
 

 
Městská část Praha 16,  Václava Balého  23/3,  153 00 Praha – Radotín,   

IČO : 00241598,   DIČ : CZ00241598,    zastoupena starostou Mgr. Karlem Hanzlíkem 
 

Na základě Příkazní smlouvy v zastoupení Ing. Petrem Šiškou IČO 70550581  

                                                 

Výzva a textová část Zadávací dokumentace  
 

Podle zákona č.  137/2006 Sb.tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace a poskytuje 
zadávací dokumentaci na nadlimitní veřejnou zakázku  na dodávky  

 
 

1. Informace o předmětu zakázky. 
 

Předmětem zakázky je ( ve zkráceném soutěžním názvu ) : 
 

„Dovybavení JSDH Radotín - nákup cisternové 
automobilové stříkačky CAS 30“ 

 
 

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks (slovy: jeden kus) požární cisternové automobilové 
stříkačky. Dodávaný automobil musí splňovat veškeré technické požadavky zadavatele, a musí být 
dodán zejména s příslušenstvím výslovně požadovaným zadavatelem – viz. Příloha ZD – Technické 
podmínky.  

Rozsah zakázky je specifikován v Zadávací dokumentaci. 
  

Klasifikace předmětu veřejné zakázky ( CPV) :       
34144212-7 - Cisternové automobilové stříkačky 

                                   
                                                                                                                                              

2. Doba a místo plnění. 
 

Předpokládaný minimální termín dodání : 31.12.2016  
Předpokládaný maximální termín dodání: 30.04.2017              
místo plnění : 153 00 Praha – Radotín                                        

 
 
 

3. Požadavky na prokázání kvalifikace. 
 
Uchazeč prokáže :  
 
3.1 Základní kvalifikační kritéria: 

- dle § 53  odst. 1 a) až l) zákona č. 137/2006 Sb.    čestným prohlášením - Příloha č. 1 – vzor 
prohlášení 

 
3.2 Profesní kvalifikační předpoklad uchazeč prokáže : 

- dle § 54 a) nebo b) zákona č. 137/2006 Sb.             prostou kopií 
 
 

3.3 Podle § 50 odst. 1 c) zákona č. 137/2006 Sb. 
- čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku    

                                                                        čestným prohlášením - Příloha č. 1 – vzor prohlášení 
 



 2 

 
 
 
3.4 Technický  kvalifikační předpoklad uchazeč prokáže : 

 
- dle § 56  odst. 1 a) zákona č. 137/2006 Sb.  čestným prohlášením - Příloha č. 1 – vzor 

prohlášení 
 

seznam významných dodávek realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech nejméně 5 dodávek 
obdobného charakteru s uvedením jejich rozsahu a doby plnění; z toho nejméně  dvě o objemu 
minimálně  2,9 mil. Kč bez DPH,  přičemž zakázkou obdobného charakteru se myslí dodávka požární 
cisternové automobilové stříkačky, přílohou tohoto seznamu musí být : 

-  osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno 
veřejnému zadavateli, 
-  osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému 
zadavateli, nebo 
- smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně 
možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně,   
 

Z osvědčení či smlouvy a dokladu o uskutečnění plnění musí prokazatelně vyplývat splnění 
požadavků zadavatele a dále minimálně: 
 

- obchodní firma nebo název odběratele (uživatele) dodávky, kontaktní osoba odběratele 
pro účely 

-       název a typové označení dodaných hasičských 
automobilů a rozsah dodávky, 

-       finanční plnění dodávky (cena), 
- doba realizace (zahájení plnění a termín dodání). 

 
 
3.5 Součástí nabídky musí být rovněž podle § 68 odst. 3)  zákona č. 137/2006 Sb. : 

 
 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.  

 
 
3.6 Uchazeč vedený v seznamu kvalifikovaných dodavatelů může nahradit prokázání kvalifikačních 

předpokladů požadovaných v bodech 3.1 a 3.2 : 
 

dle § 127 odst. 1)  výpisem ze seznamu  
 
Uchazeč  splnění kvalifikace prokazuje prostou kopií dokumentů nebo čestným prohlášením, z jehož 
obsahu bude zřejmé, že kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem splňuje – viz – Příloha 
č.1/vzor. 
Vítězný uchazeč splnění kvalifikace prokazuje  Zadavateli před podpisem smlouvy o dílo 
předložením originálu nebo ověřené kopie - s výjimkou bodu 3.1. tam, kde čestné prohlášení 
postačuje. Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy.  
 
Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů originálem nebo ověřenou kopií  nesmějí být 
ke dni lhůty pro podání nabídky starší 90 kalendářních dnů včetně.  
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4 Způsob hodnocení nabídek. 
 
Soutěž na ekonomickou výhodnost: Hodnocení nabídek bude provedeno podle ekonomické 
výhodnosti nabídek. Před stanovením pořadí úspěšnosti nabídek hodnotící komise posoudí 
nabídkové ceny podle § 77. 

 
Předpokládaná cena nabídky je 5.971.326,-Kč bez DPH. 
 
 

Hodnotící kritéria a váhy těchto kritérií, na základě kterých proběhne hodnocení nabídek: 
  
Kritérium č. 1 -   Výše nabídkové ceny bez DPH   (váha kritéria   -   65%) 
Kritérium č. 2 –  Roční provozní náklady bez DPH  (váha kritéria   -   20%)                                                                         
Kritérium č. 3 –  Doba dodání v kalendářních dnech  (váha kritéria   -   15%) 
 
 

Kritérium č. 1  
- Výpočet hodnocení kritéria výše nabídkové ceny bez DPH: 
(cena nejnižší / cena hodnocená) x 100 = nevážený bodový zisk nabídky v daném kritériu 
 
 

Kritérium č. 2  
- Výpočet hodnocení kritéria výše Ročních provozních nákladů bez DPH: 
(Roční provozní náklady nejnižší / Roční provozní náklady hodnocené) x 100 = nevážený bodový zisk 
nabídky v daném kritériu 
 

Upřesnění: Roční provozní náklady bez DPH je vyčíslení ročních provozních nákladů včetně PHM, 

nákladů na pravidelné servisní (garanční) práce, doplnění všech spotřebních materiálů, a další 

nezbytné náklady potřebné na garantovaný řádný celoroční provoz, který je vzorově stanoven na 
1.000 km + 1.000 Mth / rok. 
Do vyčíslení ročních provozních nákladů se nezahrnuje pojištění a další vedlejší finanční služby 
spojené s provozem. 

Roční provozní náklady budou vyčísleny ve smlouvě o dílo jako nepřekročitelné po celou 
dobu záruky, a to ve vztahu k ujetým km a motohodinám vozu.  
Zadavatel dále požaduje, aby mu uchazeč zaručil poskytování pozáručního servisu na dodanou 
požární cisternovou automobilovou stříkačku na území České republiky, a to minimálně po dobu 6 

let od uplynutí lhůty pro poskytování bezplatného záručního servisu. Údaj o délce 
poskytovaného pozáručního servisu zapracuje uchazeč do návrhu smlouvy na plnění 
veřejné zakázky v Příloze č. 2 této ZD. 
Uchazeč je povinen se zavázat, že s odstraňováním vady zjištěné v průběhu lhůty, po kterou je 
uchazečem garantováno provádění záručního a pozáručního servisu dodané požární cisternové 
automobilové stříkačky, započne vždy neprodleně poté, co mu tato vada bude nahlášena, 
nejpozději však tři pracovní dny po jejím nahlášení. 
 
 

Kritérium č. 3  
- Výpočet hodnocení kritéria Doba dodání v kalendářních dnech: 
(Doba dodání nejnižší / Doba dodání hodnocené) x 100 = nevážený bodový zisk nabídky v daném 
kritériu 
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Doba dodání hasičské cisternové automobilové stříkačky: 
 
 
Doba dodání hasičské cisternové automobilové stříkačky bude prohlášena tak, že uchazeč závazně 
v návrhu smlouvy o dílo určí termín dodání aby:  
 

dodržel rozmezí kalendářních dnů mezi 31.12.2016 až 30.04.2017, kdy uchazečem 
případně určený den dodání 31.12.2016 znamená pro výpočet kritéria 1 den, případné 
další termíny uchazečů v povoleném rozmezí se připočítají logickou řadou za každý 
započatý den.  
 

Každý započatý den při nedodržení termínu dodání faktického plnění smlouvy vítězem 
soutěže bude sankcionováno částkou odpovídající 2% ceny díla bez DPH.   
 
