Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu
k veřejné zakázce zadávané dle § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
Název veřejné zakázky malého rozsahu:

Pořízení tří terénních vozidel na operativní leasing pro FLD – II.

Identifikační údaje zadavatele:

Název:

Česká zemědělská univerzita v Praze

IČ, DIČ:

60460709, CZ60460709

Adresa sídla:

Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchdol

Osoba oprávněná
za zadavatele jednat:

Ing. Jana Vohralíková, kvestorka

Právní forma:

veřejná vysoká škola dle zákona č. 111/1998 Sb.

Kontaktní údaje zadavatele:

Kontaktní osoba:

Mgr. Iva Mádlová

Telefon:

224 384 068

E-mail:

pravni@rektorat.czu.cz

Kontaktní internetová
adresa (profil zadavatele):

https://zakazky.czu.cz
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1.

Úvodní informace

1.1

Název: Pořízení tří terénních vozidel na operativní leasing pro FLD

1.2

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky malého rozsahu stanovená jako předpokládaná
hodnota kompletního plnění předmětu veřejné zakázky malého rozsahu: 1.999.000,- Kč bez
DPH.

1.3

Zadávací podmínky vymezují předmět veřejné zakázky malého rozsahu v podrobnostech
nezbytných pro zpracování nabídky.

1.4

Zadávací podmínky jsou pro uchazeče závazné.

1.5

Slova uvedená v zadávacích podmínkách v jednotném čísle zahrnují i množné číslo a naopak,
nevyplývá-li z kontextu zadávacích podmínek jinak. Nadpisy článků, případně odstavců
zadávacích podmínek jsou uváděny pouze pro lepší přehlednost a nemají žádný vliv na výklad
zadávacích podmínek.

2.

Základní informace k předmětu veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu dodávka tří terénních automobilů dle technické
specifikace uvedené v příloze č. 1 této výzvy, a to na operativní leasing na dobu 48 měsíců.
Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky malého rozsahu je uvedena v technické specifikaci tvořící
přílohu č. 1 této výzvy a obchodních podmínkách tvořících přílohu č. 3 této výzvy.

3.

Obchodní podmínky

Veškeré závazné obchodní podmínky, včetně objektivních podmínek, za nichž je možno překročit výši
nabídkové ceny, jsou uvedeny v příloze č. 3 této výzvy. Uvedené obchodní podmínky jsou minimální, a
ve smlouvě není možné zhoršit postavení zadavatele oproti předloženým obchodním podmínkám.
Návrh smlouvy v souladu s obchodními podmínkami předloží vybraný uchazeč. Zadavatel si vyhrazuje
právo o obsahu předložené smlouvy jednat. Vždy však musí být dodrženy uvedené obchodní podmínky
jako minimální.

4.

Požadavky na varianty nabídek

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

5.

Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

Uchazeč stanoví nabídkovou vyplněním přílohy č. 2 této výzvy – hodnotící kritéria, a to jako měsíční
splátku v Kč bez DPH za 1 vozidlo.
Další požadavky:
 Nabídková cena bude uvedena v CZK.
 Nabídková cena bude uvedena bez daně z přidané hodnoty (DPH), DPH bude stanovena a
odvedena v souladu s platnými právními předpisy.
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Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady uchazeče spojené s plněním předmětu veřejné
zakázky malého rozsahu.

Celková nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná cena včetně všech poplatků a
veškerých dalších nákladů spojených s plněním veřejné zakázky malého rozsahu.

6.

Požadavky na kvalifikaci

Profesní kvalifikační předpoklady prokáže uchazeč předložením:
 dokladu o oprávnění k podnikání (výpis z živnostenského rejstříku či živnostenský list),
 výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán.
Doklady postačí předložit v kopii a nesmí být starší než 6 měsíců.

7.

