DENNÍ A TÝDENNÍ STACIONÁŘ JIHLAVA, příspěvková organizace
Královský vršek 1106/9
586 01 Jihlava
IČO: 00400858
zveřejňuje výzvu
k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

„Dodávka vícemístného osobního automobilu se speciálními
úpravami pro převoz osob s poruchou mobility“
Veřejná zakázka je vypisována v souladu s § 6, § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon), ve znění pozdějších předpisů a vnitřního
předpisu DTS Jihlava – Pravidla pro zadávání veřejných zakázek.
Název a adresa zadavatele:
Denní a týdenní stacionář Jihlava, příspěvková organizace
Královský vršek 1106/9
586 01 Jihlava
IČO: 00400858
Vymezení plnění veřejné zakázky malého rozsahu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka vícemístného osobního automobilu se speciálními
úpravami pro převoz osob s poruchou mobility. Automobil bude používán pro převoz
uživatelů DTS Jihlava, dovoz stravy pro uživatele a zaměstnance DTS Jihlava
v termoportech a převoz jiného potřebného nákladu.
Technické požadavky na automobil:
Počet míst: 9
Řazení míst: 3 + 3 + 3
ve druhé řadě sedadel (v řadě za řidičem) 3 samostatná sedadla v samostatných
podlahových patkách
obě krajní sedadla budou následně opatřena speciálním otočným a výsuvným zařízením
pro převoz osob s poruchou mobility
Palivo: diesel
Pohon všech kol (4 x 4)
Mechanická převodovka: ano
Prodloužený rozvor L 2: rozvor kol min. 3350 mm; do zavazadlového prostoru se musí
vejít elektrický invalidní vozík a rychloupínací nájezdová rampa; počítáme s převozem
pouze neobsazeného elektrického vozíku

Karoserie v provedení 5 dveří: požadujeme posuvné dveře na obou stranách vozu
Splnění požadavků Nařízení vlády o stanovení závazných zadávacích podmínek pro
veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel č. 173/2016 Sb.
Výbava:
ABS, ESC, ASR
Airbagy min. v 1. řadě sedadel
Posilovač řízení
Výškově nastavitelný volant a sedadlo řidiče
Elektricky nastavitelná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka
Elektrické ovládání předních oken – zadní okna vůbec neotvírat
Centrální zamykání dveří s dálkovým ovládáním
imobilizér
Klimatizace manuální
Rádio, USB vstup
Zadní parkovací senzor
Plastové kryty předního a zadního nárazníku
Plnohodnotná rezerva
Sada povinné výbavy (autolékárnička, výstražná vesta, trojúhelník, klíč na matice kol,
příruční zvedák, náhradní pojistky, sada žárovek)
Barevné provedení vozu: bílá barva
Zadní stěrač + vyhřívané zadní okno
Elektricky vyhřívaná sedačka řidiče
Madlo u spolujezdce v 1. řadě pro usnadnění nastupování
Vnitřní madlo pro usnadnění zavírání kufru
Mechanické dětské pojistky min. u bočných posuvných dveří
Zatmavená skla dle norem
Gumové rohože na podlahu včetně zavazadlového prostoru

Technické požadavky na speciální úpravy vozu pro převoz osob s poruchou
mobility
Elektricky otočné, výsuvné a výškově stavitelné zařízení u dvou sedaček – ve druhé řadě
sedadel na obou krajích (v řadě za řidičem):







zařízení požadujeme v provedení TURNY EVO nebo ve stejné a lepší kvalitě,
protože jenom zařízení těchto parametrů umožňuje zcela nezávisle elektricky
posunovat sedadlem, proces vysunování a zasunování do detailu přizpůsobit
konkrétnímu typu vozu a zároveň neubírá místo spolujezdcům imobilní osoby
uvnitř automobilu
nosnost speciálního zařízení 150 kg
rychloupínací nájezdová rampa v provedení FEAL nebo KVISTBERGA, typ BGR 21
nebo ve stejné a lepší kvalitě
nerezové zápustné podlahové patky kotvení neobsazeného elektrického vozíku při
jeho převozu, s kryty
všechna speciální zařízení musí být certifikovaná a musí mít oprávnění k zápisu do
technického průkazu

