„Opravy osobních vozidel zn. Audi 2021-2025“

Č.j.: ZSM-30-3/OVZ-2021

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
(dále jen „ZD“)
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1.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VZ

Název VZ:
Číslo jednací zadávacího
řízení:
Číslo zadávacího řízení v
NEN:
Druh zadávacího řízení:
Druh VZ:
Režim VZ:
Lhůta pro podání nabídek:
Předmět VZ:
Místo plnění VZ:
Doba plnění VZ:

„Opravy osobních vozidel zn. Audi 2021-2025“
ZSM-30/OVZ-2021
N006/21/V00007534
otevřená výzva
veřejná zakázka na služby
Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná
v poptávkovém řízení mimo režim ZZVZ
končí dne 20. 7. 2021 v 10:00 hodin
Předmětem VZ je provádění běžných oprav, servisních
prohlídek, záručních oprav a oprav po nehodách vozidel
značky Audi po dobu 48 měsíců.
Provozovna vybraného dodavatele na adrese, která nesmí
být vzdálena více jak 20 km od provozovny Zadavatele.
Předpokládaná doba plnění je 48 měsíců od účinnosti
Smlouvy nebo do vyčerpání finančního limitu, který je
stanoven na 750 000,- Kč bez DPH.

Předpokládaná hodnota VZ za
celou dobu plnění Smlouvy:

749 000,- Kč bez DPH.

Klasifikace předmětu VZ:

50112000-3 Opravy a údržba automobilů

Kód CPV

50112100-4 Opravy automobilů

Nabídková cena Služeb je omezena předpokládanou
hodnotou Fondu Služeb dle Přílohy č. 1 Smlouvy –
Cenová nabídka Služeb

50112200-5 Údržba a péče o automobily
Prohlídka předmětu plnění:

2.

Není Zadavatelem organizována

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Název zadavatele:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Statutární orgán:
Kontaktní osoba zadavatele:
Tel.:
E-mail:
Webové stránky:
Datová schránka:

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra
Přípotoční 300, 101 00 Praha 10
67779999
CZ67779999
Mgr. Roman Švejda, DiS, MPA, ředitel
Ing. Lenka Hrušková
+420 974 844 692
verejnezakazky@zsmv.cz
www.zsmv.cz
iazgiwe

Profil zadavatele NEN:

https://nen.nipez.cz/profil/ZSMV
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3.

ÚVOD

3.1.

Zadání této VZ se řídí právem České republiky. S ohledem na ustanovení § 6 a § 31
ZZVZ, jsou-li v této ZD odkazy na ZZVZ a pojem zadávací řízení, nezakládá se tím
zadání této VZ v režimu ZZVZ dle § 3, ale zadavatel pouze užívá odkazovaná
ustanovení ZZVZ a ta se použijí obdobně.

3.2.

Kompletní ZD je dostupná dálkově na výše uvedeném profilu zadavatele.

3.3.

Veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavateli bude v tomto zadávacím řízení
probíhat písemně, a to listinnou formou nebo elektronickou formou prostřednictvím
profilu zadavatele, kterým je Národní elektronický nástroj (dále jen „NEN“) nebo
prostřednictvím Informačního systému datových schránek (dále jen „ISDS“) nebo
prostřednictvím výše uvedeného e-mailu.

3.4.

Podáním nabídky dodavatel zcela a bez výhrad akceptuje požadavky zadavatele pro
zpracování nabídky, obchodní podmínky zadavatele jakož i veškeré další podmínky
stanovené v zadávací dokumentaci této veřejné zakázky a jejích případných
součástech, přílohách, změnách a doplněních (dále společně jen „zadávací
podmínky“).

3.5.

Od dodavatelů se očekává, že si pečlivě prostudují, splní a dodrží veškeré podmínky,
pokyny a termíny vyplývající ze zadávací dokumentace. Nedostatky v dodržení
zadávacích podmínek, v podání žádosti o účast, podání nabídky nebo v poskytnutí
požadovaných informací nebo dokumentace mohou mít podle okolností za následek
vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení.

4.

PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

4.1.

Předmět plnění této VZ je vymezen v dokumentech, které tvoří přílohy této ZD. Tyto
přílohy budou tvořit přílohy závazného návrhu Smlouvy, která bude po ukončení
zadávacího řízení uzavřena s vybraným dodavatelem.

4.2.

Předmětem veřejné zakázky je průběžné zajištění služeb servisu a opravny pro
vozidla značky Audi, tj. komplexní zajištění průběžných opravárenských prací,
záručního a pozáručního servisu v souladu s postupy, pravidly, záručními
podmínkami a s využitím technických prostředků stanovených nebo doporučených
výrobcem vozidla včetně dodání ND potřebných pro poskytnuté Služby za cenových
podmínek uvedených v čl. 6.2. a v kvalitě dle čl. 9 závazného návrhu Smlouvy. která
tvoří Přílohu č. 1 této zadávací dokumentace (dále jen „Služby“).

4.3.

Služby budou poskytovány v místě provozovny Zhotovitele, která není vzdálena od
provozovny Objednatele na adrese Veleslavín, José Martího 385/11, 162 00 Praha 6 Veleslavín více jak 20 km. Pro posouzení vzdálenosti (ověření v rámci posouzení
nabídek) bude rozhodný údaj „nejkratší vzdálenost autem“ na portálu Mapy.cz“.

4.4.

Otázka originality ND je podrobně specifikována v čl. 9 závazného návrhu Smlouvy,
která je Přílohou č. 1 této ZD.

4.5.

Nedílnou součástí je ekologická likvidace náhradních dílů, olejů, náplní a ostatních
odpadů vyprodukovaných při plnění této veřejné zakázky.

4.6.

Vybraný dodavatel bude zajišťovat zejména komplexní opravárenské práce,
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záruční a pozáruční servis-zejména mechanické/diagnostické práce,
klempířské/karosářské práce, lakýrnické práce (dále jen „Služby“) vozidel
značky Audi, včetně dodání náhradních dílů potřebných pro poskytnuté Služby.
4.7.

Vybraný dodavatel musí disponovat diagnostickým a technickým vybavením
doporučeným výrobcem nebo dovozcem vozidel pro opravy vozidel zn. Audi
v takovém rozsahu, aby mohl dodržet technologické postupy při opravách
vozidel stanovené výrobcem vozidla a požadovanou kvalitu objednaných
Služeb.

4.8.

Vybraný dodavatel je povinen zaznamenávat provedení záruční a servisní
prohlídky do elektronické servisní knížky vozidla, je-li jí vozidlo vybaveno.

4.9.

