ozNÁMENí yígĚnovÉHoŘízeruí - zRoÁvRcí pooutíHxy
nazakázku malého rozsahu mimo režim zákona č.13412016 Sb, o zadáváníveřejných
zakázekv platném znění, dále jen "ZZVZ"
Zadavatel:
Junák - český skaut,
Kapitanát vodních skautů, z. s,

Senovážné náměstí
1

10

00

Praha

977

l24

1

tčo: osggl zse
zastoupený RNDr, Davidem Svobodou, Hlavním kapitánem vodních skautů
(dále jen zadavatel)

Název zakázkv:
Dodávka lodního motoru včetně příslušenství

Druh zakázkv
Dodávky

Lhůta pro podání nabídky:
Lhůta pro podání nabídek končídne 28.5.2018

v 16:00 hodin, Riziko pozdního doručenípřiodeslání

nabídky poštou nese plně uchazeč,

Místo pro podání nabídkv:
Nabídky se podávají výhradně na adrese Bc. Radek Dokoupil, Vrbátky 12B,79B 13 Vrbátky a to do
konce lhůty pro podání nabídky.

Předmět zakázky:
Předmětem zakázky je dodávka lodního motoru včetně příslušenstvídle technické specifikace, která je

součástídokumentace kzakázce (příloha č 4),

kritéria hodnocení:
Hodnocení nabídek bude provedeno dle nejnižšínabídkové ceny.
Junák . český Skaut.
Kapitanát vodnich skautů, z. s.
Senovážné náměstí 977/24
11000 Praha 1
lČ:65991753, ev č, 900.0,1 (,l}

1l4

č. kritéria

popis kritéria

váhav

1

celková nabídková cena v kč bez DpH

100

o/o

Metoda hodnocení nabídek:
Jediným hodnotícím kritériem pro hodnocení nabídek je nabídková cena uvedená v Kč bez DPH.

Hodnotit

se bude celková nabídková cena

v

Kč bez DPH, a to tak, že jednotlivé nabídky budou

seřazeny od nejlevnější po nejdražší,přičemž nejvýhodnější nabídkou bude nejlevnější nabídka.

Způsob jednání s účastníky:
Zadavatel nebude jednat s účastníky.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
Nabídky se podávají písemně (v listinné podobě) v uzavřené obálce označenénázvem veřejné zakázky
s uvedením výzvy,,Neotevírat". Nabídka bude sepsána v českémjazyce,

Na obálce bude uvedena adresa, na nížje možnévyrozumět dodavatele o tom, že jeho nabídka
byla podána po uplynutí lhůty.

Uchazeč zpracuje nabídku v tomto doporučeném členěnía povinném rozsahu:
1) krycí list nabídky (příloha č. 2)

2) prokázání kvalifikace ve struktuře:

a)

Základni způsobilost (příloha č. 1)

3) podepsaný návrh kupní smlouvy (příloha č. 3)
4) vyplněnou přílohu č, 4

-

technická specifikace

Požadavek na způsob zpracování nabídkovécenv:
Uchazeči stanoví nabídkovou cenu v souladu s podmínkami uvedenými

v

tomto oznámení,

a

to

absolutní částkou v českých korunách, Celková nabídková cena bude uvedena v krycím listu nabídky
(příloha č, 2) u českých korunách takto (toto členěnínabídkové ceny musí být uvedeno i v návrhu
smlouvy):

-

bez DPH
výše DPH v korunách
celkem včetně DPH

Dále budou součástínabídky oceněné rozpočty, které jsou přílohou č. 4 oznámení.
JUnák - český Skaut,
Kapitanát vodních §kautů, z. s,

ssnoVážné n áměSll 977 l 24
11000 Praha 1
lČ:65991753, ev ó.900.01 (1)
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Doba a místo plněnízakázky:
Přepok|ádan é zahájení dodávek:

15. 6. 2018

ukončenídodávek

max. do 10týdnů od zahájeni

Místem plněnídodávky:

převzetí u dodavatele

Požadavky na varianty nabídek:
Zadavatel nepřipouští varianty nabídek

Požadavkv na prokázání kvalifikace:
Dodavatelé jsou povinni prokázat splnění kvalifikace čestným prohlášením (příloha č. 1).

Základnízpůsobilost podle § 74 odst.

1

ZZVZ:

Způsobilý neni dodavatel, který:

a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení
pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu č, 13412016 Sb., o
zadáuání veřejných zakázek nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla
d

od avate e ;
l

k zahlazeným

od sou ze

n

í

m sen epři

h

l

íží,

b) má v Českérepublice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný
daňovýnedoplatek,

c) má v Českérepublice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na
penále na veřejné zdravotn ipojištění,

d) má v Českérepublice nebo v zemi svého sidla splatný nedoplatek na pojistném nebo na
penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politikuzaměstnanosti,

e)

je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůčiněmuž byla nařízena

nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu
země sídladodavatele.
Doklady prokazující zák|adní způsobilost musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti
nejpozději v době 3 měsícůpřede dnem podání nabídky.

Splnění základní způsobilosti můžedodavatel prokázat také předložením výpisu ze seznamu
kvalifikovaných dod avatel ů v sou

lad u

s § 22B ZZV Z

Způsob prokázání: možnost použítčestnéprohlášení(viz. příloha č.1)

Junák - český st€Ut,

Kapitanát Vodnicn skautŮ, z, s.
SenoVážné náměstí 977/24

11000 Praha 1
lč:65991753, ev. č,900,01 (1)

3l4

Obchodní podmínkv;
Veškeré obchodní podmínky jsou součástínávrhu kupní smlouvy.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízenído podpisu smlouvy, a to bez udání dŮvodu.

Přílohv zadávacích podmínek:
Příloha š. 1 - čestnéprohlášení
Příloha č. 2

-

krycí list nabídky

Příloha č, 3

-

návrh kupní smlouvy

Příloha č, 4

-

technická specifikace

V Praze dne

'14.

5.2018

RNDr. David Svoboda, PhD.
Hlavní kapitán vodních skautů
Junák - český st€ut,
KaPitanát vodních skautú, z. sSenovážné námé§tí 977/24
11000 Praha 1
lč: 65991753. ev. č. 900.01 (1)
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