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VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
VČETNĚ
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Zadavatel Vojenská lázeňská a rekreační zařízení, příspěvková organizace (dále jen „zadavatel“)
Vás vyzývá k podání elektronické nabídky na veřejnou zakázku zadanou ve zjednodušeném
podlimitním řízení na dodávky dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) s názvem „Nákup automobilní techniky II.“
vyhlášenou v Národním elektronickém nástroji (dále jen „NEN“) pod systémovým číslem NEN:
N006/21/V00010808.
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1. Identifikační údaje zadavatele
Název veřejné
zakázky:
Název:
IČ:
DIČ:
Adresa sídla:
Telefon:
Fax:
Osoba oprávněná za
zadavatele jednat:
Profil zadavatele:

Nákup automobilní techniky II.
Zadavatel
Vojenská lázeňská a rekreační zařízení, příspěvková organizace (dále jen
„VLRZ, p.o.“)
00000582
CZ00000582
10100 Praha 10 - Vršovice, Magnitogorská 1494/12
+420 973 201 675
+420 973 201 605
Ing. Milan Lauber, Ph.D.
https://portalnen.nipez.cz/

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky a jeho technická specifikace
2.1. Předmět plnění
Předmětem plnění veřejné zakázky (dále jen „VZ“) je dodávka 4 ks užitkového vozidla kategorie N1
(motorová nafta).
Kód NIPEZ předmětu VZ - 34100000-8 Motorová vozidla.
Veřejná zakázka je v souladu s § 35 zákona rozdělena na 4 části. Jednotlivé části jsou vymezeny
takto:
Část 1 – specifikovaná v příloze č. 1 této výzvy – Smluvní vzor kupní smlouvy část 1
Část 2 – specifikovaná v příloze č. 2 této výzvy – Smluvní vzor kupní smlouvy část 2
Část 3 – specifikovaná v příloze č. 3 této výzvy – Smluvní vzor kupní smlouvy část 3
Část 4 – specifikovaná v příloze č. 4 této výzvy – Smluvní vzor kupní smlouvy část 4
Dodavatel je oprávněn podat nabídku na libovolný počet částí, tj. jen na jednu, dvě, tři nebo všechny
čtyři části veřejné zakázky. Na každou část podává dodavatel samostatnou nabídku.
Smlouva bude uzavírána s vybraným dodavatelem na každou samostatnou část VZ.
2.2. Doba plnění
Jednotlivé části této VZ zadavatel požaduje splnit nejpozději do 29. 4. 2022.
2.3. Místo plnění
Místem plnění pro všechny části VZ je Vojenská lázeňská a rekreační zařízení, příspěvková
organizace, Magnitogorská 1494/12, Praha 10 – Vršovice.
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3. Údaje o přístupu k zadávací dokumentaci
Zadávací dokumentace je tvořena touto výzvou a jejími přílohami zveřejněnými v NEN pod výše
uvedeným systémovým číslem.
Zadávací dokumentace je přístupná neomezeným a bezplatným dálkovým přístupem na adrese:
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-21-V00010808

4. Lhůta pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek končí dne:

25. 5. 2021 v 10:00 hodin.