Vybraný dodavatel bude na vozidlech předaných do opravy po celou dobu
plnění této Smlouvy provádět servisní opatření výrobce vozidla včetně
vyhlášených svolávacích akcí.

5.

OBCHODNÍ PODMÍNKY

5.1.

Obchodní podmínky zadavatele jsou obsaženy ve formě závazného návrhu vzoru
Smlouvy, který tvoří Přílohu č. 1 této ZD.

5.2.

Nabídka účastníků musí obsahovat závazný návrh Smlouvy zpracovaný v Příloze
č. 1 této ZD. Účastník doplní příslušná místa, jako jsou data „Zhotovitele“ v úvodní
části Smlouvy včetně jeho čísla smlouvy. Dále účastník doplní údaje v Příloze č. 1
Smlouvy-Cenová nabídka Služeb a v Příloze č. 2 Smlouvy-Seznam oprávněných
osob. Účastník je povinen návrh Smlouvy včetně veškerých jejich příloh bez výhrad
akceptovat (není oprávněn jej, jakkoliv měnit). Zadavatel doporučuje Smlouvu
podepsat osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka. V případě, že dodavatel
shledá v návrhu Smlouvy nejasnosti, vyžádá si od zadavatele dodatečné
informace.

5.3.

Dodavatel musí mít po celou dobu poskytování služeb platně sjednanou pojistnou
smlouvu na pojištění jeho odpovědnosti za škodu vzniklou jinému jeho provozní
činností, přičemž výše pojistného plnění z tohoto pojištění musí činit minimálně
10 000 000,- Kč. Vybraný dodavatel předloží kopii pojistné smlouvy nebo
pojistného certifikátu dle tohoto článku před podpisem Smlouvy.

5.4.

Součástí nabídky účastníka bude závazek účastníka, že v případě výběru jeho
nabídky zadavatelem jako ekonomicky nejvýhodnější, předá platný elektronický
ceník dodavatele pro dodávky certifikovaných ND dle čl. 9 Smlouvy, a to vždy
a výhradně v daném čase (dále jen „Ceník“) nebo poskytne zadavateli přístupová
data k platnému Ceníku a závazek průběžné aktualizace tohoto Ceníku. Účastník
doloží tento závazek v nabídce vyplnění vzoru čestného prohlášení, který je uveden
v Příloze č. 4 této ZD.

6.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PLNĚNÍ
Zadavatel při postupu v souladu s tímto zákonem, a to při vytváření zadávacích
podmínek ve smyslu § 37 odst. 1 písm. d) zákona a výběru dodavatele ve smyslu
§ 122 odst. 3 písm. b) zákona má zájem dodržovat zásady a) sociálně odpovědného
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zadávání v oblasti podpory vzdělávání a získávání praxe a b) environmentálně
odpovědného zadávání v oblasti využití technologií a výrobních postupů šetrných
k životnímu prostředí. Aspekty odpovědného veřejného zadávání jsou zohledněny
v obchodních a jiných smluvních podmínkách.
a) Od dodavatele zadavatel požaduje po celou dobu realizace veřejné zakázky
poskytnout odbornou praxi při práci na zakázce alespoň jednomu učni,
studentovi nebo absolventovi příslušného nebo příbuzného oboru vzdělání, který
si může zvýšit či získat kvalifikaci i zácvik v dovednostech při servisních
a opravárenských činnostech a zajistit si tak lepší uplatnění na trhu práce.
•

Učněm či studentem vysoké školy se rozumí osoba bez pracovní zkušenosti,
zvyšující si své šance pro pozdější uplatnění praxí při studiu, která bude
odpovídat jeho studijnímu zaměření. Přitom obor a případnou úroveň vzdělání
stanoví dodavatel „na míru“ předmětu veřejné zakázky.

•

Absolventem se rozumí osoba bez pracovní zkušenosti po skončení její
soustavné přípravy na budoucí povolání. Přitom obor a případnou úroveň
vzdělání stanoví dodavatel „na míru“ předmětu veřejné zakázky.

Součástí nabídky účastníka bude závazek, že v případě výběru jeho nabídky
zadavatelem, jako ekonomicky nejvýhodnější zajistí zapojení (přijetí) učně, studenta
či absolventa na stáž po celou dobu realizace veřejné zakázky, přibližně na poloviční
úvazek, aby mohl práci vykonávat flexibilně podle studijních povinností. V případě
dřívějšího ukončení praxe zajistí dodavatel do 1 měsíce od tohoto ukončení adekvátní
náhradu této osoby. Dodavatel doloží splnění podmínky přijetí studenta nebo
absolventa na stáž čestným prohlášením v Příloze č. 5 ZD. Dodavatel je povinen do
30 dnů od účinnosti Smlouvy na výzvu zadavatele doložit závazkový vztah přijetí
učně, studenta či absolventa na stáž, např. předložením písemné smlouvy, dohody,
potvrzením od školy nebo jiným dokumentem, v němž budou ujednány veškeré
podmínky praxe.
b) Dodavatel prokáže při realizaci veřejné zakázky nebo její části využití
technologií a výrobních postupů šetrných k životnímu prostředí (např. při
ukládání, třídění, minimalizaci a recyklaci odpadů) systémem opatření,
týkajících se konkrétních specifikací: stanovení environmentální politiky,
identifikace environmentálních aspektů činností, které mohou mít významné
dopady na životní prostředí, monitoring a měření klíčových znaků provozu
a činností s možným dopadem na životní prostředí.
Součástí nabídky účastníka bude závazek, že v případě výběru jeho nabídky
zadavatelem, jako ekonomicky nejvýhodnější dodavatel zajistí udržování systému
prevence znečišťování životního prostředí. Uvedenou podmínku dodavatel při
realizaci veřejné zakázky splní předložením dokumentu, např. ekologickou certifikací
ISO 140001 (systém environmentálního managementu), interním předpisem
„Environmentální politika společnosti“, Směrnicí ŽP nebo jiným vhodný způsobem,
osvědčujícím rovnocenné požadavky. Účastník splnění zadávací podmínky prokáže
v nabídce čestným prohlášením v Příloze č. 5 ZD.
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7.

POŽADAVKY NA KVALIFIKACI
Zadavatel stanoví dále uvedené požadavky na prokázání splnění kvalifikace.
Prokázání splnění kvalifikace je předpokladem pro výběr dodavatele.

7.1.