Způsob hodnocení nabídek

Základním kritériem hodnocení je ekonomická výhodnost nabídky.
Hodnocení bude provedeno následujícím způsobem:
Toto základní hodnotící kritérium se skládá z následujících dílčích hodnotících kritérií, jimž jsou
přiřazeny následující váhy:

A.
B.
C.
D.

Nabídková cena ...................................................................…..………......................... váha 65 %
Zůstatková cena pro případ odkupu po skončení operativního leasingu .………… …..... váha 5 %
Technické parametry………...………………………..………………………………………..……………..... váha 15 %
Doba dodání ……….…….……...………………………..………………………………………..……………..... váha 15 %

V rámci dílčího hodnotícího kritéria A. Nabídková cena bude hodnocena výše nabídkové ceny za
předmět plnění v Kč bez DPH v souladu s čl. 5 této výzvy.
V rámci dílčího hodnotícího kritéria B. Zůstatková cena pro případ odkupu po skončení operativního
leasingu bude hodnocena výše ceny za 1 automobil pro případ jeho odkoupení po ukončení
operativního leasingu.
V rámci dílčího hodnotícího kritéria C. Technické parametry budou hodnoceny technické parametry
uchazečem nabídnutých automobilů dle níže uvedených subkritérií.
V rámci dílčího hodnotícího kritéria D. Doba dodání bude hodnocena uchazečem nabídnutá doba
dodání automobilů od podpisu smlouvy. Uchazeč ve své nabídce uvede údaj o době dodání ve dnech.

Hodnocení bude provedeno následujícím způsobem:
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A. V rámci dílčího hodnotícího kritéria „Nabídková cena“ získá hodnocená nabídka bodové ohodnocení,
které vznikne násobkem 65 a poměru výše nabídkové ceny nejlevnější nabídky k výši nabídkové ceny
aktuálně hodnocené nabídky. V rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria lze tedy získat maximálně 65
bodů. Takto získané hodnocení je ve výpočtovém vzorci celkového hodnocení nabídky označeno jako
DHK1.

DHK1 = 65 *

nejnižší nabídková cena
------------------------------------------------------------nabídková cena aktuálně hodnocené nabídky

B. V rámci dílčího hodnotícího kritéria „Zůstatková cena pro případ odkupu po skončení operativního
leasingu“ získá hodnocená nabídka bodové ohodnocení, které vznikne násobkem 5 a poměru výše ceny
nejlevnější nabídky k výši ceny aktuálně hodnocené nabídky. V rámci tohoto dílčího hodnotícího
kritéria lze tedy získat maximálně 5 bodů. Takto získané hodnocení je ve výpočtovém vzorci celkového
hodnocení nabídky označeno jako DHK2.

DHK2 = 5*

nejnižší nabídková cena
------------------------------------------------------------nabídková cena aktuálně hodnocené nabídky

B. V rámci dílčího hodnotícího kritéria „Technické parametry“ získá hodnocená nabídka bodové
ohodnocení, které vznikne součtem bodů získaných v rámci dílčích subkritérií uvedených níže. Uchazeč
pro účely hodnocení tohoto dílčího hodnotícího kritéria vyplní přílohu č. 2 této zadávací dokumentace
– Hodnotící kritéria.
a.) V dílčím subkritériu Přední nájezdový úhel bude hodnocen přední nájezdový úhel [°] automobilu
nabídnutého uchazečem. Minimální přední nájezdový úhel je 19°, v případě, že uchazeč nabídne
automobil s nižším nájezdovým úhlem, bude jeho nabídka vyřazena pro nesplnění zadávacích
podmínek. V tomto dílčím subkritériu bude přední nájezdový úhel ohodnocen dle níže uvedené
stupnice:
od 19° do 21,99° získá 0 bodů
od 22° do 24,99° získá 50 bodů
od 25° a výše získá 100 bodů
b.) V dílčím subkritériu Zadní nájezdový úhel bude hodnocen zadní nájezdový úhel [°] automobilu
nabídnutého uchazečem. Minimální zadní nájezdový úhel je 28°, v případě, že uchazeč nabídne
automobil s nižším nájezdovým úhlem, bude jeho nabídka vyřazena pro nesplnění zadávacích
podmínek. V tomto dílčím subkritériu bude zadní nájezdový úhel ohodnocen dle níže uvedené
stupnice:
od 28° do 31,99° získá 0 bodů
od 32° do 33,99° získá 50 bodů
od 34° a výše získá 100 bodů
c.) V dílčím subkritériu Objem zavazadlového prostoru bude hodnocen, objem zavazadlového prostoru
nabídnutého uchazečem. Minimální objem zavazadlového prostoru je 405 l, v případě, že uchazeč
nabídne automobil s menším objemem zavazadlového prostoru, bude jeho nabídka vyřazena pro
nesplnění zadávacích podmínek. V tomto dílčím subkritériu bude hodnocen objem zavazadlového
prostoru dle níže uvedené stupnice:
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU „POŘÍZENÍ TŘÍ TERÉNNÍCH VOZIDEL NA
OPERATIVNÍ LEASING PRO FLD – II.“