5. Požadavky na prokázání kvalifikace včetně požadovaných dokladů
5.1. Základní požadavky
Způsobilý pro plnění VZ je ten dodavatel, který splňuje:
a) základní způsobilost dle § 74 zákona, a
b) profesní způsobilost dle § 77 odst. 1 zákona.
5.2. Doklady o kvalifikaci
V souladu s ustanovením § 53 odst. 4 zákona doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé
v nabídkách v kopiích a mohou je nahradit čestným prohlášením nebo jednotným evropským
osvědčením podle § 87 zákona. Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení
originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci.
Pokud dodavatel využije možnosti prokázání kvalifikace čestným prohlášením, musí z tohoto
prohlášení vyplývat skutečnosti rozhodné pro prokázání kvalifikace (tedy čestné prohlášení musí
uvádět rozhodné skutečnosti týkající se kvalifikace, nepostačí pouhé obecné prohlášení, že dodavatel
splňuje kvalifikaci požadovanou zadavatelem).
Zadavatel výslovně upozorňuje, že v případě, že určitou část kvalifikace prokazuje dodavatel
v rozsahu povoleném právními předpisy prostřednictvím jiné osoby, musejí být v nabídce doklady
a písemný závazek dle § 83 zákona.
Před uzavřením kupní smlouvy zadavatel od vybraného dodavatele vyžádá předložení
originálů nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení
předloženy.
5.3. Změny v kvalifikaci dle § 88 zákona
Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení
ke změně kvalifikace dodavatele, je dodavatel povinen tuto změnu zadavateli do 5 pracovních dnů
oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny předložit nové doklady nebo prohlášení
ke kvalifikaci. Nesplnění této povinnost bude znamenat vyloučení ze zadávacího řízení.
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6. Obchodní podmínky vztahující se k předmětu veřejné zakázky
Dodavatel je povinen předložit v nabídce návrh kupní smlouvy včetně příloh, na které tato
smlouva odkazuje, podepsaný osobou oprávněnou za dodavatele jednat. Návrh kupní smlouvy
vypracuje dodavatel tímto způsobem:
- dodavatel pro předložení návrhu kupní smlouvy použije smluvní vzor vztahující se k části
VZ, na kterou podává nabídku, tj. pro nabídku na část 1 této VZ použije smluvní vzor,
který je přílohou č. 1 této výzvy, pro nabídku na část 2 této VZ použije smluvní vzor,
který je přílohou č. 2 této výzvy, pro nabídku na část 3 této VZ použije smluvní vzor,
který je přílohou č. 3 této výzvy, a pro nabídku na část 4 této VZ použije smluvní vzor,
který je přílohou č. 4 této výzvy;
- dodavatel nesmí do svého návrhu smlouvy oproti příslušnému smluvnímu vzoru žádné
ustanovení doplnit, žádné ustanovení vypustit, ani žádné ustanovení změnit s výjimkou:
• úvodního ustanovení, do kterého dodavatel vyplní své identifikační údaje,
• čl. 1.1 smluvního vzoru, kde dodavatel vyplní chybějící značku a typ zboží u každé
movité věci,
• čl. 2.1 smluvního vzoru, kde dodavatel vyplní do tabulky cenu bez DPH a celkovou
cenu, která se musí shodovat s nabídkovou cenou uvedenou dodavatelem v NEN.
- dodavatel ke svému návrhu smlouvy připojí přílohy, na které smluvní vzor i návrh smlouvy
odkazují s tím, že:
• jako přílohu č. 1 dodavatel připojí přílohu č. 1 smluvního vzoru; tuto přílohu
smluvního vzoru dodavatel upraví tak, že vyplní do tabulek chybějící značku a typ u
zboží a do všech řádků doplní parametry nabízeného zboží v posledním sloupci
tabulky; ostatní informace uvedené v příloze č. 1 smluvního vzoru nebude dodavatel
upravovat.
• přílohu č. 2 dodavatel vytvoří tak, že v ní uvede podrobné technické parametry
nabízeného zboží včetně přesného výrobního označení a výrobce nabízených
vozidel (např. technickými listy). Tyto specifikace se stanou součástí (přílohou č.
2) smlouvy uzavírané s vybraným dodavatelem.

7. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny, platební podmínky
Dodavatel stanoví nabídkovou cenu v NEN a ve svém návrhu kupní smlouvy za kompletní splnění
každé části VZ, na kterou podává nabídku samostatně a to částkou v českých korunách. Dodavatel
zahrne do nabídkové ceny všechny související náklady spojené s řádným, úplným a včasným
splněním části VZ, na kterou podává nabídku. Cena uvedená v NEN se musí shodovat s kupní cenou
uvedenou v návrhu kupní smlouvy.
Platební podmínky stanovil zadavatel pro jednotlivé části VZ ve smluvních vzorech, které tvoří
nedílnou součást této výzvy jako její přílohy č. 1 až 4.

