveden na bankovním výpise zadavatele při přijetí této jistoty; pokud
bude chtít uchazeč zaslat tuto jistotu na jiný bankovní účet, musí být v krycím listu
jeho nabídky tato skutečnost výslovně uvedena a současně potvrzena podpisem
osoby nebo osob oprávněných jednat jménem či za uchazeče. Doklad o složení
jistoty musí být předložen v originále nebo úředně ověřené kopii.
nebo
3) pojištění záruky; pojistná smlouva musí být uzavřena tak, že pojištěným je uchazeč a
oprávněnou osobou, která má právo na pojistné plnění, je zadavatel. Uchazeč doloží
originál písemného prohlášení o pojištění záruky vydaného pojistitelem, které musí
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obsahovat závazek pojistitele vyplatit zadavateli jistotu ve výši 100 000 Kč za
podmínek stanovených v § 67 odst. 7 zákona. Z písemného prohlášení o pojištění
záruky musí vyplývat platnost záruky po dobu zadávací lhůty. Z písemného
prohlášení o pojištění záruky musí rovněž vyplývat, že je vyloučena možnost
předčasného ukončení pojistné smlouvy bez souhlasu zadavatele a že je zadavatel
oprávněn čerpat jistotu nepodmíněně a na první výzvu.
Obchodní a platební podmínky kupní smlouvy:
Veškeré obchodní a platební podmínky včetně sankcí jsou uvedeny v závazném znění
návrhu kupní smlouvy, který je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace. Uchazeč v nabídce
předloží doplněné závazné znění návrhu kupní smlouvy, podepsané osobou oprávněnou
jednat jménem či za uchazeče. Závazné znění návrhu kupní smlouvy uchazeč doplní pouze o
údaje označené v textu či údaje požadované zadávací dokumentací. Případnou úpravu jiných
než shora uvedených částí závazného znění kupní smlouvy bude zadavatel považovat za
nedodržení podmínek stanovených touto zadávací dokumentací.

ČÁST C: Technické podmínky
Bližší technické podmínky a technická specifikace pro dodání 1 kusu cisternové
automobilové stříkačky jsou uvedeny v příloze č. 4 této zadávací dokumentace.
Pokud jsou v technických podmínkách v příloze č. 4 této zadávací dokumentace uvedeny
odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniků, zvláštní označení výrobků,
výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku
za příznačné, patenty a užitné vzory, umožňuje zadavatel použití i jiných technických a
kvalitativně obdobných řešení.
Dodavatel je povinen uvést v nabídce konkrétní parametry konkrétního nabízeného výrobku
(vozidla) tak, aby z nabídky bylo možné zjistit a ověřit, zda nabízené vozidlo skutečně
splňuje požadavky zadavatele a požadavky vyhlášky č. 35/2007 Sb., o technických
podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb.

ČÁST D: Požadavky na varianty nabídek podle § 70 zákona
Zadavatel dílčí plnění ani variantní řešení nepřipouští.
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ČÁST E: Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny
1. Nabídkovou cenou se pro účely tohoto zadávacího řízení rozumí cena za celý
předmět plnění včetně DPH.
2. Nabídková cena musí být v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění
pozdějších předpisů. Nabídková cena uchazeče musí být v předloženém návrhu
smlouvy uvedena v korunách českých, jako cena nejvýše přípustná a musí v ní být
zahrnuty veškeré náklady spojené s dodáním předmětu veřejné zakázky do místa
plnění (např. doprava apod.). Dále budou v nabídkové ceně zahrnuta možná rizika,
předpokládané inflační vlivy, apod. Výši nabídkové ceny lze překročit nebo změnit
pouze v případě, že v průběhu realizace veřejné zakázky dojde ke změnám sazeb
daně z přidané hodnoty. V takovém případě bude nabídková cena upravena podle
změny sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění, a
to ve výši odpovídající změně sazby daně z přidané hodnoty.
3. Nabídková cena bude uvedena v členění cena bez DPH, DPH a cena celkem včetně
DPH za celý předmět plnění. Uchazeč uvede v nabídce rovněž ceny jednotlivých
položek (např. požární výbava CAS), a to cenu bez DPH, DPH a cenu včetně DPH
za jeden kus a v tomtéž členění za všechny kusy téže položky.
4. Nabídková cena včetně DPH bude zaokrouhlena na celé koruny.

