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Název projektu:  Pořízení automobilů pro terénní služby Ledax o.p.s. 

Registrační číslo:  013D312005402 

 

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané mimo režim zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) 

na dodávku 4 kusů osobního automobilu 
 

Název veřejné zakázky:  Pořízení 4 kusů osobního automobilu  

Zadavatel 

Název:  Ledax o.p.s. 

IČ/DIČ:  28068955 / CZ699003634 

Adresa sídla:  Riegrova 1756/51, 370 01 České Budějovice 

Osoba oprávněné za 
zadavatele jednat:  

Ing. Irena Lavická, ředitelka 

Kontaktní osoba:  Mgr. Kateřina Baboučková 

Telefon:  602 643 888 

E-mail:  katerina.babouckova@ledax.cz 

Uveřejnění veřejné 
zakázky:  

http://www.ledaxsluzby.cz/o-nas/projekty.html 

 

 

1. Specifikace veřejné zakázky 

Druh veřejné zakázky 

Veřejná zakázka malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 zákona. Tato zakázka není zadávána 
v režimu zákona, a to i v případě, že zadavatel použije terminologii zákona, příp. jeho části, 
v přímé citaci. Rozhodné jsou pouze podmínky stanovené v této zadávací dokumentaci. 

Veřejná zakázka na dodávky. 
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Předmět veřejné zakázky 

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 4 ks osobního automobilu pro zajištění terénní 
služby Ledax o.p.s.  

Pořízené osobní automobily budou sloužit sociálním pracovnicím poskytující terénní sociální 
služby na území Jihočeského kraje.   

Předmět veřejné zakázky je podrobně specifikován v Příloze č. 1 Zadávací dokumentace. 

 

2. Požadavek na poskytnutí jistoty 

Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty. 

 

3. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny 

Zadavatel neumožňuje dílčí plnění této veřejné zakázky, nabídky lze podat pouze na celý 
předmět veřejné zakázky. 

Celková nabídková cena bude uvedena v členění: 

Cena za dodávku 1 ks osobního automobilu 

- cena za dodávku 1 ks osobního automobilu bez DPH 

- samostatně příslušná sazba DPH 

- cena za dodávku 1 ks osobního automobilu vč. DPH 

Cena za dodávku 4 ks osobních automobilů celkem 

- cena za dodávku 4 ks osobních automobilů bez DPH 

- samostatně příslušná sazba DPH 

- cena za dodávku 4 ks osobních automobilů vč. DPH 

 

Nabídková cena bude obsahovat veškeré náklady na splnění dané části veřejné zakázky za 
celou dobu plnění veřejné zakázky. Nabídková cena bude stanovena jako „nejvýše 
přípustná“. Veškeré ceny dohodnuté na základě výsledků tohoto výběrového řízení jsou ceny 
v korunách českých (CZK). 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je stanovena takto: 812 672,- Kč bez DPH 

Nejvýše přípustná cena je zároveň stanovena takto:  812 672,- Kč bez DPH 

 

V případě vyšší nabídkové ceny, než je cena nejvýše přípustná, bude následkem vyřazení 
nabídky dodavatele v rámci posuzování splnění požadavků zadavatele uvedených v 
zadávacích podmínkách. 
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4. Kvalifikace dodavatelů 

Kvalifikaci splní účastník, který 

- prokáže splnění základní způsobilosti dle § 74 zákona, 

- prokáže splnění profesní způsobilosti dle § 77 zákona, 

Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá účastník v prosté kopii, s výjimkou 
čestného prohlášení ke splnění základní kvalifikace, které předkládá v originále. Zadavatel má 
právo požadovat před uzavřením smlouvy předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů 
prokazujících splnění kvalifikace.  

Doklady prokazující splnění základní způsobilosti a profesní kvalifikace dle bodu 4.2 b) 
musejí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 
měsíců přede dnem zahájení výběrového řízení. 

 

4.1 Základní způsobilost dle § 74 zákona 

1) Způsobilým není dodavatel, resp. účastník, který: 

 a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení 
pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k tomuto zákonu nebo obdobný 
trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se 
nepřihlíží, 

 b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný 
daňový nedoplatek, 

 c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo 
na penále na veřejné zdravotní pojištění, 

 d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo 
na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, 

 e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla 
nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle 
právního řádu země sídla dodavatele. 

2) Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat tato 
právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu 
dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat 

 a) tato právnická osoba, 

 b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a 

 c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele. 

3) Účastní-li se výběrového řízení pobočka závodu 

 a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat tato 
právnická osoba a vedoucí pobočky závodu, 

 b) české právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat osoby 
uvedené v odstavci 2 a vedoucí pobočky závodu. 

 

Účastník prokazuje splnění základní způsobilosti předložením: 

a) čestného prohlášení pro § 74 odst. 1 písm. a) – e) zákona. 
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K tomu účelu účastník použije vzor prohlášení, který je součástí přílohy č. 4 této 
zadávací dokumentace. 

 

4.2 Profesní způsobilost dle § 77 zákona 

Splnění profesní způsobilosti prokáže účastník, který předloží prosté kopie: 

a) výpis z obchodního rejstříku nebo z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní 
předpis zápis do takové evidence vyžaduje, 

b) doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, 
pokud jiný právní předpis takové oprávnění vyžaduje. 

 

Účastník zadávacího řízení je oprávněn prokázat svou kvalifikaci výpisem ze seznamu 
kvalifikovaných dodavatelů (obdobně podle §228 zákona o zadávání veřejných zakázek) nebo 
certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů (obdobně podle §234 
zákona o zadávání veřejných zakázek).  

 

5. Obchodní a platební podmínky 

Obchodní podmínky jsou stanoveny zadavatelem formou návrhu kupní smlouvy, který je 
přílohou č. 3 zadávací dokumentace. Dodavatel je povinen do návrhu kupní smlouvy 
zapracovat nabízenou cenu, své identifikační údaje.   

Návrh kupní smlouvy předložený v nabídce musí být podepsaný osobou oprávněnou 
jednat, anebo účastníka zadávacího řízení zastupovat.  

Minimální doba odpovědnosti za vady předmětu zakázky je 24 měsíců od data dodání 
předmětu zakázky.  

 

6. Místo plnění a doba plnění 

Místo plnění veřejné zakázky: 

- sídlo společnosti Ledax o.p.s. 
Riegrova 1756/51, 370 01 České Budějovice 

Doba plnění veřejné zakázky:   

- nejzazší termín plnění:  20.9.2018 

 

7. Další požadavky zadavatele 

Dodavatel má povinnost po dobu 10 let od skončení plnění zakázky uchovávat doklady 
související s plněním zakázky a umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu 
provést kontrolu těchto dokladů.  

 

 

8. Kritéria hodnocení nabídek 

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Zadavatel bude ekonomickou 
výhodnost nabídek hodnotit podle nejnižší nabídkové ceny celkem v Kč bez DPH. 



  

 

 

 

 

Strana 5 
 

Hodnotící kritérium zakázky / váha v %: 

- nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH – 100 % 

Za účelem hodnocení nabídek v kritériu nejnižší nabídková cena zpracují dodavatelé 
nabídkovou cenu způsobem uvedeným v bodu 3. „Požadavek na způsob zpracování 
nabídkové ceny“ Zadávací dokumentace. 

Sestavení celkového pořadí: Zadavatel seřadí nabídky podle jejich celkové nabídkové ceny, 
a to od nejnižší nabídkové ceny po nejvyšší nabídkovou cenu. 

 

9. Variantní řešení 

Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky. 

 

10.  Zadávací lhůta 

Účastník je svou nabídkou vázán po dobu 60 dnů ode dne konce lhůty pro podání nabídky. 
Zadavatel si vyhrazuje právo na doplnění či změnu zadávací dokumentace v průběhu lhůty 
pro podání nabídek. 

 

11. Ostatní podmínky 

- Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit bez uvedení důvodu. 

- Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit a prověřit údaje uvedené jednotlivými dodavateli 
v nabídkách. Zadavatel vyloučí dodavatele z výběrového řízení v případě, že uvede ve 
své nabídce nepravdivé údaje. Účastník má výlučnou odpovědnost za to, že prostuduje 
zadávací podmínky a že získá spolehlivé informace ohledně všech podmínek a 
závazků, které případně mohou jakýmkoliv způsobem ovlivnit nabídku nebo provádění 
plnění. 

- Účastník může předložit pouze jednu nabídku. Dodavatel, který podal nabídku 
v tomto výběrovém řízení, nesmí být současně poddodavatelem jiného dodavatele 
v tomtéž výběrovém řízení. 