Základní způsobilost dle § 74 ZZVZ

Způsobilý je dodavatel, který:
a) Nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech
před zahájením zadávacího řízení pravomocně
odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3
ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního
řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným
odsouzením se nepřihlíží.
Jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku
splňovat tato právnická osoba a zároveň každý
člen statutárního orgánu. Je-li členem
statutárního orgánu dodavatele právnická osoba,
musí podmínku splňovat tato právnická osoba,
každý člen statutárního orgánu této právnické
osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu
v statutárním orgánu dodavatele.
Podává-li nabídku pobočka závodu zahraniční
právnické osoby, musí tuto podmínku splňovat
tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu.
Podává-li nabídku pobočka závodu české
právnické osoby, musí tuto podmínku splňovat
tato právnická osoba, každý člen statutárního
orgánu této právnické osoby, osoba zastupující
tuto právnickou osobu v statutárním orgánu
dodavatele a vedoucí pobočky závodu.
b) Nemá v České republice ani v zemi svého sídla
v evidenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek.
c) Nemá v České republice ani v zemi svého sídla
splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále
na veřejné zdravotní pojištění.
d) Nemá v České republice ani v zemi svého sídla
splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti.
e) Není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno
rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu
nařízena nucená správa podle jiného právního
předpisu nebo v obdobné situaci podle právního
řádu země sídla dodavatele.

Způsob prokázání splnění
Čestné prohlášení dodavatele, z něhož
jednoznačně vyplývá splnění těchto
kvalifikačních požadavků.
Vzor čestného prohlášení tvoří
Přílohu č. 2 této ZD.
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7.2.

Profesní způsobilost dle 77 ZZVZ

Profesně způsobilý je dodavatel, který předloží
k nabídce:
Odst. 1
Výpis z obchodního rejstříku nebo výpis
z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní
předpis zápis do takové evidence vyžaduje.
Odst. 2
Doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu
písm.a)
odpovídajícímu předmětu VZ, a to doklady
prokazující příslušná živnostenská oprávnění,
kterými jsou zejména:
-

Opravy silničních vozidel
Klempířství a opravy karosérií

Způsob prokázání splnění
Čestné prohlášení dodavatele, z něhož
jednoznačně vyplývá splnění těchto
kvalifikačních požadavků.
Vzor čestného prohlášení tvoří Přílohu č.
2 této ZD.
Zadavatel uzná za doklad podnikatelského
oprávnění v požadovaném oboru aktuální
výpis z živnostenského rejstříku nebo
dosud platný živnostenský list či listy
dokládající oprávnění dodavatele k
podnikání v oboru (či oborech), který
bude zadavatelem požadovanému oboru
obsahově odpovídat (jedná se zejména o
živnostenské listy vydané za dříve platné
právní úpravy).

Účastník zadávacího řízení je oprávněn prokázat vybrané části kvalifikace také prostřednictvím poddodavatele, podrobněji viz níže 7.4.6.
7.3.

Technická kvalifikace dle § 79 ZZVZ

Technickou kvalifikaci splní dodavatel, který předloží
v nabídce:
Odst. 2
písm.b)

Způsob prokázání splnění, minimální
požadavky

Seznam 3 významných Služeb poskytnutých Čestné prohlášení dodavatele, z něhož
za poslední 3 roky před zahájením zadávacího jednoznačně vyplývá splnění těchto kvaliřízení včetně uvedení ceny a doby jejich po- fikačních požadavků.
skytnutí a identifikace objednatele.
Vzor čestného prohlášení tvoří Přílohu č.
Ze seznamu významných Služeb musí jedno- 2 této ZD.
značně vyplývat, že dodavatel v uvedeném období (tj. v posledních 3 letech) realizoval alespoň
3 Služby, týkající se předmětu plnění, (tj, s charakterem běžných oprav, servisních prohlídek,
záručních oprav a oprav po nehodách vozidel
značky Audi), přičemž celkový minimální objem
těchto tří Služeb musí činit alespoň 1.000.000,Kč bez DPH za všechny tři Služby dohromady.

Tuto kvalifikaci rovněž splní dodavatel v
případě, že se jedná o významné Služby
zahájené dříve než za poslední 3 roky,
pokud byly v posledních 3 letech
dokončeny nebo pokud stále probíhají, za
předpokladu splnění výše uvedených
parametrů ke dni podání nabídky (tj.
nemusí být kompletně splněn závazek z
příslušné smlouvy, ale postačí, pokud je
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Technickou kvalifikaci splní dodavatel, který předloží
v nabídce:

Odst.
Seznam techniků, kteří se budou podílet na
2písm.c) plnění veřejné zakázky, a to zejména těch,
kteří budou provádět Služby, bez ohledu na
to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo
osoby v jiném vztahu k dodavateli.
Splnění kritéria technické kvalifikace prokáže
dodavatel, který předloží seznam minimálně tří
techniků, kteří se budou jako realizační tým podílet na plnění této veřejné zakázky. V seznamu
techniků bude u jednotlivých osob uvedena jejich odborná kvalifikace a odborná praxe odpovídající předmětu veřejné zakázky.
Účastník má možnost prokázat toto kritérium
technické kvalifikace zaměstnanci dodavatele i
osobami, jejichž odbornou pracovní kapacitou
bude dodavatel pro účely plnění veřejné zakázky
disponovat na základě jiného právního vztahu
(zejm. zaměstnance poddodavatelů či přímo
podnikající fyzické osoby jako poddodavatele).

Způsob prokázání splnění, minimální
požadavky
Služba řádně dokončena, případně i její
část, která postačuje pro naplnění
požadavku na referenci, byť Služba jako
celek ještě není celá dokončena).
Čestné prohlášení dodavatele, z něhož
jednoznačně vyplývá splnění těchto kvalifikačních požadavků.
Vzor čestného prohlášení tvoří Přílohu č.
2 této ZD.
➢ Automechanik
- dokončené odborné vyučení bez
maturity v oboru automechanik
- délka praxe získaná v oboru automechanik: 2 roky
- oprávnění k servisu a opravám:
• klimatizací dle ES č. 307/2008,
➢ Autoklempíř
- dokončené odborné vyučení bez maturity v oboru autoklempíř
- délka praxe získaná v oboru autoklempíř: 2 roky,

Podrobnosti k prokazování kvalifikace prostřed➢ Servisní technik
nictvím jiných osob (osob odlišných od zaměst- - dokončené min. SŠ vzdělání technického
nanců dodavatele) jsou uvedeny níže v čl. 7.4.6
směru zakončené maturitou,
této ZD.
- zkušenosti v oboru oprávárenství
- délka praxe získaná v oboru automechanik: 3 roky,
Zadavatel výslovně předpokládá, že osoby uvedené na seznamu dle tohoto kvalifikačního kritéria se budou podílet na
plnění veřejné zakázky.
Odst. 2
písm.d)

Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci
vztahující se k požadovaným Službám, a to
jak ve vztahu k fyzickým osobám, které mohou služby poskytovat, tak ve vztahu k jejich
vedoucím pracovníkům.

