
výzva k podání nabídek (dále ien ..zadávací dokumentace") na veřeinou zakázku matého rozsahu

Název zadavatele:
sídlo zadavatele:
lč:
Osoba oprávněná jednat:

Zadavatel:

Odborný léčebný ústav Jevíčko
56943 Jevíčko, TRN-Léčebna 508
001 93976
Bc. Naděžda lvkoviěová, ředitelka

Zadavatel si Vás dovoluje vyzvat k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu:

Název zakázkv:

,,Užitkové vozidlo - smlouva o nájmu s právem koupě (leasing)"

t. ÚOale o uchazečích

Uchazeč je povinen vyplnit přílohu č. 1 této zadávací dokumentace.

2. Vymezení předmětu p|nění veřejné zakázky

Jedná se o veřejno u zakázku na službu. Nejedná se o zadáva cí řízení dle zákona č. 1 34/2016 Sb. o
zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen ,,ZZYZ"). Jedná se o veřejnou zakázku malého
rozsahu.
Předmětem veřejné zakázky je dodávka jednoho kusu užitkového vozu. Technická specifikace předmětu
plněníje uvedena v příloze č.2, která tvoří nedílnou součást těchto zadávacích podmínek.

3. Termíny a místo plnění zakázky

Místem plněníje sídlo zadavatele, termín - co nejdříve po podpisu smlouvy.

4.PoŽadavky na prokázání způsobilosti a kvalifikaěních předpokladů uchazeče

Uchazeči musí předložit pro splnění způsobilosti a kvalifikačních předpokladů následující doklady:

Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti předložením:
prosté kopie oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, přičemž zadavatel
poŽaduje předložení dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím rozsahu předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu prokazující příslušné živnostenské
oprávněníČi licencia to přesně:Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1-3 živnostenského
zákona.

5. Zadávaci podkIady

Podkladem pro vypracovánícenové nabídky je tato zadávací dokumentace a její přílohy.

6. Požadavky najednotný způsob zpracování cenové nabídky

Nabídka bude zpracována v českém jazyce v písemné formě, podepsána oprávněným zástupcem
uchazeče.

Nabídka bude odevzdána ve vytištěné, pevně spojené podobě tak, aby bylo zabráněno ztrátě či výměně
jednotlivých listŮ nabídky. Veškeré části nabídky budou po spojenítvořit jeden celek. Takto spojená nabídka
bude opatřena přelepkou s razítkem. Strany budou očíslovány.
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Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Nabídka uchazeěe
se podává,písemně v uzavřené obálce s výzvou. Tato obálka bude zřetelně označena nápisem:
,,NEOTEVIRAT - ,,Užitkové vozidlo - smlouva o nájmu s právem koupě (leasing)". Na obálce uvedena
identifikace uchazeěe a jeho adresa.

Nabídka bude předloženav jednom originálním vyhotoveníve vytištěné, pevně spojené podobě tak, aby
bylo zabráněno ztrátě ěi výměně jednotlivých listů.

8. Struktura podané nabídky

Nabídka bude zpracována v následující struktuře.

Krycí list nabídky
Pro zpracování Krycího listu nabídky uchazeě závazně použije vzor Krycího listu nabídky (tvoří přílohu ě. 1

této zadávací dokumentace) a chybějící požadované údaje do něj doplní. Takto vyplněný Krycí list nabídky
podepíše osoba oprávněná jednat jménem čiza uchazeče avloží jako první list do nabídky,
Celková nabídková cena uvedená v Krycím listu bude obsahovat veškeré náklady na splnění zakázky za
celou dobu plnění veřejné zakázky. Celková nabídková cena bude stanovena jako cena ,,nejvýše
přípustná".

Doklady prokazující kvalifikaci
Požadavky na prokázání způsobilosti a kvalifikace v sekci 4 této zadávací dokumentace.