STRANA

4/7

od 405 l do 409,99 l získá 0 bodů
od 410 l do 419,99 l získá 50 bodů
od 420 l více získá 100 bodů
Takto získané hodnocení je ve výpočtovém vzorci celkového hodnocení nabídky označeno jako DHK3

DHK3 = 15 *

(počet bodů za dílčí subkritérium a +
počet bodů za dílčí subkritérium b +
počet bodů za dílčí subkritérium c)
------------------------------------------------------------300

C. V rámci dílčího hodnotícího kritéria „Doba dodání“ získá hodnocená nabídka bodové ohodnocení,
které vznikne násobkem 10 a poměru a poměru nejkratší doby dodání nabídnuté některým z uchazečů
k doby dodání aktuálně hodnocené nabídky. V rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria lze tedy získat
maximálně 10 bodů.
Pokud uchazeč nabídne kratší dobu dodání, než je zadavatelem předpokládaná minimální (tedy méně
než 7 dnů), bude jeho nabídce v rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria přiděleno pouze 10 bodů.
Nabídky ostatních uchazečů budou v tomto případě porovnávány dobou dodání 7 dnů. Zadavatel dále
upozorňuje uchazeče, že maximální doba dodání, kterou je možné akceptovat, je 60 dnů. Nabídka,
která bude obsahovat delší dobu dodání, než je tato maximální akceptovatelná, bude vyřazena pro
nesplnění zadávacích podmínek. V rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria lze tedy získat maximálně
10 bodů. Takto získané hodnocení je ve výpočtovém vzorci celkového hodnocení nabídky označeno
jako DHK4.

DHK4 = 15 *

nejkratší doba dodání (buď uvedená v některé
nabídce nebo 7 dnů)
------------------------------------------------------------doba dodání uvedená v hodnocené nabídce
(nejvýše 60 dnů)

Celkové bodové hodnocení (CBH) nabídky v rámci základního hodnotícího kritéria ekonomická
výhodnost nabídky bude tvořit součet bodů, které hodnocená nabídka získala v rámci dílčích
hodnotících kritérií „Nabídková cena“ (DHK1), „ Zůstatková cena pro případ odkupu po skončení
operativního leasingu“ (DHK2), Technické parametry“ (DHK3) a „Doba dodání“ (DHK4). V rámci
základního hodnotícího kritéria lze získat maximálně 100 bodů.
CBH = DHK1 + DHK2 + DHK3 + DHK4
Na základě celkového bodového hodnocení („CBH“) u jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví
výsledné pořadí nabídek v rámci základního hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti nabídky tak,
že nabídky budou seřazeny dle počtu získaných bodů. Jako nejvýhodnější bude vyhodnocena nabídka,
která dosáhne nejvyšší bodové hodnoty.
Pro uvedení nabízených hodnot dílčích hodnotících kritérií, použije uchazeč přílohu č. 2 této zadávací
dokumentace.
Uchazeč není oprávněn podmínit jím nabízené hodnoty dílčích hodnotících kritérií další podmínkou.
Podmínění nebo uvedení několika rozdílných hodnot je důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení
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uchazeče ze zadávacího řízení. Obdobně bude zadavatel postupovat v případě, že dojde k uvedení
hodnoty dílčího hodnotícího kritéria, v jiné veličině či formě než požadované zadavatelem (výše).