Čestným
prohlášením
dodavatele,
z něhož jednoznačně vyplývá splnění
těchto kvalifikačních požadavků.
Vzor čestného prohlášení tvoří Přílohu č.
2 této ZD.

Doklady prokazující odbornou způsobilost mo- K prokázání shora uvedených technic__________________________________________________________________________________________
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Technickou kvalifikaci splní dodavatel, který předloží
v nabídce:
hou být nahrazeny doklady o:
- řádném ukončení středního vzdělání s výučním listem v příbuzném oboru vzdělání a
dokladem o vykonání jednoroční praxe v
oboru,
- řádném ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou v příbuzném oboru vzdělání
a dokladem o vykonání jednoroční praxe v
oboru,
- řádném ukončení rekvalifikace pro příslušnou pracovní činnost, vydaným zařízením
akreditovaným podle zvláštních právních
předpisů, nebo zařízením akreditovaným
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti
patří odvětví, v němž je živnost provozována,
a dokladem o vykonání jednoroční praxe v
oboru, nebo
- vykonání šestileté praxe v oboru.

Způsob prokázání splnění, minimální
požadavky
kých kvalifikačních předpokladů dle § 79
odst. 2 písm. c) zákona předloží účastník
v nabídce kopie dokladů o dosaženém
vzdělání (výuční list, maturitní vysvědčení, osvědčení o odborné způsobilosti),
strukturované životopisy techniků, z nichž
bude vyplývat požadovaná praxe - strukturované životopisy techniků musí být
podepsány příslušnými techniky, oprávnění k servisu a opravám klimatizací
(osvědčení nebo obdobný dokument,
který bude prokazovat kvalifikaci
k vykonávané činnosti, např. osvědčení o
školení na klimatizace dle ES č.307/2008.
).
Zadavatelem je požadováno minimálně
řádné ukončení středního vzdělání s výučním listem v příslušném oboru vzdělání
a řádné ukončení středního vzdělání s
maturitní zkouškou v příslušném oboru
vzdělání, nebo s předměty odborné přípravy v příslušném oboru.
Doklady prokazující odbornou způsobilost mohou být nahrazeny doklady o:
řádném ukončení středního vzdělání s
výučním listem v příbuzném oboru vzdělání a dokladem o vykonání jednoroční
praxe v oboru,
řádném ukončení středního vzdělání s
maturitní zkouškou v příbuzném oboru
vzdělání a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru,
řádném ukončení vyššího odborného
vzdělání v příbuzném oboru vzdělání a
dokladem o vykonání jednoroční praxe v
oboru,
řádném ukončení vysokoškolského vzdělání v příslušné příbuzné oblasti studijních programů a studijních oborů,
řádném ukončení rekvalifikace pro příslušnou pracovní činnost, vydaným zařízením akreditovaným podle zvláštních
právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mláde-
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Technickou kvalifikaci splní dodavatel, který předloží
v nabídce:

Odst. 2 1/ Popis technického vybavení k zajištění
písm. e) kvality.

Způsob prokázání splnění, minimální
požadavky
že a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do
jehož působnosti patří odvětví, v němž je
živnost provozována, a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru, nebo
vykonání šestileté praxe v oboru.
Čestným prohlášením dodavatele, z
něhož jednoznačně vyplývá splnění těchto
kvalifikačních požadavků.

Při plnění VZ použije dodavatel specifické nástroje
a
technická
vybavení
potřebná Vzor čestného prohlášení tvoří Přílohu č.
k poskytnutí Služeb minimálně v níže uvedeném 2 této ZD.
rozsahu:
a) dílenské vybavení, které je dle výrobce nutné
k opravám a údržbě vozidel zn. Audi, zejména:
- diagnostické zařízení, diagnostické měřící moduly a potřebné příslušenství,
- zařízení pro měření geometrie náprav včetně
zvedací plošiny a zařízení k nastavení a kalibraci
asistenčních systémů vozidel,
- zařízení na seřizování světlometů,
- měřící a zkušební zařízení:
•
zkoušečka akumulátorů,
•
multimetr,
•
refraktometr,
•
zařízení ke kontrole:
o
kompresního tlaku,
o
tlaku oleje,
o
těsnosti chladícího systému,
o
palivových soustav,
- zařízení pro naplnění a odvzdušnění brzd,
- servisní zařízení klimatizace R134A,
- servisní zařízení klimatizace R1234yf,
- měřící a rovnací systém karosérií,
- svářecí zařízení pro práce na ocelových a hliníkových karoseriích,
- lakovací a sušící kabina,
- zařízení pro montáž pneumatik + vyvažovačka
kol,
- zkušební stolice tlumení náprav,
- zvedák pro zvedání osobních vozidel min. do
3,5 tuny,
__________________________________________________________________________________________
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Technickou kvalifikaci splní dodavatel, který předloží
v nabídce:

Způsob prokázání splnění, minimální
požadavky

- sada standardního nářadí včetně momentových
klíčů s různým rozsahem,
- sady speciálního nářadí pro použíti podle postupů předepsaných v dílenských příručkách
výrobce.
b) přístupem do diagnostického informačního
systému vozidla s možností provádět a používat:
- diagnostiku vozidla
- aktualizaci řídících jednotek,
- data a informace o vozidle, včetně jejich zadávání do systému,
- opravárenské (dílenské) příručky,
- schémata zapojení,
- servisní opatření výrobce včetně vyhlášených
svolávacích akcí ,
- technické informace,
- servisní plán určující předepsané úkony, včetně
normovaných časových jednotek jednotlivých
pracovních činností,
- zadávání dat do elektronické servisní knížky,
je-li jí vozidlo vybaveno.
2/Popis opatření k zajištění kvality:

2/ K prokázání uvedeného kvalifikačního
předpokladu zadavatel požaduje splnění
minimálně
těchto
konkrétních
specifikací:
- poskytování služeb i nejnáročnějším
zákazníkům s ohledem na zvyšování
jejich spokojenosti;
- prokázání závazku k plnění zákonných
požadavků a požadavků předpisů;
- garance stálosti výrobního procesu a
tím i stabilní a vysoké kvality
poskytovaných služeb a produktů
zákazníkům;
Splnění uvedeného požadavku dodavatel
prokáže
certifikátem
osvědčujícím
zavedení systémů zajišťujících kvalitu dle
platné technické normy ISO 9001 Systém
managementu kvality nebo obdobným
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Technickou kvalifikaci splní dodavatel, který předloží
v nabídce:

Způsob prokázání splnění, minimální
požadavky
certifikátem, který bude potvrzovat, že
účastník má vypracovány a zavedeny do
praxe postupy managementu kvality pro
činnost v příslušném oboru Opravy
silničních vozidel.