 

Záruka na celé dílo, případně nejnižší záruka subdodavatele uchazeče:   
 
U záruky uchazeč výslovně prohlásí svou garanci na celé dílo bez výjimky, nebo uvede záruku 
každého z možných subdodavatelů zvlášť. Zadavatel stanovuje, že nejnižší ze záruk uvedených 

v nabídce uchazeče je – vyjádřeno v měsících – minimálně 36 měsíců. 
 
 
 

5 Termín a místo pro podání nabídek. 
 
 

Podle § 39 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb  bude nabídka doručena nejpozději  : 

20.10.2016  do 10.00 hod. na adresu zadavatele písemně a v uzavřené obálce označené názvem zakázky : 
 

„Dovybavení JSDH Radotín - nákup cisternové automobilové stříkačky CAS 30 - NEOTVÍRAT“, 
 

na které musí být adresa, na niž je možné nabídku vrátit.  Po uplynutí této lhůty nebude žádná nabídka přijata. 
Nabídka bude evidována a bude jí přiděleno pořadové číslo. Písemné potvrzení o předání nabídky si zajistí 
uchazeč. 
 
Na úřad MČ Praha 16  lze podat nabídky osobně v pracovních dnech a to v pondělí a středu od 8.00 hod do 
12.00 hod a od 13.00 do 17.00 hod. v ostatní pracovní dny od 8.00 hod do 12.00 hod. 
 
 
 

6    Obchodní podmínky, způsob zpracování nabídkové ceny, platební podmínky,  
použitý jazyk a jistota. 

 
 
Obchodní podmínky jsou zapracovány do vzorového návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 2 této 
zadávací dokumentace a dále zahrnují platební podmínky.  
O předání a převzetí požární cisternové automobilové stříkačky bude sepsán předávací protokol. 
Uchazeč bude povinen zajistit v rámci dodávky též dopravu požární automobilové cisternové 
stříkačky do místa plnění a na vlastní náklad pojištění pro transport na celý předmět dodávky. 
Požární cisternová automobilová stříkačka musí být dodána s veškerým nezbytným a právními 
předpisy stanoveným příslušenstvím, s veškerou dokumentací a s veškerými jinými dokumenty 
týkajícími se dodávaného požární cisternové automobilové stříkačky, včetně záručních listů a dle 
technické specifikace. 

Dodavatel je povinen zajistit schválení technické způsobilosti vozidla pro provoz na pozemních 
komunikacích České republiky v době dodání, tj. vozidlo bude dodáno s platnými technickými 
průkazy. Dodavatel zajistí na vlastní náklady proškolení odpovědných pracovníků a obsluhy, včetně 
potřebných oprávnění k údržbě a opravám. Kompletní technickou dokumentaci k podvozku i 
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nástavbě zajistí dodavatel v českém jazyce (katalog náhradních dílů, servisní příručku, návod k 
obsluze atd.), stejně jako zaškolení obsluhy a odpovědných pracovníků. Uchazeči jsou ve svých 
nabídkách povinni označit informace, které považují za důvěrné nebo jsou předmětem obchodního 
tajemství. 
 
Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná za splnění celého předmětu veřejné 
zakázky, tj. za dodávku požární cisternové automobilové stříkačky, a to v členění: 

- nabídková cena v Kč bez DPH , 

- výše DPH, 

- nabídková cena v Kč včetně DPH. 

 

Úplata včetně DPH bude uhrazena až po splnění celého předmětu veřejné zakázky, tj. až po dodání 
požární cisternové automobilové stříkačky, a to bezhotovostním převodem na základě faktury - 
daňového dokladu se splatností 30 dnů ode dne doručení odběrateli (zadavateli). Zadavatel nebude 
poskytovat zálohy. 

Faktura - daňový doklad vystavený uchazečem musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené 
zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. V případě, že faktura -daňový doklad doručený 
zadavateli nebude obsahovat některou z předepsaných náležitostí, je zadavatel oprávněn vrátit 
takovouto fakturu - daňový doklad uchazeči. Lhůta splatnosti v takovémto případě neběží a počíná 
běžet až od vystavení opravené či doplněné faktury -daňového dokladu. 
 
