Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace
Sejkorova 2723/6, 636 00 00 Brno
IČO: 70887039
zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl pr. vložka 24
________________________________________________________________________________

Výzva k podání nabídky „Autoservis Divize 1 – CSS“
Vážení,
Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace, jako zadavatel veřejné zakázky, Vás vyzývá
k předložení nabídky a k prokázání splnění kvalifikace pro níže specifikovanou veřejnou zakázku
malého rozsahu zveřejněnou na profilu zadavatele, s názvem:
„Autoservis Divize 1 - CSS“

I.

Úvodní ustanovení:

1. Vyhlašovaná zakázka je veřejnou zakázkou malého rozsahu (dále i „zakázka“) ve smyslu ust. § 27
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek (dále jen zákon). Tato veřejná zakázka
malého rozsahu není, v souladu s ustanovením § 31 zákona, zadávána podle zákona.
2. Předchozí odstavec platí i v případě, že zadavatel při této veřejné zakázce malého rozsahu
použije terminologii zákona, případně jeho část v přímé citaci. Pro toto zadávací řízení jsou však
rozhodné pouze podmínky stanovené v této výzvě.
3. Právnické a fyzické osoby oslovené k předložení nabídky jsou, pro účely této veřejné zakázky
malého rozsahu, označovány jako „dodavatel“, Centrum sociálních služeb, příspěvková
organizace, vyhlašující zadání veřejné zakázky malého rozsahu je označen jako „zadavatel“.
4. Zadávací podmínky této veřejné zakázky tvoří výzva k předložení nabídky včetně všech příloh
uvedených na konci.

II.

Identifikační údaje zadavatele
Název zadavatele:

Centrum sociálních služeb, příspěvková
organizace.
Sídlo:
Sejkorova 2723/6, 636 00 Brno
IČ:
708 87 039
DIČ:
CZ70887039
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Foltýn, ředitel
Kontaktní osoba:
Ing. Vladimír Maťaš
Telefon:
+420 606 780 360
E-mail:
matas@cssbrno.cz
Profil zadavatele: http://www.css.brno.cz/vyberova-rizeni-zakazky
dále jen „zadavatel“

III.

Podrobné požadavky na předmět plnění veřejné zakázky

1. Předmětem zakázky je dodávka služeb souvisejících s prováděním předmětu zakázky. Služby
spočívají zejména v opravách a servisu motorových vozidel. Specifikace a rozsah díla jsou
stanoveny v příloze č. 4.
Podrobné požadavky na obsah a způsob vypracování předmětu zakázky jsou uvedeny
v Obchodních podmínkách zadavatele.
2. Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka malého rozsahu na služby.
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3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH: 999 000,- Kč
4. Předpokládaná doba plnění předmětu zakázky: zahájení: 1.5.2021
ukončení: vyčerpáním finančního limitu
5. Místo plnění předmětu zakázky: Brno

IV.

Vysvětlení zadávací dokumentace

Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně vysvětlení zadávacích podmínek. Písemná
žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání
nabídek.
Dodavatelé mají možnost dodatečných dotazů k údajům v zadávacích podmínkách. Zadavatel odešle
odpovědi na tyto dotazy, podepsané ředitelem zadavatele, včetně přesného znění dotazu
elektronickou formou a zajistí zveřejnění na profilu zadavatele ve lhůtě, nejpozději do 3 pracovních
dnů po obdržení žádosti.

V.

Požadavky na prokázání kvalifikace

• Základní způsobilost
Dodavatel prokáže splnění předložením originálu čestného prohlášení datovaného a podepsaného
osobou oprávněnou jednat jménem dodavatele. Vzor čestného prohlášení je v příloze č. 3 této výzvy.
• Profesní způsobilost
Dodavatel prokáže splnění předložením běžné kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné
evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje

VI.

Další požadavky

1. Obsah nabídky je závazný pro uzavření smlouvy.
2. Návrh smlouvy bude součástí nabídky. Specifikace obchodních podmínek pro návrh smlouvy je
přílohou zadávací dokumentace. Veškeré obchodní podmínky, stanovené zadavatelem v této
zadávací dokumentaci jsou uvedeny jako minimální a dodavatelé tak mohou nabídnout zadavateli
obchodní podmínky výhodnější. Obsah smlouvy může dodavatel při zpracování návrhu doplnit
pouze v těch částech, kde to vyplývá z textu.
3. Dodavatel bere na vědomí ujednání o spolupůsobení při výkonu finanční kontroly: „Druhá smluvní
strana (zhotovitel, poskytovatel apod.) je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o
finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve
znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné
v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů“.

VII.