8. Pravidla pro hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií
Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti.
Jediným kritériem ekonomické výhodnosti je stanoveno hodnocení dle nejnižší celkové nabídkové
ceny v Kč bez DPH uvedené v NEN, a to za každou část VZ samostatně.
Zadavatel v každé části VZ seřadí obdržené nabídky podle výše nabídkové ceny, od nabídek s cenou
nejnižší po nabídku s cenou nejvyšší.
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V rámci hodnotícího kritéria nejnižší nabídková cena se budou porovnávat nabízené celkové výše
nabídkových cen uvedených dodavateli, kteří podali nabídku, v NEN.
9. Způsob podání nabídek a požadavek na podání nabídky
9.1. Způsob podání nabídek
V souladu s ustanoveními § 107 odst. 1 zákona se nabídky podávají písemně, a to v elektronické
podobě prostřednictvím zadavatelem stanoveného elektronického nástroje. Nabídky se podávají
v českém jazyce.
9.2. Použití elektronického nástroje
Zadavatel požaduje podání nabídky pouze v elektronické podobě prostřednictvím
certifikovaného elektronického nástroje s názvem Národní elektronický nástroj (NEN) dle tam
uvedených podmínek a pokynů. Pokud nebude nabídka zadavateli doručena ve lhůtě nebo
způsobem stanoveným v zadávací dokumentaci, nepovažuje se za podanou a v průběhu
zadávacího řízení se na ní nepřihlíží.
Otevírání obálek je z důvodu umožnění příjmu nabídek pouze v elektronické podobě neveřejné.
Otevírání nabídek proběhne v souladu s § 109 zákona.
Elektronická adresa pro podání nabídek:
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-21-V00010808
Zadavatel uvádí podrobné informace k podání nabídek v elektronické podobě:
a) Nabídka bude dodavatelem podána v písemné formě v elektronické podobě v českém jazyce.
Nabídka bude podána výhradně v elektronické podobě prostřednictvím elektronického
nástroje – profilu zadavatele na adrese https://nen.nipez.cz. Listinnou podobu podání nabídky
zadavatel neumožňuje.
b) Zadavatel nenese odpovědnost za technické podmínky na straně účastníka zadávacího řízení.
Zadavatel doporučuje účastníkům zadávacího řízení zohlednit zejména rychlost jejich
připojení k internetu při podávání nabídky tak, aby tato byla podána ve lhůtě pro podání
nabídek (podáním nabídky se rozumí finální odeslání nabídky do nástroje po nahrání
veškerých příloh!).
c) Pro podání nabídky prostřednictvím NEN je nutná registrace dodavatele do tohoto systému.
Tato registrace je zdarma. Zadavatel doporučuje dodavatelům, aby s dostatečným předstihem
před podáním nabídky provedli potřebnou registraci. Pod níže uvedeným odkazem je
dostupná
uživatelská
příručka
popisující
registraci
a
podání
nabídky
https://nen.nipez.cz/UzivatelskeInformace/UzivatelskePrirucky.
d) Zadavatel upozorňuje, že nabídky musí být šifrovány prostřednictvím veřejného klíče
(certifikátu), který je zadavatelem poskytován na profilu zadavatele na adrese:
https://nen.nipez.cz v elektronické specifikaci VZ uveřejněné v NEN pod svým systémovým
číslem.
e) Šifrování nabídek: Na profilu zadavatele a zároveň též v elektronické specifikaci VZ v NEN
zadavatel současně s celou zadávací dokumentací uveřejňuje veřejný klíč který slouží k
zašifrování dodavatelovy nabídky. Dodavatel si tento veřejný klíč před podáním nabídky
uloží jako soubor a při podání nabídky bude v rámci NEN tímto systémem požádán o jeho
vložení. Veřejný klíč se vkládá formou přiložení souboru. Podrobný popis vkládání
veřejného klíče lze nalézt v uživatelské příručce na adrese:
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https://nen.nipez.cz/UzivatelskeInformace/UzivatelskePrirucky.
f) Zadavatel upozorňuje, že nabídky, které nebudou šifrovány výše uvedeným způsobem,
nebude zadavatel v souladu s ustanovením § 28 odst. 2 zákona považovat za podané a v
řízení k nim nebude přihlížet.
g) Při vzájemné komunikaci jsou zadavatel i dodavatelé povinni používat výlučně elektronický
nástroj dle § 213 zákona nebo datovou schránku ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o
elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.
h) Veškeré písemnosti v rámci zadávacího řízení budou zadavatelem odesílány prostřednictvím
NEN, příp. prostřednictvím jejich datových schránek.
9.3. Obsah nabídky
Požadavky na jednotné uspořádání nabídky a dokladů k prokázání splnění kvalifikace
Zadavatel doporučuje níže uvedené řazení nabídky a dokladů k prokázání splnění kvalifikace
dodavatele:
-

