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VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE  

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU 

Níže uvedený Zadavatel Vás vyzývá k podání nabídky ve veřejné zakázce malého rozsahu 

(dále jen „veřejná zakázka“) zadávané v souladu s ustanovením § 6 a § 31 zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ). 

 

1. DRUH A NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

 

Veřejná zakázka na dodávky s názvem 

„Pořízení osobního automobilu s úpravou – RUAH o.p.s.“ 

 

2. IDENTIFIKACE ZADAVATELE A KONTAKTNÍ OSOBY 

  

Název: RUAH o.p.s. 

Sídlo: Křižíkova 2158, 256 01 Benešov 

IČ: 24312355 

DIČ:  CZ24312355 

Zastoupená: Mgr. Martou Vackovou, ředitelkou organizace 

Kontaktní osoba pro veřejnou zakázku:  Bc. Daniel Fanta 

Telefon:  773 078 345 

E-mail: fanta@business-benefit.cz 

 

3. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY, MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
 
a. Předmětem této zakázky je pořízení osobního automobilu s úpravou pro osoby se sníženou 

schopností pohybu pro organizaci RUAH o.p.s.. Podrobná technická specifikace automobilku je 

uvedena v příloze č. 4 technická specifikace. 

 

b. Místo plnění veřejné zakázky: 
 

RUAH o.p.s., Křižíkova 2158, 156 01 Benešov 
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c. Doba plnění veřejné zakázky: 
 

Doba plnění je max. 210 dnů od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. 

 

4. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 490 000 bez DPH.  

 

5. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE 
 

Kvalifikační požadavky pro tuto veřejnou zakázku stanovil zadavatel následovně. 

Kvalifikaci splňuje Účastník, který prokáže:  

 základní způsobilost 

 profesní způsobilost 

 technickou kvalifikaci  

Dokumenty nabídky, které vyžadují podpis osoby s právem jednat za Účastníka musí být doloženy 
v originále. Tyto originály budou podepsány statutárním orgánem právnické osoby, nebo jinou osobou 
oprávněnou za Účastníka jednat (např. na základě plné moci, originál plné moci musí být součástí 
nabídky). 

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si pravdivost údajů, které budou Účastníkem předloženy v jeho 
nabídce. 

 

a) Základní způsobilost prokáže Účastník, 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 k ZZVZ nebo obdobný 
trestný čin podle právního řádu země sídla Účastníka; k zahlazeným odsouzením se 
nepřihlíží, 

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

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

d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo 
na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, 
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e) není v likvidaci, proti němu nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němu nebyla 
nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle 
právního řádu země sídla Účastníka. 

 

Splnění základní způsobilosti Účastník prokáže předložením čestného prohlášení, které je přílohou č. 2 
této zadávací dokumentace. Účastník bere na vědomí, že zadavatel je oprávněn požadovat před 
podpisem smlouvy doložení jednotlivých dokladů ke splnění základní způsobilosti dle §75 ZZVZ. 
V takovém případě doklady nebudou starší 90 dnů. 

 

b) Profesní způsobilost prokáže Účastník, který doloží: 

 
a) výpis z obchodního rejstříku, nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis 

zápis do takové evidence vyžaduje; výpis z obchodního rejstříku musí prokazovat 
splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem 
podání nabídky 

b) doklad o oprávnění k podnikání, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské 
oprávnění 

Doklady prokazující profesní způsobilosti je možné předložit v prosté kopii. 

 

c) Technickou kvalifikaci prokáže dodavatel, který doloží: 

Seznam 3 zakázek stejného či obdobného charakteru provedených dodavatelem za posledních 5 let, v 
minimální výši 300 000 Kč bez DPH za jednu zakázku. Za obdobnou zakázku se považuje dodávka 
osobního nebo užitkového automobilu. 

Seznam referenčních zakázek bude předložen ve formě čestného prohlášení. Čestné prohlášení doloží 
dodavatel v originále a bude obsahovat název zakázky, stručný popis, datum a místo realizace, finanční 
hodnotu zakázky a kontaktní osobu objednatele, u které je možné údaje ověřit.   

 
 

6. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 
 

Účastník stanoví nabídkovou cenu částkou v Kč za celý předmět plnění veřejné zakázky v souladu se 
zadávací dokumentací.  

