ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
1) Identifikace zadavatele
Název zadavatele:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Spisová značka:
Zastoupený:

CZECH CONTACT s.r.o.
Psotova 227/8, Sadová, 61200 Brno
61973807
CZ61973807
C 105042 vedená u Krajského soudu v Brně
Dipl. Ing. JAN GÜTTLER, jednatel

Kontakt ve věci zakázky:
Kontaktní osoba:
e-mail:

Ing. Kateřina Bílek, MBA
katerina@innoconsult.cz

Veškeré informace k zakázce jsou zveřejněny na profilu zadavatele:
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/czech-contact-s-r-o
2) Přesné vymezení předmětu zakázky a požadavků zadavatele
Název zakázky: Pořízení elektromobilu (3)
Druh zakázky: Dodávky
Předmětem tohoto výběrového řízení je dodávka 1 ks osobního automobilu (elektromobilu) dle níže uvedené
specifikace.
Dílčí plnění nejsou umožněna.
Popis pořizované technologie :
Ø Pohon elektromobilu:

Elektrický

Ø Kategorie elektromobilu:

BEV (Battery electric vehicle)

Ø Max. dojezd na elektrický pohon (WLTP TEL1):

min. 450 km

Ø Typ baterie:

Lithiová

Ø Kapacita baterie (brutto):

min. 92 kWh

Ø Počet sedadel:

min. 4

Ø Maximální nabíjecí výkon pro stejnosměrný proud:

min. 200 kW

Ø Výkon:

min. 350 kW

Ø Vybavení vozu:
§ Palubní nabíječka (AC) o výkonu min. 11 kW
§ Vyhřívání předních i zadních sedadel
§ Parkovací asistent
§ Prosklená / panoramatická střecha
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§ Nabíjecí kabel AC – Type 2
§ Alu disky o velikosti min. 21“
§ Panoramatická/prosklená střecha
§ Elektricky ovládaná přední sedadla s pamětí
§ Adaptivní tempomat
Ø Předmětem dodávky je nový vůz, který nebyl předmětem odpisů a nebyl registrován na jiného majitele.