ČÁST F: Podmínky a požadavky na zpracování nabídky
1. Uchazeč předloží v nabídce návrh smlouvy, podepsaný osobou oprávněnou jednat
jménem či za uchazeče (oprávnění k podpisu, včetně jeho způsobu, dokládají
uchazeči v nabídce příslušným oprávněním - např. výpis z obchodního rejstříku, plná
moc).
2. Návrh smlouvy musí splňovat požadavky stanovené zadavatelem v části B a příloze
č. 3 této zadávací dokumentace.
3. Údaje uvedené v návrhu smlouvy se nesmí lišit od údajů uvedených v jiné části
nabídky uchazeče. V případě rozporů je rozhodující písemný návrh smlouvy.
4. Uchazeč uvede v návrhu smlouvy dobu plnění veřejné zakázky, a to ve formátu den
měsíc rok (DD.MM.RRRR). Doba plnění nesmí být uvedena po termínu 13.11.2015.
5. Uchazeč uvede v návrhu smlouvy délku trvání záruky na předmět smlouvy
v měsících, zadavatel požaduje záruční dobu minimálně 24 měsíců.
6. Uchazeč uvede lhůtu (ve dnech) pro odstranění vad v záruční době, a to maximálně
30 kalendářních dnů. Běh této lhůty začne plynout dnem následujícím po doručení
oznámení o vadě prodávajícímu.
7. Dále uchazeč v nabídce uvede možnosti a místa servisu, a to jak záručního tak
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pozáručního, zajištění náhradních dílů, rychlost oprav v případě poruchy.
8. V nabídce musí být uvedena osoba odpovědná za veřejnou zakázku včetně uvedení
kontaktního telefonu, faxu a e-mailu.
9. Nabídka musí obsahovat veškeré náležitosti uvedené v § 68 odst. 2 zákona a součástí
nabídky musí být také dokumenty uvedené v § 68 odst. 3 zákona (vzor viz příloha č.
2 zadávací dokumentace):
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 podle
zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.
10. Uchazeč předloží nabídku v písemné listinné podobě, v českém jazyce včetně všech
příloh a dokumentů (pokud některý z požadovaných dokumentů nebo jejich kopií má
uchazeč k dispozici pouze v jazyce jiném než českém, předloží v nabídce ověřený
překlad tohoto dokumentu do českého jazyka). Nabídka bude podána v písemné
listinné podobě v jednom originále a zadavatel doporučuje též podání v jedné
písemné listinné kopii a v jednom vyhotovení v elektronické podobě na nosiči dat
(CD) ve formátu PDF a DOC. Zadavatel doporučuje označit nosič dat
identifikačními údaji o dodavateli a názvem zakázky. Originál nabídky musí být
podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.
11. Nabídky se podávají v řádně uzavřené obálce označené: „Veřejná zakázka – CAS
pro JSDH Nová Ves - neotvírat“. Obálka musí být na uzavření opatřena razítky,
popř. podpisem uchazeče. Na obálce musí být uvedena adresa, na níž je možné zaslat
oznámení podle § 71 odst. 5 zákona (pro případ podání nabídky po lhůtě pro podání
nabídek).
12. Pro zpracování nabídky lze použít formuláře poskytnuté zadavatelem v zadávací
dokumentaci.
13. Nabídku lze podat osobně nebo doporučenou poštou na podatelnu v sídle Hasičského
záchranného sboru Moravskoslezského kraje, na ul. Výškovická 40, 700 30 OstravaZábřeh, přičemž lhůta k podání nabídek končí dne 31. 7. 2015 v 10.00 hodin.
14. Zadavatel doporučuje zachovat podobu nabídky v níže uvedeném členění:
a. Krycí list nabídky
b. Dokumenty prokazující kvalifikaci
 základní
 profesní
 technickou
 čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit
veřejnou zakázku
c. Doklady podle § 68 odst. 3 zákona
d. Doklad o poskytnutí jistoty
Veřejná zakázka ev. č. 1/2015/SMO
CAS pro JSDH Nová Ves

5

Zadávací dokumentace
e. Návrh smlouvy obsahující obchodní podmínky podepsaný osobou
oprávněnou jednat jménem či za uchazeče včetně příloh
f. Další doklady požadované touto zadávací dokumentací pro danou veřejnou
zakázku
g. Ostatní dokumenty dle uvážení uchazeče (popisy, prospekty…)

ČÁST G: Požadavky na kvalifikaci
1. Uchazeč je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat
splnění kvalifikace dle § 65 zákona.
-

Splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 zákona, způsobem
uvedeným v § 53 odst. 3 zákona, a to předložením:
• výpisu z evidence Rejstříku trestů - § 53 odst. 1 písm. a) a b) zákona;
• potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestného
prohlášení - § 53 odst. 1 písm. f) zákona;
• potvrzení příslušného orgánu či instituce - § 53 odst. 1 písm. h) zákona;
• čestného prohlášení - § 53 odst. 1 písm. c) až e) a g), a i) až k) zákona;

-

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 písm. a), b) zákona
způsobem uvedeným v § 57 zákona, a to předložením:
• výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné
evidence, pokud je v ní zapsán;
• dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu prokazující příslušné
živnostenské oprávnění či licenci.