Provedení kontroly technické kapacity
zadavatelem

Odst. 2
písm.g)

Minimální úroveň tohoto požadavku je spojena
s kvalifikačním kritériem dle odst. 2 písm. e) a
slouží zadavateli k ověření splnění některých
zadavatelem vymezených požadavků.

Na základě § 45 odst. 2 ZZVZ může
dodavatel
předkládat
rovnocenná
osvědčení. V případě, že dodavatel neměl
přístup k těmto osvědčením nebo neměl
možnost získat je z důvodu, který mu
nelze přičítat, musí zadavatel akceptovat
i jiné doklady o rovnocenných opatřeních
pro zajištění jakosti.
Zadavatel umožní účastníkovi prokázat
kvalifikaci stanoveným způsobem a pro
tyto
účely
poskytne
účastníkovi
potřebnou součinnost, tzn. dostaví se k
výkonu kontroly ve stanovený nebo
smluvený čas a kontrolu provede za
účelem posouzení kvalifikace nejpozději
před podpisem Smlouvy. Provést
kontrolu může Zadavatel opakovaně.

Rozsah kontroly je blíže specifikován minimálními požadavky na kvalifikaci v rámci odst. 2
Kontrolu technické kapacity je oprávněn
písm. e). Kontrola bude provedena na výzvu
provést zadavatel nebo jeho jménem
zadavatele v předem dohodnutém termínu, místě příslušný úřední orgán v zemi sídla doa účastí osob na konání této kontroly. Zadavatel davatele.
písemně zaznamená formou protokolu o kontrole
průběh a rozsah této kontroly, viz Příloha č. 7
ZD.
Účastník zadávacího řízení je oprávněn prokázat vybrané části kvalifikace také prostřednictvím
poddodavatele, podrobněji viz níže 7.4.6.
Rovnocenným dokladem k prokázání kritéria podle odstavce 2 písm. b) je zejména smlouva s
objednatelem a doklad o uskutečnění plnění dodavatele.
V případě, že prokázání požadované technické kvalifikace nespočívá v předložení dokladu, je
zadavatel povinen poskytnout dodavateli příslušnou součinnost a možnost prokázání této části kritérií
technické kvalifikace.
7.4.
7.4.1.

Společná ustanovení ke kvalifikaci

Dodavatel může vždy nahradit požadované doklady jednotným evropským
osvědčením pro veřejné zakázky. Dodavatel není povinen předložit zadavateli
doklady osvědčující skutečnosti obsažené v jednotném evropském osvědčení pro
veřejné zakázky, pokud zadavateli sdělí, že mu je již předložil v předchozím
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zadávacím řízení. Dodavatel může prokázat splnění základní způsobilosti podle § 74
ZZVZ nebo profesní způsobilosti podle § 77 ZZVZ v tom rozsahu, v jakém údaje ve
výpisu ze systému kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění těchto kritérií,
předložením výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů. Platným certifikátem
vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů lze prokázat
kvalifikaci dodavatele v rozsahu uvedeném v certifikátu. Stejně jako výpisem ze
seznamu kvalifikovaných dodavatelů, případně certifikátu vydaného v rámci systému
certifikovaných dodavatelů, může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které
pochází z jiného členského státu Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru
nebo Švýcarské konfederace, v němž má dodavatel sídlo a které je obdobou výpisu
ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, případně obdobou certifikátu vydaného
v rámci systému certifikovaných dodavatelů.
7.4.2.

Dodavatel může prostřednictvím výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
(dále jen „SKD“) prokázat základní způsobilost podle § 74 ZZVZ a profesní
způsobilost podle § 77 ZZVZ v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze SKD
prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti. Zadavatel přijme výpis ze SKD,
pokud k poslednímu dni, ke kterému má být prokázána základní způsobilost nebo
profesní způsobilost, není výpis ze SKD starší než 3 měsíce. Zadavatel nemusí
přijmout výpis ze SKD, na kterém je vyznačeno zahájení řízení podle § 231 odst. 4
ZZVZ. Stejně jako výpis z SKD může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením,
které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je
obdobou výpisu z SKD. Platným certifikátem vydaným v rámci schváleného systému
certifikovaných dodavatelů (dále jen „SCD“) lze prokázat kvalifikaci v zadávacím
řízení. Má se za to, že dodavatel je kvalifikovaný v rozsahu uvedeném na certifikátu.

7.4.3.

Stejně jako certifikátem vydaným v rámci schváleného SCD může dodavatel
prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má
dodavatel sídlo, a které je obdobou certifikátu vydaného v rámci systému
certifikovaných dodavatelů.

7.4.4.

V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými
podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném
zadavatelem.

7.4.5.

Dodavatel může nahradit požadované doklady čestným prohlášením dle ust. § 86
odst. 2 ZZVZ nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky ve
smyslu § 87 ZZVZ. Vzor jednotného evropského osvědčení je stanoven prováděcím
nařízení Komise (EU) 2016/7 ze dne 5. ledna 2016, kterým se zavádí standardní
formulář jednotného evropského osvědčení pro veřejné zakázky (dostupný např. z:
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/CS/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2016.003.01.0016.01.CES).

7.4.6.

Pokud dodavatel není schopen prokázat splnění profesní způsobilosti nebo technické
kvalifikace v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu
prokázat prostřednictvím jiných osob za podmínek stanovených v § 83 ZZVZ.
Dodavatel není oprávněn prokázat prostřednictvím jiných osob splnění profesní
způsobilosti vymezené v § 77 odst. 1 ZZVZ. Zadavatel stanoví, že dodavatel je
v takovém případě povinen předložit v rámci své nabídky na plnění této VZ:
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a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ
jinou osobou,
b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné
osoby,
c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ jinou osobou a
d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění VZ nebo
k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v
rámci plnění VZ, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala
kvalifikaci za dodavatele.
Písmena a) -c) prokazuje jiná osoba (poddodavatel) za dodavatele Čestným
prohlášením, z něhož jednoznačně vyplývá splnění těchto kvalifikačních
požadavků. Vzor čestného prohlášení tvoří Přílohu č. 2 této ZD.
Dle § 83 odst. 2 ZZVZ se má za to, že požadavek podle písm. d) výše je také
splněn, pokud obsahem písemného závazku jiné osoby je společná a nerozdílná
odpovědnost této osoby za plnění VZ společně s dodavatelem. Prokazuje-li však
dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle § 79
odst. 2 písm. a), b) nebo d) ZZVZ vztahující se k takové osobě, musí dokument podle
písm. d) výše obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat služby, ke kterým se
prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.
7.4.7.