Další požadavky: 

a) Pro předložení nabídkové ceny Účastník použije a vyplní formulář nabídkové ceny v Kč, 
který je součástí přílohy č. 1 - Krycího listu.  

b) Nabídková cena za celý předmět veřejné zakázky je stanovena jako cena nejvýše 
přípustná a její překročení je možné pouze při splnění podmínek této zadávací 
dokumentace.  
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c) Cena bude obsahovat veškeré náklady spojené s úplným a konečným dokončením 
dodávky včetně veškerých rizik a vlivů během jejího plnění. 

d) Účastník stanoví nabídkovou cenu celou částkou na základě ocenění v položkovém 
rozpočtu, který tvoří přílohu č. 3 ZD  

Nabídková cena může být překročena pouze v souvislosti se změnou sazeb DPH či daňových předpisů 
majících vliv na výši nabídkové ceny, a to ve výši odpovídající navýšení těchto sazeb. 

 

7. OBCHODNÍ PODMÍNKY 

Obchodní podmínky ve smyslu ustanovení § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vymezující budoucí rámec 
smluvního vztahu, jsou podrobně upraveny v návrhu kupní smlouvy, který je nedílnou součástí 
zadávací dokumentace (příloha č. 5 této zadávací dokumentace).  

Účastníci zadávacího řízení jsou oprávněni a povinni návrh smlouvy doplňovat výhradně v částech 
označených žlutou barvou. Jiná doplnění nebo změny smlouvy nejsou přípustná. 

Návrh smlouvy musí být ze strany účastníka zadávacího řízení podepsán statutárním orgánem nebo 
jinou osobou k tomuto právnímu úkonu oprávněnou. Zadavatel doporučuje, aby takové oprávnění 
bylo součástí nabídky účastníka zadávacího řízení.  

Pod podpisem oprávněné osoby bude uvedeno její jméno, příjmení, funkce a obchodní firma. 

Předložení nepodepsaného návrhu smlouvy či návrhu smlouvy upraveného v rozporu s podmínkami 
stanovenými touto zadávací dokumentací není předložením řádného návrhu smlouvy účastníkem 
zadávacího řízení. 

 
8. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY 

Účastník předloží v nabídce následující: 

a) KRYCÍ LIST NABÍDKY: Účastník použije a vyplní přílohu č. 1 ZD - Krycí list nabídky. Krycí 
list předloží Účastník v originále. 

b) NÁVRH SMLOUVY vč. PŘÍLOH: Smlouva o dílo je přílohou č. 5 ZD.  

c) POLOŽKOVÝ ROZPOČET Účastník použije a vyplní přílohu č. 3 ZD (podepsaný 
oprávněnou osobou za Účastníka jednat, doloží Účastník v originále).  

d) DOKLADY PROKAZUJÍCÍ KVALIFIKACI dle odst. 5, část b,c zadávací dokumentace. 

e) OSTATNÍ PŘÍLOHY (plná moc či ostatní relevantní dokumenty 

 
9. HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM, OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK A ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK 

 

9.1  Nabídky budou hodnoceny podle jediného hodnotícího kritéria, a to nejnižší nabídkové ceny 
bez DPH za celý předmět plnění. 

9.2 Postup pro otevírání obálek: Komise převezme od zadavatele obálky s nabídkami, které byly 
podány ve lhůtě pro podání nabídek. Komise provede kontrolu, zda je každá obálka s nabídkou 
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řádně označena a uzavřena tak, že se z ní obsah nedá vyjmout a zda byla nabídka doručena ve 
lhůtě pro podání nabídek. Komise přistoupí k otevírání obálek s nabídkami v tom pořadí, v 
jakém byly doručeny a zapsány do seznamu doručených nabídek. Po otevření každé obálky s 
nabídkou komise sdělí informace přítomným účastníkům, zejména identifikační údaje 
Účastníka a výši nabídkové ceny. Zadavatel rovněž provede kontrolu, zda je nabídka 
zabezpečena proti manipulaci. 

9.3 Hodnocení nabídek provede zadavatelem jmenovaná hodnotící komise. Hodnotící komise 
stanoví pořadí nabídek podle výše nabídkové ceny. Jako ekonomicky nejvýhodnější bude 
vybrána nabídka účastníka, který zadavateli nabídne nejnižší nabídkovou cenu v Kč bez DPH. 
V tomto pořadí budou dále nabídky posouzeny z hlediska splnění všech požadavků zadavatele 
uvedených v této zadávací dokumentaci. V případě, že nabídka s nejnižší nabídkovou cenou 
splní všechny požadavky zadavatele stanovené touto zadávací dokumentací, nebudou dále 
ostatní nabídky posouzeny. 