doklady prokazující splnění kvalifikace dle čl. 5 této výzvy.

-

návrh kupní smlouvy zpracovaný dle čl. 6 této výzvy podepsaný osobou oprávněnou
jednat jménem či za dodavatele obsahující všechny požadavky zadavatele stanovené v této
výzvě.

V případě společné účasti dodavatelů, zadavatel dle § 103 odst. 1 písm. f) zákona vyžaduje, aby
odpovědnost nesli všichni dodavatelé podávající společnou nabídku společně a nerozdílně.
Toto musí být v nabídce doloženo, jaké bude rozdělení odpovědnosti za plnění veřejné
zakázky.

10. Podmínky pro uzavření smlouvy
Vybraný dodavatel předloží elektronické originály dokladů o jeho kvalifikaci na výzvu zadavatele
v souladu s § 122 odst. 3 písm. a) zákona, pokud nejsou součástí nabídky.
V případě, že u vybraného dodavatele, je-li právnickou osobou, nebude možné zjistit údaje
o skutečném majiteli podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci trestné činnosti
a financování terorismu (dále jen „skutečný majitel“) v souladu s ustanovením § 122 odst. 4 zákona,
vyzve zadavatel vybraného dodavatele rovněž k předložení výpisu z evidence obdobné evidenci
údajů o skutečných majitelích nebo
a) ke sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem, a
b) k předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli;
těmito doklady jsou zejména
1. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
2. seznam akcionářů,
3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.
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Zadavatel upozorňuje, že na předkládání všech výše uvedených dokladů a dokumentů se
vztahuje ustanovení § 211 zákona, tzn. že písemná komunikace mezi zadavatelem a
dodavatelem musí probíhat elektronicky.
Dodavatel tedy musí disponovat originály dokladů o jeho kvalifikaci v elektronické podobě.

11. Variantní řešení, zadávací lhůta, další požadavky zadavatele
Zadavatel nepřipouští varianty nabídky dle § 102 zákona.
Zadavatel nestanovil zadávací lhůtu.
Zveřejnění dokumentů na profilu zadavatele dle § 53 odst. 5 zákona se považují za doručené všem
účastníkům řízení okamžikem zveřejnění.
Na základě ustanovení § 211 zákona musí písemná komunikace mezi zadavatelem a
dodavatelem v zadávacím řízení probíhat elektronicky, a to včetně podpisu smlouvy
s vybraným dodavatelem uznávaným elektronickým podpisem.
Zadavatel požaduje v souladu s § 107 odst. 1 zákona podání nabídek pouze v elektronické podobě
prostřednictvím elektronického nástroje (dále jen „nabídka v elektronické podobě“) s názvem
Národní elektronický nástroj (NEN). Bližší informace v čl. 9.2. této výzvy.
Při provádění ostatních úkonů při zadávání veřejné zakázky mohou zadavatel i dodavatelé používat
výše uvedený elektronický nástroj.
Účastník zadávacího řízení musí být pro možnost komunikace se zadavatelem registrován jako
dodavatel v elektronickém nástroji NEN.
Další práva a podmínky vyhrazené zadavatelem
Zadavatel si dále vyhrazuje níže uvedená práva a podmínky:
• dodavatelé sami ponesou veškeré své náklady spojené s účastí v zadávacím řízení,
• jednotliví dodavatelé jsou povinni zdržet se jakýchkoli jednání, která by mohla narušit
transparentní a nediskriminační průběh zadávacího řízení, zejména pak jednání, v jejichž
důsledku by mohlo dojít k narušení soutěže mezi dodavateli v rámci zadání veřejné zakázky,
• v případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce rozhodných pro výběr dodavatele
do doby uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem, je příslušný dodavatel povinen o této
změně zadavatele bezodkladně písemně informovat,
• zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce dodavatele u třetích osob,
• zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit dle § 127 zákona,
• každý dodavatel může předložit pouze jednu nabídku.