8.

Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky

Veškeré informace, které uvádí uchazeč v nabídce a při jakékoli komunikaci se zadavatelem (zejména
vysvětlení nabídky), musí odpovídat skutečnosti. V případě, že tento požadavek zadavatele nebude
dodržen, bude nabídka, která tyto požadavky nesplňuje, bude vyřazena.
V případě, že zadavatel zjistí nedodržení tohoto požadavku až po uzavření smlouvy, resp. v průběhu
plnění veřejné zakázky malého rozsahu, vyhrazuje si právo odstoupit od smlouvy. Blíže viz příloha č. 3
této výzvy – Obchodní podmínky.
Za tímto účelem si zadavatel vyhrazuje právo jakoukoli informaci uvedenou uchazečem v nabídce popř.
jeho dodatečném vysvětlení ověřit.
Nabídka bude předložena v originále a v písemné formě, v českém jazyce.
Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
Nabídka bude podána na adrese pro podání nabídek. Nabídku je možné doručit osobně,
prostřednictvím držitele poštovní licence či kurýrní službou do podatelny v sídle zadavatele tak, aby
byla doručena ve lhůtě pro podání nabídek. Nabídku není možné doručit elektronicky nebo
prostřednictvím datových schránek.
Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou a nabídka bude
zajištěna proti neoprávněné manipulaci.
Uchazeč použije pořadí dokumentů specifikované v následujících bodech těchto pokynů pro
zpracování nabídky:
A. Obsah nabídky. Nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísel stránek u jednotlivých
oddílů (kapitol).
B. Doklady k prokázání kvalifikace. Uchazeč doloží dokumenty dle zákona k prokázání
kvalifikace. Zadavatel vymezil požadavky na prokázání kvalifikace v souladu se zákonem v čl. 8
zadávací dokumentace.
C. Ostatní doklady, podmínky a požadavky vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky.
Uchazeč předloží ostatní dokumenty požadované zadavatelem v těchto zadávacích
podmínkách.

9.

Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek:

Datum: 3. 5. 2017

Hodina: 9:00

Adresa pro podání nabídek:

podatelna ČZU, Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchdol

Kontakty:

tel.: +420 224 382 098, 099
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Nabídku může uchazeč doručit osobně, prostřednictvím držitele poštovní licence, kurýrní službou
apod. po celou dobu lhůty pro podání nabídky vždy v pracovních dnech od 8:00 do 15:00 hod na
podatelnu ČZU. Doručení musí být v uzavřených obálkách označených názvem zakázky, „NABÍDKA –
NEOTEVÍRAT“ a identifikačními údaji uchazeče popř. uchazečů, je-li podávána společná nabídka.

10.

Ostatní ustanovení

Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv zrušit, případně nevybrat žádného uchazeče.
Z titulu této skutečnosti nevzniká uchazečům žádný nárok.
Náklady spojené s účastí uchazeče ve výběrovém řízení nebudou zadavatelem uchazečům hrazeny.

11.




Další části zadávací dokumentace - přílohy

Příloha č. 1 – Technická specifikace
Příloha č. 2 – Hodnotící kritéria
Příloha č. 3 – Obchodní podmínky

V Praze dne 21. dubna 2017

Ing. Jana Vohralíková, kvestorka

Mgr. Iva Mádlová
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU „POŘÍZENÍ TŘÍ TERÉNNÍCH VOZIDEL NA
OPERATIVNÍ LEASING PRO FLD – II.“

Digitálně podepsal Mgr. Iva Mádlová
Datum: 2017.04.21 16:06:45 +02'00'

STRANA

7/7