Do ceny uchazeč zahrne veškeré práce,  dodávky a náklady včetně veškerých rizik a vlivů během celé doby 
plnění veřejné zakázky.  
 

6.1 Cena bude uvedena jako nejvýše přípustná. Tato cena bude překročitelná pouze po písemné 
dohodě obou smluvních stran a to dojde-li v průběhu realizace ke změně daňových předpisů 
s dopadem na nabídkovou cenu 
 

6.2 Nabídka bude vypracována výhradně v českém jazyce.  
 

6.3 Nabídka bude vypracována v jednom originálu v listinné podobě a v jednom vyhotovení 
v elektronické podobě na přiloženém CD. 

 

6.4 Zadavatel stanovil výši jistoty v absolutní částce ve výši  100 000,-Kč. Jistotu poskytne 
uchazeč formou složení peněžní částky na účet zadavatele č. 6015-2000861379/0800, 
v.s. 80163, nebo formou bankovní záruky či pojištění záruky (v souladu s § 67 odst. 1) 
zákona ) 

 
 
 

7 Návrh smlouvy o dílo, právo zadavatele 
 
 
Obchodní podmínky pro realizaci zakázky jsou podrobně stanoveny v Návrhu smlouvy o dílo – viz. 
příloha č. 2 - ke stažení na Profilu zadavatele. Návrh smlouvy musí být ze strany uchazeče podepsán 
statutárním orgánem nebo osobou prokazatelně oprávněnou zastupovat uchazeče či za něj jednat; 
v takovém případě doloží uchazeč toto oprávnění v originálu či v úředně ověřené kopii v nabídce. 
 
Zrušit zadávací řízení lze při splnění podmínek dle § 84 zákona.  
Zadavatel nebude uchazečům hradit náklady vzniklé účastí v zadávacím řízení.  
Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek.  
Zadavatel si vyhrazuje právo doplnit nebo změnit výzvu.  
Zadavatel nebude uchazečům hradit náklady vzniklé účastí v zadávacím řízení.  
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8. Zadávací lhůta  
 

Délka zadávací lhůty je stanovena zadavatelem na 150 kalendářních dnů. 
 
 
 

9. Lhůta a způsob pro vyžádání zadávací dokumentace, prohlídka     
 
 

Zadavatel  nestanovuje termín prohlídky místa plnění.   
Případné odpovědi na doplňující informace a technické dotazy k zadávací dokumentaci zajistí dle 
§49 zákona siskapetr@seznam.cz,  ( telefonická dohoda na 608/322525 ). Písemné žádosti o 
dodatečné informace k zadávací dokumentaci je možné předkládat způsobem uvedeným v 
ustanovení § 148 ZVZ. Žádosti zasílané e-mailem musí být opatřeny elektronickým podpisem 
založeným na kvalifikovaném certifikátu či elektronickou značkou založenou na kvalifikovaném 
systémovém certifikátu. 
 
ZD je k dispozici zdarma proti objednávce zaslanou na adresu pověřené osoby:  
siskapetr@seznam.cz . Uchazeč tímto určí zaručenou el. adresu pro vzájemnou komunikaci během 
souttěže. ZD bez Příloha ZD - Technicke podminky - Radotín - cisterna – nadlimit  je zároveň 
vyvěšena na profilu zadavatele : https://zakazky.praha16.eu/   
 
 

10. Datum, hodina a místo jednání 
 
 

S oporou  § 71 zákona 137/2006 Sb. je stanoven termín jednání na 20.10.2016 v 10.00 hod v sídle 

zadavatele. Otevírání obálek se může účastnit  statutární zástupce nebo osoba pověřená plnou 
mocí k tomuto jednání.  
 
 
 

Identifikační údaje o zadavateli 
 

Zadavatel : Městská část Praha 16, Václava Balého  23/3, 153 00 Praha - Radotín 
IČO : 00241598,   DIČ : CZ00241598,  zastoupena starostou Mgr. Karlem Hanzlíkem 

 
Pověřená osoba dle smlouvy  : ing. Petr Šiška, Kolová 1549/1, 153 00 Praha 16, 

IČO : 70550581,  DIČ : CZ6308010588   tel : 608 322 525   mail : siskapetr@seznam.cz 

 
 
 
 
 
 

V Praze dne 17.08.2016                                                                                                            ……………………………………………. 
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