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost podle § 74
ZZVZ a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ každý dodavatel samostatně.

7.4.8.

V souladu s § 103 odst. 1 písm. f) ZZVZ zadavatel požaduje, aby v případě, kdy
dodavatelé podají společnou nabídku na plnění VZ, nesli všichni dodavatelé
podávající takovou společnou nabídku odpovědnost za plnění VZ společně
a nerozdílně.

7.4.9.

V případě cizojazyčných dokumentů připojí účastník k dokumentům překlad do
českého jazyka. Bude-li mít zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, je
oprávněn si vyžádat předložení úředně ověřeného překladu dokladu do českého
jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků podle zákona
č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky
č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších
předpisů. Povinnost připojit k dokladům překlad do českého jazyka se nevztahuje na
doklady ve slovenském jazyce. Doklady o vzdělání, např. vysokoškolské diplomy lze
předkládat rovněž v latinském jazyce.

8.

NABÍDKA

8.1.

Nabídka, všechny ostatní doklady a dokumenty s ní související a veškerá
korespondence musí být vyhotoveny v českém jazyce.

8.2.

Nabídky se podávají listinnou formou nebo elektronicky prostřednictvím
Národního elektronického nástroje ve strukturované podobě nastavené
v Národním elektronickém nástroji.
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Nabídky podávané elektronicky budou podány na profil zadavatele:
https://nen.nipez.cz/profil/ZSMV/. Systémové číslo VZ: N006/21/V00007534.
Uživatelské příručky pro registraci dodavatele a podání nabídek v NEN jsou na
adrese: https://nen.nipez.cz/UzivatelskeInformace/UzivatelskePrirucky.
Nabídky na veřejnou zakázku v listinné podobě budou podány v jedné obálce nebo
obalu. Všechny stránky tvořící nabídku budou spojeny takovým způsobem, aby
s nimi nemohlo být manipulováno a aby byla znemožněna jakákoliv následná
výměna kteréhokoliv listu. Z téhož důvodu musí být všechny stránky nabídky
očíslovány, a to vzestupnou a nepřerušovanou číselnou řadou. Uzavřený obal, ve
kterém je obsažena nabídka k veřejné zakázce, musí být zabezpečen proti
pozměnění, opatřen názvem veřejné zakázky „Opravy osobních vozidel zn. Audi
2021-2025“ s nápisem „NEOTVÍRAT PŘED UPLYNUTÍM LHŮTY PRO PODÁNÍ
NABÍDEK“. Na obalu dále bude vyznačena adresa účastníka. Podáním nabídky se
rozumí doručení nabídky Zadavateli. Nabídka musí být podána nejpozději do konce
lhůty pro podání nabídek.
8.3.

Písemné nabídky v listinné podobě se podávají v pracovních dnech mezi 9:00 –
14:00 hod. na podatelně Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra na adrese Přípotoční
300/12, Praha 10, Vršovice, PSČ 101 00. O přijetí nabídky doručované osobně bude
vystaveno písemné potvrzení, obsahující pořadové číslo nabídky, datum a přesný čas
podání nabídky. Účastník, který nebude nabídku doručovat osobně, je povinen
zajistit, aby přebírající osoba doručující osobě písemně potvrdila datum a hodinu
doručení nabídky.

8.4.

Dodavatel není oprávněn podmínit jím v nabídce uvedené údaje, které jsou
předmětem hodnocení nabídky, další podmínkou. Podmínění nebo uvedení několika
rozdílných hodnot v nabídce je důvodem pro vyloučení dodavatele ze zadávacího
řízení. Obdobně bude zadavatel postupovat v případě, že dojde k uvedení údajů,
které jsou předmětem hodnocení nabídky, v jiné veličině či formě než zadavatel
požadoval.

8.5.

Dodavatel může podat v zadávacím řízení jen jednu nabídku.

8.6.

Zadavatel nepřipouští předložení variant nabídek.

8.7.

Společnou nabídkou se rozumí nabídka, kterou podalo za podmínek stanovených
v této ZD více dodavatelů společně. V takovém případě se dodavatelé podávající
společnou nabídku považují za jednoho účastníka zadávacího řízení. Zadavatel
požaduje, aby v případě, kdy dodavatelé podají společnou nabídku na plnění VZ,
nesli všichni dodavatelé podávající takovou společnou nabídku odpovědnost za
plnění VZ společně a nerozdílně. Společná nerozdílná odpovědnost musí být
stanovena ve Smlouvě.

8.7.1.

Nabídka musí obsahovat veškeré dokumenty požadované zadavatelem v ZD.
Nabídky nesmí obsahovat žádné změny ani doplňky ZD. Bude-li v nabídce
provedena nějaká změna, doplnění nebo vypuštění požadavků stanovených
zadavatelem v ZD, nebo jestliže budou dokumenty neúplné nebo nesprávně
vyplněné, může být účastník zadávacího řízení vyloučen ze zadávacího řízení.
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8.7.2.

Nabídky, které budou doručeny po uplynutí lhůty pro podání nabídek, zadavatel
nebude otevírat. Včasné doručení nabídek je odpovědností dodavatele. Nabídky,
které budou doručeny jiným způsobem, než elektronicky prostřednictvím výše
uvedeného profilu zadavatele NEN nebo v listinné podobě na výše uvedené adrese,
nebudou akceptovány. Nabídky nemohou být po uplynutí lhůty pro podání nabídek
měněny ani odvolány.

8.8.

Lhůta pro podání nabídek

8.8.1.

Lhůta pro podání nabídek je uvedena v čl. 1 ZD.

8.8.2.

Nabídky, které budou doručeny po uplynutí lhůty pro podání nabídek, zadavatel
nebude otevírat. Včasné doručení nabídek je odpovědností dodavatele.

8.8.3.

Vyhotovení nabídky doporučujeme podepsat osobou nebo osobami oprávněnými
jednat jménem či za účastníka. V případě, že bude účastník pro podání nabídky
zastoupen, bude součástí nabídky i kopie příslušného pověření či zmocnění
k zastupování.

8.9.

Požadavky na zpracování a výši nabídkové ceny

8.9.1.