Nabídková cena
Nabídková cena musí být uvedena jako cena nejvýše přípustná, včetně dopravy do místa plnění a dalších
vedlejších nákladů v celkovém členěnív Kč bez DPH a s DPH.
Uchazeč odpovídá za kompletnost poskytovaných činností a je povinen i veškeré ěinnosti, které nejsou
výslovně uvedeny a souvisí s předmětem plnění, zahrnout do ceny, V nabídkové ceně budou započteny i
náklady na leasing.

Návrh leasingové smlouvy
Uchazeč vloží do nabídky návrh leasingové smlouvy podepsaný osobou oprávněnu jednat jménem či za
uchazeče v jednom vyhotovení. Smlouva musí dodžovat podmínky stanovené touto zadávací dokumentací.
Leasing bude na 36 měsíců
Dále souěástí leasingu musí být povinné ručení, havarijní pojištění a pojištěnískel.

9. Místo a doba pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí dnem 03.05.2022 v 10:00 hod., Všechny nabídky musí být doručeny
zadavateli do skončení lhůty pro podání nabídek,
Nabídky se podávají na doručovacíadrese zadavatele:
Odborný léčebný ústav Jevíčko
TRN-Léěebna 508
569 43 Jevíčko

í0. Hodnotící kritéria

Zadav atel sta novi l jako hod notící kritériu m ekonom ickou výhod nost na b íd ky.

10.1. Ekonomická výhodnost nabídek bude hodnocena podle kritéria nejvýhodnějšího poměru nabídkové
ceny a kvality.
Nabídky budou hodnoceny bodovacím systémem popsaným níže, kdy ekonomicky nejvýhodnější
nabídkou je ta s nejvyšší celkovou bodovou hodnotou.

10.2. Zadavatel stanovil následující dílčí hodnotící kritéria:
a. Nabídková cena relativní váha 80 %
b. Dodací lhůta relativni váha 20 o/o

1 0.3. Postup hodnocení:
ad a. Hodnoceným kritériem je nabídková cena bez DPH, tak jak je dodavatelem uvedena

v Krycím listu nabídky. Nejvýhodnější nabídkou v kritériu nabídkové ceny je ta s nejnižší hodnotou. Bodové
hodnocení nabídky v tomto dílčím kritériu bude provedeno podle následujícího vzorce:
BODY_CEN4 = (hodnota nejvýhodnější nabídky) / (hodnota hodnocené nabídky) - 100
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ad b. Hodnoceným kritériem je dodaci thůta předmétu zakázky v kalendářních dnech, tak jak je
dodavatelem uvedena v Krycím listu nabídky. Nejvýhodnější nabídkou v tomto kritériu je ta s nejkratší
dodací lhůtou, Bodové hodnocení nabídky v tomto dílčím kritériu bude provedeno podle následujícího
Vzorce:
BODY_LHŮTA = (hodnota nejvýhodnější nabídky) / (hodnota hodnocené nabídky) - 100

celková bodová hodnota nabídky bude určena součtem dílěích bodových hodnot, vypočtených
postupem popsaným výše, upravených dle jejich relativní váhy (viz bod í 0.2 zadávací dokumentace).
BoDoVA_HoDNoTA = BoDY_CENA * o,8 + BoDY_LHŮTA * o,2

V případě bodové rovnosti nabídek je za výhodnější nabídku považována ta s nižší nabídkovou cenou.

1 1. Závéreéná ustanovení

1. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace o uchazeči z veřejně dostupných zdrojŮ.

2.Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit uchazeče v případě, kdy nesplní požadavky dané touto zadávací
dokumentaci,

3. Zadavatel může zrušit zadávací řízení kdykoliv před podpisem smlouvy bez udání dŮvodu.

4. Náklady na vypracování nabídky zadavatel nehradí. Předložené nabídky zadavatel nevrací.

5. Zadavatel nepřiznává uchazeči právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řizení.
Rovněž zadavatel nepožaduje poplatky zato,že se uchazeč může o veřejnou zakázku ucházet.

6. ZadavaIel připouští varianty nabídek.

V Jevíčku dne 25.04.2022
Bc. Naděžda lvkovičová, ředitelka

Přílohy:
Příloha č. 1: Krycí list nabídky
Příloha č. 2: Specifikace
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