- Účastníci nemají nárok na úhradu nákladů spojených s účastí v tomto výběrovém 
řízení. 

 

12.  Vysvětlení zadávací dokumentace 

Případné žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace jsou zájemci oprávněni zaslat kontaktní 
osobě zadavatele písemně na email, a to nejpozději do 4 pracovních dnů před uplynutím lhůty 
pro podání nabídek. Vysvětlení bude všem zájemcům odesláno v českém jazyce nejpozději 
do 2 pracovních dnů od doručení žádosti. Zároveň bude vysvětlení včetně přesného znění 
požadavku odesláno všem zájemcům, které zadavatel vyzval v rámci uzavřené výzvy, a bude 
zveřejněno na webových stránkách zadavatele. 

Zájemci v žádosti o vysvětlení uvedou svůj kontaktní email, na který budou doručovány 
odpovědi na dotazy. Za správnost a funkčnost poskytnutých emailů nese plnou odpovědnost 
zájemce. 
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Kontaktní osoba pro případ poskytování dodatečných informací: 

Mgr. Kateřina Baboučková 
E-mail: katerina.babouckova@ledax.cz 
Tel.: 602 643 888 

 

13.  Prohlídka místa plnění 

Vzhledem k povaze předmětu plnění veřejné zakázky se před podáním nabídek prohlídka 
místa plnění veřejné zakázky nekoná. 

 

14.  Lhůta a místo pro podání nabídek 

Lhůta pro podání nabídek končí dne 3.4.2018 v 10:00 hodin 

Nabídky se podávají v uzavřené obálce, na které musí být uvedena doručovací adresa 
účastníka, označené názvem veřejné zakázky „Pořízení 4 kusů osobních automobilů pro 
terénní služby Ledax o.p.s.“, a nápisem NEOTVÍRAT. 

Účastník doručí nabídku na adresu sídla zadavatele: 

- Riegrova 1756/51, 370 01 České Budějovice 

Nabídku může účastník doručit po celou dobu lhůty pro podání nabídek poštou nebo osobně 
v pracovních dnech: pondělí – pátek: 8.00 – 12.00 a 12.30 – 15.00 hodin. Při doručení poštou 
rozhoduje datum a čas doručení nabídky. 

 

15.  Otevírání obálek s nabídkami 

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 3.4.2018 ve 12.00 hodin v zasedací místnosti 
společnosti Ledax o.p.s. na adrese: Riegrova 1756/51, 370 01 České Budějovice. 

Otevírání obálek s nabídkami je neveřejné.  

 

16.  Pokyny pro zpracování nabídky 

- Nabídka musí být doručena v uzavřené obálce zabezpečené proti manipulaci. Na 
obálce musí být uveden název zakázky, název účastníka kontaktní adresa účastníka i 
zadavatele výběrového řízení a nápis „NEOTVÍRAT“. 

- Nabídka musí být podána písemně v tištěné formě v českém jazyce, 1 originál.  

- Nabídka – veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis dodavatele, 
musejí být podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. 

- Nabídka bude zajištěna proti volné manipulaci s jednotlivými listy nabídky. 

- Listy nabídky včetně příloh budou číslovány vzestupnou číselnou řadou. 

- Jako úvodní list nabídky účastník závazně použije přílohu č. 2 – Krycí list nabídky. 

- Návrh smlouvy bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. 

- Doporučené řazení součástí nabídky: 

a. Krycí list nabídky 

b. Obsah nabídky, včetně cenové nabídky a podrobné kalkulace 

mailto:katerina.babouckova@ledax.cz
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c. Doklady k prokázání kvalifikace podle § 74, 77 zákona 

d. Návrh kupní smlouvy  

e. Ostatní přílohy podle zvážení dodavatele (nepovinné) 

 

17.  Přílohy zadávací dokumentace 

Příloha č. 1 Podrobné vymezení předmětu zakázky – technická specifikace 

Příloha č. 2 Krycí list nabídky 

Příloha č. 3     Návrh kupní smlouvy 

Příloha č. 4 Čestné prohlášení dodavatele o splnění základní způsobilosti 
 
 
V Českých Budějovicích dne 19.3.2018 
 
 
                                                                              ________________________ 

     Ing. Irena Lavická 
     ředitelka 