Účastník stanoví nabídkovou cenu Služeb vyplněním jednotlivých položek
jednotkovými cenami v Příloze č. 1 Smlouvy – Cenová nabídka Služeb, která je
v elektronické podobě ve formátu Excel připojena k této zadávací dokumentaci.

8.9.2.

Nabídkové jednotkové ceny normohodin Služeb v Příloze č. 1 Smlouvy jsou
považovány za ceny nejvýše přípustné a nepřekročitelné a zahrnují veškeré náklady
na Služby spojené s plněním v této veřejné zakázce.

8.9.3.

Všechny položky nabídkové ceny musí být vyplněny kladnými čísly, tj. čísly
vyššími než nula. Nabídková cena bude zaokrouhlena na dvě desetinná místa.

8.9.4.

Údaje o fondu Služeb a z něho plynoucí údaj o celkovém počtu nabízených
normohodin je s ohledem na nemožnost přesně specifikovat objem Služeb pouze
uměle vytvořený údaj pro porovnání nabídek vyjmutý z předpokládané hodnoty
veřejné zakázky, a to na základě odborného odhadu. Tento uměle vytvořené údaj
nepředstavuje pro zadavatele povinnost odebrat Služby za dobu plnění veřejné
zakázky.

8.9.5.

Dodavatelé vyplňují jednotkové ceny za normohodinu pro jednotlivé činnosti a ty
jsou vzorcem přepočítány vůči Fondu služeb. Za hodnotu nabídky se považuje
hodnota celkového počtu normohodin vypočtená z jednotkových cen dodavatele za
jednotlivé Služby.

8.9.6.

Finanční částka jednotkových cen za normohodinu u jednotlivých Služeb je
zadavatelem omezena, tzv. „Fondem Služby“, který tvoří předpokládanou
hodnotu. Nabídka, která bude obsahovat nabídkovou cenu bez DPH po
přepočtu vyšší než finanční částka tzv. Fondu Služby v jednotlivých položkách
bude vyřazena a účastník bude z výběrového řízení vyloučen.

8.9.7.

Jednotkové ceny nabízených Služeb jsou stanoveny jako ceny konečné. Zadavatel
jako „Objednatel“ nebude účastníkovi jako „Zhotoviteli“ hradit nad rámec ceny
smluvené žádné další náklady ani jiné nároky peněžní povahy uplatněné
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Zhotovitelem.
8.9.8.

Nabídková cena v rámci jednotlivých dokumentů předložených dodavatelem
v nabídce musí být totožná. V případě odchylek mezi jednotlivými dokumenty bude
zadavatel za platné údaje považovat ty, které jsou uvedené ve Smlouvě.

8.10.

Otevírání nabídek

8.10.1.

Otevírání elektronicky doručených nabídek je neveřejné.

8.10.2.

Otevírání nabídek doručených elektronicky je upraveno v ust. § 109 ZZVZ. Úkony
jménem zadavatele při otevírání nabídek, hodnocení a posuzování nabídek
v elektronické podobě, bude činit hodnotící komise.

8.10.3.

Otevírání nabídek bude zahájeno po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Nejprve
budou otevírány nabídky podané elektronicky, poté dojde k otevření nabídek
podaných v listinné formě.

8.10.4.

Nabídky, které budou neúplné, nejasné, nesrozumitelné, podmíněné, nečitelné nebo
které budou jinak nesprávné, mohou mít za následek vyloučení účastníka ze
zadávacího řízení.

9.

HODNOCENÍ NABÍDEK

9.1.

Kritéria hodnocení

9.1.1.

Zadavatel v Příloze č. 1 Smlouvy stanovil za jednotlivé Služby pevnou cenu v Kč
tzv. Fondem oprav, která je nezměnitelná a zároveň tvoří předpokládanou hodnotu
veřejné zakázky, která je pro nabídku účastníka nepřekročitelná. Zadavatel zvolil
kritériem hodnocení nejvyšší počet nabídnutých Nhod.

9.1.2.

Nabídky účastníků budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti v souladu
s ust. § 114 a násl. ZZVZ a to na základě celkové množství nabídnutých
normohodin za celý předmět veřejné zakázky.

9.1.3.

Nejúspěšnější nabídce bude přiděleno 100 bodů. Zaokrouhlování bude prováděno
vždy dle matematických pravidel na dvě desetinná místa. Jako ekonomicky
nejvýhodnější pak bude hodnocena nabídka s nejvyšším počtem nabídnutých
normohodin s nejvyšší bodovou hodnotou.

9.1.4.

Hodnocení nabídek bude provedeno podle celkového počtu nabízených Nhodin, čím
vyšší celkový nabízený počet hodin, tím lepší nabídka, podle vzorce:
Nejvýhodnější nabídka = Hodnota nabídky posuzovaného účastníka

* 100

Hodnota nejvýhodnější nabídky ze všech zaslaných nabídek

9.1.5.

V případě shodného bodového hodnocení více nabídek bude pořadí nabídek určeno
losem za přítomnosti státního notáře. Losování se mohou zúčastnit účastníci, kteří
podali shodnou nabídku a o termínu losování budou informováni alespoň 3 pracovní
dny předem.

__________________________________________________________________________________________
strana 18 (celkem 21)

„Opravy osobních vozidel zn. Audi 2021-2025“
9.1.6.

Dodavatel není oprávněn podmínit jím v nabídce uvedené údaje, které jsou
předmětem hodnocení nabídky, další podmínkou. Podmínění nebo uvedení několika
rozdílných hodnot v nabídce může být důvodem pro vyloučení dodavatele ze
zadávacího řízení. Obdobně bude zadavatel postupovat v případě, že dojde k uvedení
údajů, které jsou předmětem hodnocení nabídky, v jiné veličině či formě, než
zadavatel požadoval.

10.

POSOUZENÍ NABÍDEK

10.1.

Předmětem posouzení je dodržení zákonných požadavků a požadavků zadavatele
uvedených v zadávacích podmínkách.

10.2.

Předmětem posouzení bude i posouzení výše nabídkových cen ve vztahu k předmětu
veřejné zakázky. Jestliže nabídka obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve
vztahu k předmětu veřejné zakázky, musí účastník na žádost hodnotící komise podat
písemné zdůvodnění těch částí nabídky, které jsou pro výši nabídkové ceny podstatné.

10.3.

Zadavatel si vyhradil, resp. určil způsob stanovení mimořádně nízké nabídkové
ceny. Za mimořádně nízkou nabídkovou cenu bude zadavatelem považována
jednotková cena v Kč za jednotlivé služby dle Přílohy č. 1 Smlouvy, která bude
nižší než 600,- Kč za Nhod.