12. Poskytování vysvětlení zadávací dokumentace
Dodavatelé jsou v souladu s ustanovením § 98 odst. 3 zákona oprávněni po zadavateli požadovat
písemně vysvětlení zadávací dokumentace.
Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty
podle § 98 odst. 1 zákona.
Žádosti o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace mohou dodavatelé v písemné formě zasílat
prostřednictvím elektronického nástroje NEN (profil zadavatele) nebo datovou schránkou.
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V žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace musí být uvedeny identifikační a kontaktní údaje
dodavatele a informace o tom, ke které veřejné zakázce se žádost vztahuje. Zadavatel nebude brát do
úvahy dotazy sdělené jiným způsobem než výše uvedeným. Zadavatel vždy současně uveřejní
vysvětlení zadávací dokumentace včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.
13. VYHRAZENÉ ZMĚNY ZÁVAZKU v souladu s § 100 zákona
Možnost změny dodavatele
Zadavatel si v souladu s § 100 odst. 2 zákona vyhrazuje možnost změn závazku ze smlouvy, kdy
touto změnou závazku je možnost změny dodavatele v průběhu plnění veřejné zakázky. Zadavatel
může využít tuto možnost v případě, že smluvní vztah se stávajícím dodavatelem bude ukončen, a to
zejména odstoupením od smlouvy, výpovědí nebo dohodou smluvních stran. Nový dodavatel může
být Zadavatelem písemně vyzván k zajištění dodávky tak, aby toto plnění z uzavřené smlouvy
převzal v průběhu plnění od původního dodavatele a dále v tomto plnění plynule pokračoval za
smluvních podmínek, jako předcházející dodavatel, zejména při zachování celkové ceny.
Případně může být s náhradním dodavatelem uzavřena smlouva za podmínek nabídnutých novým
dodavatelem v zadávacím řízení, a to v rozsahu předmětu plnění, který doposud nebyl původním
dodavatelem splněn.
Tímto novým dodavatelem může být pouze účastník zadávacího řízení, který se umístil při
hodnocení a posuzování nabídek vždy jako nejbližší další dodavatel v pořadí po předcházejícím
dodavateli, se kterým byl smluvní vztah ukončen. Takto může Zadavatel postupně vyzývat i další
účastníky dle pořadí při hodnocení a posuzování nabídek, pokud předcházející účastník neposkytl ve
stanovené a přiměřené lhůtě řádnou součinnost k uzavření příslušné smlouvy nebo nabízenou změnu
dodavatele písemně odmítne ještě před uplynutím stanovené lhůty k uzavření smlouvy. Podmínkou
uzavření smlouvy s novým dodavatelem je splnění podmínek zadávacího řízení tímto dodavatelem,
zejména splnění požadované kvalifikace a splnění podmínek účasti v tomto zadávacím řízení.

14. Další části zadávací dokumentace
Nedílnou součástí této výzvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Smluvní vzor kupní smlouvy pro část 1, a to vč. přílohy
smlouvy část 1 – souhrnná technická specifikace část 1
Příloha č. 2 – Smluvní vzor kupní smlouvy pro část 2, a to vč. přílohy
smlouvy část 2 – souhrnná technická specifikace část 2
Příloha č. 3 – Smluvní vzor kupní smlouvy pro část 3, a to vč. přílohy
smlouvy část 3 – souhrnná technická specifikace část 3
Příloha č. 4 – Smluvní vzor kupní smlouvy pro část 4, a to vč. přílohy
smlouvy část 4 – souhrnná technická specifikace část 4

č. 1 smluvního vzoru kupní
č. 1 smluvního vzoru kupní
č. 1 smluvního vzoru kupní
č. 1 smluvního vzoru kupní
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