-

Ve smyslu § 50 odst. 1 písm. c) zákona uchazeč předloží čestné prohlášení o své
ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku.

-

Splnění technických kvalifikačních předpokladů
• dle § 56 odst. 1 písm. a) zákona – uchazeč předloží seznam minimálně pěti
významných dodávek s uvedením jejich rozsahu a doby plnění, realizovaných
dodavatelem v posledních třech letech (za jednu významnou dodávku se
považuje dodání jednoho kusu cisternové automobilové stříkačky); přílohou
tohoto seznamu musí být
a) osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží
dodáno veřejnému zadavateli,
b) osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než
veřejnému zadavateli, nebo
c) smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li
současně možné osvědčení podle bodu b) od této osoby získat z důvodu
spočívajících na její straně;
• dle § 56 odst. 1 písm. f) zákona – uchazeč doloží certifikát TÚPO nebo
prohlášení o shodě na předmětné vozidlo. Uchazeč předloží ověřenou kopii
certifikátu TÚPO nebo prohlášení o shodě současně s předáním vozidla
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zadavateli. V nabídce uchazeč předloží čestné prohlášení o tom, že tyto
dokumenty předá současně s doklady k vozidlu.
2. Uchazeč může k prokázání kvalifikace předložit výpis ze Seznamu kvalifikovaných
dodavatelů vydaný provozovatelem seznamu (§ 127 zákona). Předloží-li dodavatel
zadavateli výpis ze seznamu ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace, nahrazuje
tento výpis prokázání splnění
a) základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 zákona a
b) profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona v tom rozsahu,
v jakém doklady prokazující splnění těchto profesních kvalifikačních
předpokladů pokrývají požadavky veřejného zadavatele na prokázání splnění
profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky.
3. Dodavatel může prokázat splnění kvalifikace platným certifikátem vydaným v rámci
Systému certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti stanovené v § 139
zákona a údaje v něm uvedené jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro
prokázání splnění kvalifikace. Tento certifikát nahrazuje splnění kvalifikace
v rozsahu v něm uvedených údajů. Dodavatel předloží certifikát ve lhůtě pro
prokázání splnění kvalifikace. Certifikát musí být platný ve smyslu § 140 zákona.
4. Subdodavatelé a společná nabídka více dodavatelů
• Dodavatel je povinen v nabídce uvést, které části veřejné zakázky má v úmyslu
zadat jednomu či více subdodavatelům včetně identifikačních údajů těchto
subdodavatelů.
• Má-li být předmět zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem
podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen
prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 50 odst. 1 písm.
a) zákona (tj. základní kvalifikační předpoklady podle § 53 zákona) a profesního
kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) zákona (tj. výpis z obchodního
rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní
zapsán) v plném rozsahu. Splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) a d)
zákona musí prokázat všichni dodavatelé společně.
• V případě, že má být předmět zakázky plněn podle § 51 odst. 5 zákona společně
několika dodavateli, jsou povinni předložit zadavateli současně s doklady
prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen
závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a třetím osobám
z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti se zakázkou zavázáni
společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění zakázky i po dobu trvání jiných
závazků vyplývajících ze zakázky. Požadavek na závazek podle věty první, aby
dodavatelé byli zavázání společně a nerozdílně, platí, pokud jiný právní předpis
nebo zadavatel nestanoví jinak.
• Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace
požadované zadavatelem podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona v plném
rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat
prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen
zadavateli předložit:
a) doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle
§ 53 odst. 1 písm. j) zákona a profesního kvalifikačního předpokladu
podle § 54 písm. a) zákona subdodavatelem a
b) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek
subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky
Veřejná zakázka ev. č. 1/2015/SMO
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•

dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel
oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň
v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle § 50
odst. 1 písm. b) a d) zákona.
Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění
kvalifikace podle § 54 písm. a) zákona.

ČÁST H: Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je v souladu s § 78 odst. 1
písm. b) zákona nejnižší nabídková cena.

ČÁST I: Jiné požadavky
1. Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení v souladu s § 84 zákona.
2. Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených zadávací
dokumentací, a to buď na základě žádostí uchazečů o vyjasnění zadávací
dokumentace, nebo z vlastního podnětu.
3. Dodavatel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v
souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
V Ostravě dne 4. 6. 2015

v z. plk. Ing. Vladimír Vlček, Ph. D.
zástupce ředitele Hasičského záchranného sboru
Moravskoslezského kraje
podepsáno elektronicky
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