Stanovení technických požadavků na automobil a jeho speciální úpravy
zadavatel odborně konzultoval s těmito dodavateli:
AUTO Vysočina s.r.o.
Žižkova 4849/109a
586 01 Jihlava

Jan Píbal – JP SERVIS
Na Městečku 137
387 51 Štěkeň
Nabídková cena:
Uvést maximální cenu v Kč s DPH
Doba a místo plnění:
Doba plnění – po podpisu kupní smlouvy, nejpozději do 30. 11. 2017
Místo plnění – Denní a týdenní stacionář Jihlava, Královský vršek 1106/9, 586 01 Jihlava
Způsob podání nabídek:
Nabídky v listinné podobě lze doručit doporučeně poštou nebo osobně předat každý
pracovní den na podatelnu Denního a týdenního stacionáře Jihlava, příspěvková
organizace na adrese zadavatele Královský vršek 1106/9, 586 01 Jihlava do konce lhůty
pro podání nabídek. Pracovní doba podatelny je pondělí – pátek 6:00 – 14:30 h. Nabídky
musí být v řádně uzavřené, zalepené obálce. Na obálce musí být uvedena adresa
uchazeče, na niž je možné zaslat oznámení podle § 71 odst. 5 zákona. Obálka bude
označena tímto textem: „NEOTEVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA - Dodávka vícemístného
osobního automobilu se speciálními úpravami pro převoz osob s poruchou mobility“
Lhůta pro podání nabídek končí dne 6. 6. 2017 ve 14:30 h
Otevírání obálek s nabídkami
Otevírání obálek s nabídkami je neveřejné.
Podmínky zadavatele:
1. způsob zpracování cenové nabídky – nabídková cena bude uvedena v Kč s DPH
2. uchazeči jsou vázáni svou nabídkou po dobu 6 měsíců
3. všechny náklady a výdaje spojené s vypracováním a předložením nabídky nese
uchazeč
4. zadavatel si vyhrazuje právo:
- odmítnout všechny nabídky
- změnit, případně zrušit tuto soutěž
- nevracet podané nabídky
- neuzavřít smlouvu se žádným uchazečem
- nehradit uchazečům žádné náklady spojené s účastí v této soutěži
5. nabídky nelze podávat datovou schránkou
Kvalifikační předpoklady:
uchazeč o veřejnou zakázku předloží ve své nabídce originály či úředně ověřené kopie
těchto dokumentů, které nesmí být starší 90 kalendářních dnů ke dni podání nabídky:
a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán
b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné
živnostenské oprávnění či licenci
c) čestné prohlášení uchazeče, že není veden v rejstříku osob se zákazem plnění
veřejných zakázek
d) čestné prohlášení o beztrestnosti

e) Uchazeč předloží v nabídce návrh kupní smlouvy, která bude vypracována
v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012
Sb., občanský zákoník a návrh smlouvy musí akceptovat obchodní a
technické požadavky zadavatele na pořizovaný automobil a dále níže
uvedené obchodní podmínky zadavatele:
-

termín dodání nejpozději do 30. 11. 2017
splatnost faktury 21 dnů ode dne doručení kupujícímu
záruka na vůz 36 měsíců nebo následných 100 000 km
záruční a pozáruční servis
sankce za nedodržení termínu dodání 0,5 % z celkové sjednané ceny vozu vč.
DPH za každý den prodlení sjednaného termínu dodání

Způsob hodnocení nabídek:
vybrána bude nabídka s nejnižší nabídkovou cenou v Kč s DPH
Kontaktní osoba zadavatele:
Mgr. Eva Pohořelá, ředitelka DTS Jihlava
Denní a týdenní stacionář Jihlava, příspěvková organizace
Královský vršek 1106/9, 568 01 Jihlava
Tel.: 567 210 2710, 732 906 596
e-mail: reditel@stacionar-jihlava.cz

Jihlava 23. 5. 2017

Přílohy
1. čestné prohlášení k základní způsobilosti

Mgr. Eva Pohořelá
ředitelka DTS Jihlava

