ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení
dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek
Číslo zakázky

VZ0062148

Název zakázky

Výběr do davatele elektromobilu Cozumel III

Druh zakázky (služba, dodávka
nebo stavební práce)

dodávka

Datum vyhlášení výzvy k podání
nabídek

15.01.2019

Registrační číslo projektu

CZ.01.3.14/0.0/0.0/16_063/0010762

Název projektu

COZUMEL - elektromobilita

Název / obchodní firma
zadavatele

COZUMEL, s.r.o.

Sídlo zadavatele

Opálkova 725 / 5, Brno 635 00

Osoba oprávněná jednat za
zadavatele, její telefon
a e-mailová adresa

. František Nováček
Mgr. Petr Nováček (na základě plné moci)
tel: +420 608 820 989
e-mail: petr.novacek1@gmail.com

IČ zadavatele / DIČ zadavatele

29314372 / CZ29314372

Kontaktní osoba zadavatele ve
věci zakázky, její telefon a emailová adresa

Mgr. Petr Nováček ,
tel: +420 608 820 989
e-mail: petr.novacek1@gmail.com

Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podávání nabídek končí dne 31.01.2019, v 08:00

Místo pro podání nabídek

Advokátní kancelář JUDr. Alexandra Nováčková, Otmarova 185,
674 01 Třebíč, číslo datové schránky snqa2cq

Způsob podání nabídek

doručovatelem poštovních zásilek
osobně

Termín otevírání nabídek

dne 31.01.2019, v 08:00

Místo otevírání obálek

Advokátní kancelář JUDr. Alexandra Nováčková, Otmarova 185,
674 01 Třebíč, číslo datové schránky snqa2cq

Popis (specifikace) předmětu zakázky
Předmětem veřejné zakázky je dodání osobního vozidla – elektromobilu. Podrobnější údaje o technická
specifikace jsou uvedena v příloze č.1. Specifikace elektromobilu
V případě stavebních prací nesmí technický dozor u téže stavby provádět dodavatel ani osoba s ním
propojená. To neplatí, pokud technický dozor provádí sám zadavatel.
Pro případ, že by zadávací dokumentace (ZD) nebo její přílohy obsahovaly nějaký konkrétní obchodní
název, tak se jedná pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky
a kvalitativně srovnatelné řešení.
Dodavatel je povinen dodržovat podmínky projektu Operační program Podnikání a inovace pro
konkurenceschopnost.
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Aktivita 1 – Dodávka elektromobilu
Počet vozidel
1 vozidlo
Předpokládaná cena 826033 Kč bez DPH
Obsah
- dle přílohy č.1. Specifikace elektromobilu
826033 Kč bez DPH

Předpokládaná hodnota zakázky
v Kč (bez DPH)



Uvedená cena není uváděna jako nepřekročitelná. Jedná
se o maximální částku pro výpočet způsobilých výdajů
projektu. Dodavatel do nabídky uvede jím nabízenou
cenu elektromobilu, která může překročit výše uvedenou
cenu.
Překročení výše uvedené ceny není důvodem k vyřazení
dodavatele z výběrového řízení.



Cena byla určena průzkumem trhu při podání žádosti.
V případě, že není předpokládaná hodnota zakázky v
zadávací dokumentaci uvedena, je zadavatel na žádost
poskytovatele dotace povinen doložit způsob stanovení
předpokládané hodnoty zakázky dle § 16 a násl. ZZVZ s
výjimkou § 16 odst. 3 ZZVZ .

Lhůta dodání / časový
harmonogram plnění / doba
trvání zakázky
Místo dodání / převzetí plnění

 Nejdřívější termín zahájení plnění od:
2.03.2019
 Nejpozdější termín dokončení plnění do: 1.05.2019
 Předpokládaný termín uzavření smlouvy je 15.02.2019
Otmarova 185, 674 01 Třebíč

Pravidla pro hodnocení nabídek, která zahrnují i) kritéria hodnocení, ii) metodu vyhodnocení nabídek
v jednotlivých kritériích a iii) váhu nebo jiný matematický vztah mezi kritérii
a) Kritéria hodnocení
1. Nabídková cena
při hodnocení se bude vycházet z ceny za celkovou hodnotu dodávaného elektromobilu v cenách
bez DPH. Cena elektromobilu může překročit předpokládanou cenu uvedenou v této výzvě.
2. Termín dodání - dny
Dodavatel ve své nabídce uvede maximální počet kalendářních dnů, za které dodá předmět
veřejné zakázky. Počet dnů se začíná počítat od následujícího dne, kdy zadavatel uzavře s
dodavatelem smlouvu na dodávku elektromobilu .
Předpokládaný termín uzavření smlouvy je 15.02.2019
Např. Dodavatel uvedl lhůtu 14 dnů. Objednatel uzavře smlouvu 1.6.. Lhůta začíná běžet 2.6.. Dodavatel musí
dodat plnění 15.6..