Nabídka musí obsahovat

1. Základní identifikační údaje dodavatele: jméno/název, sídlo/místo podnikání, kontaktní adresa, IČ,
DIČ, bylo-li přiděleno, telefon, e-mail, fax, osoba oprávněná jednat jménem dodavatele (formulář je
přílohou této výzvy).
2. Požadavky na prokázání kvalifikace dle článku V. této výzvy.
3. Návrh smlouvy o dílo podepsaný oprávněnou osobou včetně všech požadovaných příloh.
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VIII.

Požadavek na zpracování nabídkové ceny

1. Nabídkovou cenou se rozumí celková cena za splnění předmětu veřejné zakázky bez DPH.
Nabídková cena musí obsahovat zisk a veškeré náklady k realizaci předmětu veřejné zakázky, a
to včetně nákladů souvisejících s realizací (např. předpokládaná rizika spojená s kurzovými vlivy,
přirážky, pojištění, veškeré poplatky, veškeré dopravní náklady a podobně).
2. Nabídková cena bude stanovena absolutní částkou v CZK jako cena nejvýše přípustná
a nepřekročitelná. K nabídkové ceně bude připočtena DPH dle legislativy platné k datu
uskutečnění zdanitelného plnění.
3. Pokud bude předmětem veřejné zakázky plnění, na které se má použít režim přenesení daňové
povinnosti dle ust. § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb. o DPH, v platném znění, dodavatel tuto
skutečnost náležitě zohlední při vypracování daňového dokladu.
4. Nabídková cena bude doložena položkovým rozpočtem zpracovaným podle požadavků
plynoucích ze zadávacích podmínek veřejné zakázky. Položkový rozpočet bude zaokrouhlen
na celé koruny dle matematických zásad.

IX.

Místo a lhůta pro podání nabídek

1. Nabídka musí být doručena poštou nebo osobně na podatelnu zadavatele na adresu:
Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace
Sejkorova 2723/6
636 00 Brno
2. Nabídka musí být doručena do 26.4.2021 do 10:00 hodin.

X.

Otevírání obálek s nabídkami

Obálky s nabídkami budou otevírány po uplynutí lhůty pro podání nabídek.
Otevírání obálek bude probíhat bez účasti veřejnosti.

XI.

Vybraný dodavatel bude zadavateli povinen před podpisem smlouvy
předložit níže uvedené doklady a údaje:

1. Originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace.

XII.

Kritéria pro hodnocení nabídek

Jediným kritériem pro hodnocení nabídek je nejnižší nabídková cena. Jako nejvhodnější bude vybrána
nabídka dodavatele, která bude obsahovat nejnižší nabídkovou cenu bez DPH.

XIII.

Závěrečná ustanovení

1. Nabídka se předkládá v řádně uzavřené obálce, opatřené na uzavření razítky. Obálka s nabídkou
musí být označena názvem zakázky, označením adresáta a označením odesílatele
(dodavatele) včetně jeho adresy a nápisem
Neotevírat – nabídka
„NÁZEV ZAKÁZKY“
2. Nabídka musí být zpracována písemně v českém jazyce.
3. Při nesplnění podmínek tohoto zadávacího řízení si zadavatel vyhrazuje právo nabídku dodavatele
nezahrnout do hodnocení nabídek.
4. Nabídky musí být doručeny zadavateli v požadované lhůtě. Později doručené nabídky nebudou
zařazeny do hodnocení nabídek.
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Zadavatel nabídky ani jejich části dodavatelům nevrací.
Zadavatel si vyhrazuje právo všechny předložené nabídky odmítnout.
Zadavatel si vyhrazuje právo veřejnou zakázku zrušit.
Zadavatel si vyhrazuje, že rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a vyloučení dodavatele
bude uveřejněno na profilu zadavatele; v takovém případě se rozhodnutí o vyloučení dodavatele
považuje za doručené okamžikem uveřejnění na tomto profilu.
9. Proti rozhodnutí zadavatele nejsou připuštěny námitky.
10. Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.
11. Kontaktní osobou pro záležitosti týkající se tohoto zadávacího řízení je Ing. Vladimír Maťaš, tel.
606 780 360, e-mail: matas@cssbrno.cz, ve věcech technických Ing. et Ing. Jan Seman,
tel. 702 180 979, e-mail: seman@cssbrno.cz .
5.
6.
7.
8.

S pozdravem

Ing. Miroslav Foltýn
ředitel Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace

Přílohy
Příloha č. 1 – Základní identifikační údaje dodavatele
Příloha č. 2 – Smlouva o poskytování servisních služeb
Příloha č. 3 – Vzor čestného prohlášení pro splnění základní způsobilosti
Příloha č. 4 – Tabulka pro zpracování nabídkové ceny
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