3) Předpokládaná hodnota zakázky
Předpokládaná hodnota zakázky pro není stanovena.
Dle PpVD – OPPIK: Zadavatel na žádost poskytovatele dotace doloží způsob stanovení předpokládané hodnoty
zakázky dle § 16 a násl. ZZVZ.
4) Doba a místo plnění zakázky
Doba plnění zakázky je do 5 měsíců od podpisu Kupní smlouvy (či obdobného Dokumentu upravujícího převod
vlastnictví Elektromobilu), nejpozději však do 31. 12. 2021.
Místo plnění zakázky: p.č. 252/9, k.ú. Sadová / sídlo zadavatele - Psotova 227/8, Sadová, 61200 Brno.
5) Prokázání kvalifikace
Není požadováno.
6) Podmínky a požadavky na zpracování nabídky
Nabídku je nutné předložit 1x v listinné podobě + 1x naskenovanou ve formátu PDF v jednom PDF souboru na
datovém nosiči CD nebo flash disku a to společně v zapečetěné obálce s nápisem – „NEOTVÍRAT-NABÍDKA“.
(Listinná i skenovaná forma nabídky musí být opatřena podpisem zástupce uchazeče). Dále musí být zapečetěná
obálka s nabídkou označena identifikačními údaji uchazeče.
Nabídka bude zpracována v českém, anglickém jazyce nebo německém. Jiný jazyk nabídky je nepřípustný.
Členění nabídky:
1.
Krycí list obsahující identifikační údaje uchazeče, nabídkovou cenu a další hodnoty hodnotících kritérií
2.
Cenová nabídka včetně popisu nabízeného plnění dodávky včetně technické specifikace a doložení
veškerých požadovaných vlastností
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7) Způsob zpracování nabídkové ceny
Cena musí zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu plnění předmětu zakázky včetně
všech rizik a vlivů souvisejících s plněním předmětu zakázky. Nabídková cena musí rovněž zahrnovat pojištění,
garance, daně, cla, poplatky, inflační vlivy a jakékoli další výdaje nutné pro realizaci zakázky. Nabídková cena je
konečná a není přípustné ji v průběhu realizace zakázky navyšovat kromě případu změny sazby DPH stanovené
zákonem.
Nabídková cena bude členěna na položkové ceny dle jednotlivých částí zakázky
Celková nabídková cena může být uvedena v českých korunách CZK nebo EUR v členění:
o nabídková cena za celý předmět zakázky bez DPH
o DPH za celý předmět zakázky
o nabídková cena za celý předmět zakázky včetně DPH
Pro porovnávání nabídkové ceny uvedené v různých měnách se použije kurz ČNB k poslednímu dni lhůty pro
předání nabídky.
8) Kritéria a způsob hodnocení
Základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky.
Dílčí hodnotící kritéria jsou:
Nabídková cena bez DPH + Doba dodání v týdnech + Výkon AC palubní nabíječky + Maximální DC rychlonabíjecí
výkon
I. Dílčí hodnotící kritérium:
- Nabídková cena bez DPH
- Váha kritéria: 50%
- Nejvýhodnější je nabídka s nejnižší celkovou cenou bez DPH
Způsob hodnocení:
Počet bodů hodnocené nabídky = 100 * (nejvýhodnější nabídka / hodnocená nabídka) * váha vyjádřená desetinným
číslem
II. Dílčí hodnotící kritérium:
- Doba dodání v týdnech
- Váha kritéria: 10%
- Nejvýhodnější je nabídka s nejnižším počtem týdnů jako doby dodání od okamžiku od podpisu Kupní smlouvy
(či obdobného Dokumentu upravujícího převod vlastnictví Elektromobilu)
- Dodáním je fyzické předání elektromobilu na základě předávacího protokolu
Způsob hodnocení:
Počet bodů hodnocené nabídky = 100 * (nejvýhodnější nabídka / hodnocená nabídka) * váha vyjádřená desetinným
číslem
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III. Dílčí hodnotící kritérium:
- Výkon AC palubní nabíječky
- Váha kritéria: 30%
- Nejvýhodnější je nabídka s nejvyšším výkonem palubní nabíječky v kW
- Výkon AC palubní nabíječky je hodnocen dle oficiální produktové informace výrobce
Způsob hodnocení:
Počet bodů hodnocené nabídky = 100 * (hodnocená nabídka / nejvýhodnější nabídka) * váha vyjádřená desetinným
číslem
IV. Dílčí hodnotící kritérium:
- Maximální DC rychlonabíjecí výkon
- Váha kritéria: 10%
- Nejvýhodnější je nabídka s nejvyšším rychlonabíjecím výkonem DC v kW
- Maximální DC výkon je hodnocen dle oficiální produktové informace výrobce
Způsob hodnocení:
Počet bodů hodnocené nabídky = 100 * (hodnocená nabídka / nejvýhodnější nabídka) * váha vyjádřená desetinným
číslem
9) Otevírání nabídek
Otevírání obálek a jejich vyhodnocení proběhne dne 19. 4. 2021 v 11:30:01 hod na adrese CZECH CONTACT s.r.o.,
Psotova 227/8, Sadová, 61200 Brno, Česká republika v hlavní zasedací místnosti.
Všichni uchazeči, kteří podají nabídku, budou informování o výsledku výběrového řízení zveřejněním výsledků na
Profilu zadavatele – https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/czech-contact-s-r-o.
Otevírání obálek proběhne neveřejně.
10) Lhůta a místo pro předkládání nabídky
Nabídky je nutné zaslat na adresu CZECH CONTACT s.r.o Psotova 227/8, Sadová, 61200 Brno, k rukám kontaktní
osoby Jana Güttlera nebo je předávat na zmíněné adrese osobně, na základě předchozí e-mailové dohody o
termínu předání s kontaktní osobou a to nejméně 48 hodin předem. Soutěžní lhůta pro předkládání nabídek
začíná běžet následující den po zveřejnění oznámení na profilu zadavatele a končí 19. 4. 2021 v 11:30:00.
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