10.4.

V případě nejasností může hodnotící komise požádat účastníka o písemné vysvětlení
nabídky.

10.5.

Zadavatel si vyhrazuje právo provádět ověřování informací uvedených účastníkem
v nabídce.

10.6.

Ke zjevným početním chybám v nabídce, zjištěným při posouzení nabídek, které
nemají vliv na nabídkovou cenu, hodnotící komise nebude přihlížet.

11.

VYUŽITÍ PODDODAVATELE

11.1.

Zadavatel v souladu s ust. § 105 odst. 1 písm. b) ZZVZ požaduje, aby účastníci
zadávacího řízení ve své nabídce předložili seznam poddodavatelů, pokud jsou
účastníkovi zadávacího řízení známi a aby uvedli identifikační údaje každého
poddodavatele a specifikovali části VZ, které mají v úmyslu zadat jednomu či více
poddodavatelům a uvedli hodnotu nebo procentuální podíl, kterým se poddodavatel
na veřejné zakázce bude podílet.

11.2.

Vybraný dodavatel v souladu s ust. § 105 odst. 3 a 4 písm. a) ZZVZ je povinen
předložit zadavateli identifikační údaje poddodavatelů těchto služeb, a to nejpozději
do 10 pracovních dnů od doručení oznámení o výběru dodavatele, pokud jsou
mu známi. Poddodavatelé, kteří nebyli identifikováni podle věty první a kteří se
následně zapojí do plnění veřejné zakázky, musí být identifikováni, a to před
zahájením plnění veřejné zakázky poddodavatelem.

11.3.

Účastník zadávacího řízení informace o poddodavatelích uvede v seznamu
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poddodavatelů, který tvoří Přílohu č. 3 této ZD. Toto čestné prohlášení je součástí
nabídky.
11.4.

Výhrada plnění významných činností přímo vybraným dodavatelem
Zadavatel jako podřízená organizace Ministerstva vnitra klade důraz při
zabezpečování Služeb – oprav osobních vozidel zn. Audi na maximální bezpečnost
osob, neboť vozidla jsou využívána při plnění úkolů a zajištění speciálních činností
dalšími složkami státu.
V souladu s ust. § 105 odst. 2 ZZVZ zadavatel požaduje, aby významné činnosti při
plnění veřejné zakázky byly plněny přímo vybraným dodavatelem. Zadavatel
identifikoval z pohledu řádného plnění veřejné zakázky jako zcela klíčové
následující činnosti souvisejícími s opravami vozidel a požaduje, aby je poskytoval
výhradně vybraný dodavatel. Jedná se:
- o diagnostiku a seřizování provozních parametrů vozidel, opravy a renovace
systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků vozidel, , výměny
pneumatik, vyvažování kol a opravy karoserií, zejména montáž a demontáž
rozebíratelným způsobem vyměnitelných částí, plamenové nebo obloukové
svařování.
Objednatel připouští provedení části opravy jednotlivých vozidel subdodavatelem.
Rozsah těchto činností je omezen pouze na opravy zahrnující umístění nebo montáž
vybavení, doplňků a autoalarmů vozidel, na opravy a servis jednotlivých speciálních
dílů nebo komponentů (např. vstřikovačů, turbodmychadel, hlav válců apod.),
případně specifické práce (např. aplikace antikorozních prostředků, údržba povrchu
vozidel, lakýrnické práce). Za Službu provedenou subdodavatelem ručí výlučně
Zhotovitel. V době provádění Služby na vozidle nesmí být vozidlo převáženo po
vlastní ose mezi Zhotovitelem a subdodavatelem. Je dovoleno vozidlo převážet
pouze na odtahovém zařízení.
Tuto skutečnost doloží účastník čestným prohlášením v Příloze č. 6 této ZD.
Toto čestné prohlášení je součástí nabídky.

12.

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

12.1.

Dodavatel je oprávněn v souladu s § 98 odst. 3 ZZVZ po zadavateli písemně
požadovat vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel vysvětlení uveřejní, odešle
nebo předá včetně přesného znění žádosti bez identifikace dodavatele požadujícího
vysvětlení. Zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, pokud není žádost
o vysvětlení doručena včas, a to alespoň 3 pracovní dny před uplynutím lhůt podle
§ 98 odst. 1 ZZVZ.
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13.

OSTATNÍ

13.1.1.

Zadavatel si vyhrazuje právo:
− kdykoliv do uzavření Smlouvy zadávací řízení zrušit, a to i bez udání důvodu,
− změnit, doplnit nebo upřesnit podmínky této ZD během trvání lhůty pro
podání nabídek,
− vyžádat si od dodavatele další doplňující informace v průběhu
zadávacího řízení,
− vyžádat si před podpisem smlouvy kopie kvalifikačních dokladů
− neuzavřít smlouvu s dodavatelem,
− odmítnout variantní řešení plnění veřejné zakázky, pokud jej zadavatel
nepřipustil,
− rozhodnutí o vyloučení dodavatele oznámit jeho uveřejněním na profilu
zadavatele,
− uveřejnit oznámení o výběru nejvhodnější nabídky na profilu zadavatele.

13.1.2.

Zadavatel nehradí účastníkům zadávacího řízení náklady vzniklé v souvislosti s touto
VZ a účastí na ní, a to ani v případě zrušení zadávacího řízení.

13.1.3.

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si věrohodnost údajů uvedených účastníky
zadávacího řízení v nabídkách.

13.1.4.

Dodavatel podáním nabídky dává souhlas s tím, aby Zadavatel uveřejnil na profilu
zadavatele informace o jeho nabídce v rozsahu v souladu s právními předpisy.

14.

PŘÍLOHY ZD, KTERÉ JSOU JEJÍ NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ

14.1.1.

Nedílnou součástí ZD jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 -

Závazný návrh Smlouvy vč. Příloh
Příloha č. 1 Smlouvy – Cenová nabídka Služeb
Příloha č. 2 Smlouvy – Seznam oprávněných osob

Příloha č. 2 Příloha č. 3 –
Příloha č. 4 Příloha č. 5 –
Příloha č. 6 Příloha č. 7 –

Vzor ČP pro splnění kvalifikace
Vzor ČP seznam poddodavatelů
Vzor ČP k závazku účastníka k ND
Vzor ČP k OVZ
Vzor ČP o splnění požadavku k poddodavateli
Vzor protokolu o kontrole

V Praze, dne 7. 7. 2021
Mgr. Roman Švejda, DiS., MPA, v.r.
ředitel
Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra
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