Minimální hodnota je 30 dnů.
3. Rozšířená výbava nad rámec základních požadavků.
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Popis hodnoceného vybavení
Tepelné čerpadlo
Vyhřívané přední sedačky
Průvlak na dlouhé předměty v zadní sedačce
Hlasové ovládání systému (audio/telefon/navigace)
Info display větší než 10"
Vlastní slot SIM pro datovou komunikaci
Automatický parkovací systém
Kapacita baterie nad 50kWh
Maximálně možný počet získaných bodů

Body
10
5
5
10
10
5
15
15
75
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b) Metoda vyhodnocení nabídek v jednotlivých kritériích

Celkové hodnocení nabídky

100 %

100

1. Nabídková cena
0
cena z nabídky,
která je
koeficient x
nejvýhodnější
tzn. nejnižší
hodnota
100
879 200
2. Termín dodání - dny
(minimální hodnota 30 dnů)

koeficient

dny z nabídky,
která je
nejvýhodnější
tzn. nejnižší
hodnota

cena
hodnocené
nabídky

váha
kritéria

Body

879 200

70 %

70

dny z nabídky,
která je
nejvýhodnější
tzn. nejnižší
hodnota

váha
kritéria

Body

15 %

15

váha
kritéria

Body

15 %

15

100
7
7
3. Rozšířená výbava nad rámec základních požadavků
(dodavatel popíše v příloze č. 2 Nabídkový formulář)
počet bodů
počet bodů
koeficient
nejvýhodnější
hodnocené
nabídky
nabídky
100
75

Výpočet pro toto kritérium je součet níže uvedených vybavení
Popis hodnoceného vybavení
Tepelné čerpadlo
Vyhřívané přední sedačky
Průvlak na dlouhé předměty v zadní sedačce
Hlasové ovládání systému (audio/telefon/navigace)
Info display větší než 10"
Vlastní slot SIM pro datovou komunikaci
Automatický parkovací systém
Kapacita baterie nad 50kWh
Maximálně možný počet získaných bodů

Body
10
5
5
10
10
5
15
15
75

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

c) Váha nebo jiný matematický vztah mezi kritérii
1. Nabídková cena
70 %
2. Termín dodání - dny
15 %
3. Rozšířená výbava nad rámec základních požadavků
15 %

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele
dodavatel předloží:
Základní kvalifikační požadavky
1. čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či na
penále týkajícím se veřejného zdravotního pojištění nebo sociálního zabezpečení nebo na
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2. výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je
v ní zapsán;
Profesní kvalifikační požadavky:
1. doklad opravňující dodavatele k prodeji a servisu osobních vozidel
(např. obchodní rejstřík, živnostenský list, výpis ARES);
2. doklad o tom, že dodavatel je autorizovaným prodejním a servisním místem značky vozidel,
které uvede ve své nabídce.
Technické kvalifikační požadavky
- nejsou stanoveny
Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

Dodavatel dodá nabídku zpracovanou v českém jazyce a dle dalších požadavků uvedených v části
Požadavek na písemnou formu nabídky.
Dokumenty prokazující kvalifikaci se dokládají v prostých kopiích.

Požadavek na způsob
zpracování nabídkové ceny

Dodavatel vyplní atributy potřebné k vyhodnocení zakázky do
přílohy č.2 Nabídkový formulář

Varianty nabídek

Zakázka neumožňuje podání variant nabídek

Požadavek na písemnou formu
nabídky

Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou
oprávněnou zastupovat dodavatele (statutárním orgánem nebo
osobou k tomu statutárním orgánem zmocněnou v souladu se
způsobem zastupování dodavatele.
Nabídka musí být zadavateli podána v českém jazyce v písemné
podobě v jedné obálce.
Součástí nabídky uchazeče bude také podepsaný návrh
smlouvy. Minimální a neměnné položky, které musí obsahovat
smlouva, jsou uvedeny v příloze č.3 Minimální obsah smlouvy.
Součástí nabídky uchazeče bude také vyplněná tabulka, která je
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přílohou č.2 Nabídkový formulář
Nabídkový formulář dodá dodavatel v tištěné formě.
Řádně uzavřená obálka označená názvem zakázky. Obálka
bude označena nápisem „NEOTVÍRAT“ a bude opatřena
adresou, na kterou je možné v případě potřeby nabídku vrátit.
Požadavek na uvedení kontaktní
osoby dodavatele

Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci
zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku

Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz).
Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro
podání nabídek.
Ostatní podmínky
Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný dodavatel osobou
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
Společnost prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem a
nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení.

Zadávací řízení se řídí

Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci
Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 7), na toto
zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek.
Pravidly projektu OPPIK CZ.01.3.14/0.0/0.0/16_063/0010762.

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení
nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu Veřejný věstník pod výše uvedeným
názvem veřejné zakázky.
Datum a podpis osoby oprávněné
jednat za zadavatele

V Třebíči dne 15.01.2019

Přílohy:
Příloha č.1. Specifikace elektromobilu
Příloha č.2. Nabídkový formulář
Příloha č.3. Minimální obsah smlouvy

C OZUMEL
counseling & reenginering

Digitálně podepsal Mgr. Petr Nováček
Datum: 2019.01.15 17:48:42 +01'00'