 
 

10. DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY 
 
a. Zadavatel nepřipouští variantní řešení. 
b. Nabídka musí být předložena v českém jazyce. Cizojazyčné doklady musí být předloženy 

současně s překladem do českého jazyka.  
c. Účastník bere na vědomí, že veřejnému zadavateli plyne zákonná povinnost zveřejnit smlouvu 

uzavřenou na veřejnou zakázku včetně změn a všech jejich dodatků a dále povinnost zveřejnit 
výši skutečně uhrazené ceny po splnění smlouvy. 

d. Účastníci nemají právo na náhradu nákladů spojených se zpracováním a doručením svých 
nabídek. Zadavatel si ponechává obdržené nabídky jako doklad o průběhu výběrových řízení. 

e. Účastník je svou nabídkou vázán po dobu 90 dnů od termínu pro podání nabídek. 
f. Všechny listy nabídky doporučuje zadavatel svázat a zabezpečit proti manipulaci.  
g. Všechny listy nabídky doporučuje zadavatel očíslovat vzestupnou řadou. 

Zadavatel si dále vyhrazuje právo: 

 zrušit tuto veřejnou zakázku i bez udání důvodu, 

 možnosti posunu uvedeného předpokládaného termínu zahájení plnění zakázky s ohledem 
na ukončení výběrového řízení a na své provozní a organizační potřeby a vybranému 
Účastníkovi z takového posunu za žádných okolností nemůže vyplývat právo na účtování 
jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod, 

 dodatečně změnit či doplnit zadávací podmínky zakázky, 

 vyloučit ze soutěže nabídky, které nesplňují požadavky zadávací dokumentace, 

 vyžádat od Účastníka písemné zdůvodnění případné mimořádně nízké nabídkové ceny a 
požádat o vysvětlení informací uvedených v nabídce, případně jejich doplnění, 

 jednat o návrhu smlouvy předloženém účastníkem a požadovat doplnění nebo změny ve 
znění smlouvy, 

 nevracet Účastníkům předložené nabídky, 

 nevybrat žádnou z předložených nabídek 
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11. DODATEČNÉ INFORMACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE 

Žádost o dodatečné informace k zadávací dokumentaci je možno doručit pouze písemně, a to na e-
mailovou adresu: fanta@business-benefit.cz 

Dodavatel může zažádat o dodatečné informace nejpozději 3 pracovní dny před termínem pro podání 
nabídek.  

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám budou vždy odeslány do 3 pracovních dnů e-mailem 
všem účastníkům, kterým byla písemně poskytnuta zadávací dokumentace a budou zveřejněny na 
profilu zadavatele. 

 
12. ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDEK, LHŮTA A MÍSTOPRO PODÁNÍ NABÍDEK 

 
12.1 Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Dodavatel, který podal nabídku ve výběrovém 

řízení, nesmí být současně poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný Dodavatel v tomtéž 
výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci. Pokud Dodavatel podá více nabídek samostatně nebo 
společně s dalšími Dodavateli, nebo je poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný Dodavatel v 
tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým 
Dodavatelům vyřadí. 

12.2 Nabídku lze podat nejpozději do 14. 4. 2022, 9:00 

Nabídky mohou být podány písemně poštou nebo osobně na níže uvedené adrese. 
 
Osobní podání: Pondělí – Pátek od 8:00 do 12:00 
 
Místem pro podání nabídky je sídlo Zadavatele: 
 
RUAH o.p.s. 
Křižíkova 2158, 

256 01 Benešov 

Nabídku Dodavatel předloží 1 x v písemné formě v originále, zadavatel doporučuje předložit nabídku 
rovněž v elektronické podobě na CD/DVD, Nabídku Dodavatel předloží v řádně uzavřené obálce, 
opatřené razítkem nebo podpisem na přelepu a opatřené identifikačními údaji Dodavatele a viditelně 
označené nápisem: 

NEOTVÍRAT – NABÍDKA - VEŘEJNÁ ZAKÁZKA „POŘÍZENÍ OSOBNÍHO AUTOMOBILU – RUAH O.P.S.“ 

 

13. DATUM A MÍSTO OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK 

Nabídky budou otevírány dne 11. 4. 2022 v 9:15 hodin v sídle zadavatele. Dodavatelé jsou oprávněni 
se otevírání obálek zúčastnit. Za každého Dodavatele se může zúčastnit pouze jedna osoba. V případě, 
že zúčastněná osoba nebude statutárním zástupcem Dodavatele, musí předložit plnou moc k otevírání 
obálek podepsanou statutárním zástupcem. Tato plná moc je předkládána v originále. 
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14. PŘÍLOHY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

Příloha č. 1    -    Krycí list nabídky  
Příloha č. 2    -    Čestné prohlášení k prokázání kvalifikace - základní způsobilost  
Příloha č. 3    -    Formulář nabídkové ceny 
Příloha č. 4    -    Technická specifikace 
Příloha č. 5.   -    Návrh smlouva o dílo 
 

V Benešově dne 31. 3. 2022 

 

        ……………………………………… 

         Mgr. Marta Vacková 
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