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1. Úvod
Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek dodavatelů ve
smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon). Zadávací řízení
na dodavatele je otevřené nadlimitní.

2. Zadavatel
2.1. Základní údaje
Obchodní jméno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
profil zadavatel:

Město Šumperk
nám. Míru 1, 787 01 Šumperk
00303461
CZ00303461
ČS a.s. Šumperk
27-1905609309/0800
https://zakazky.sumperk.cz/profile_display_271.html

2.2. Statutární orgán zadavatele
Statutárním orgánem zadavatele je Mgr. Zdeněk Brož, starosta města, tel: 583 388 504.
Osobou oprávněnou k činění právních úkonů v záležitostech veřejné zakázky je Mgr. Zdeněk Brož,
starosta města, tel: 583 388 504.
2.3. Kontaktní osoby
Kontaktní osobou ve věcech technických a organizačních této veřejné zakázky je Pavel Koutný,
DiS., velitel JSDH města, tel: 583 250 111, mob. 602 542 348, email: pavel.koutny@sumperk.cz.

3. Předmět plnění veřejné zakázky
„Cisternová automobilová stříkačka pro JSDH města Šumperka“
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky je dodávka nové cisternové automobilové stříkačky
vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 3000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1,
kategorie podvozku 2 smíšená v provedení „VH“ (speciálním pro velkoobjemové hašení) a v
modifikaci pro šest osob a hmotnostní třídy S (dále jen „CAS“) včetně příslušenství. CAS bude
dodána dle technické specifikace podle vyhlášky č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách
požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb. Realizace zakázky proběhne dle podmínek
této zadávací dokumentace a dle technické specifikace, která tvoří její nedílnou přílohu.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH je: 5.925.000,- Kč
Dodavatel při realizaci předmětu veřejné zakázky musí postupovat v souladu se zákonnými
normami upravující danou problematiku.
Klasifikace předmětu veřejné zakázky:
34144212 Hasičská vozidla
34144210 Cisternové automobilové stříkačky
Pokud tato zadávací dokumentace obsahuje požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní
jmena nebo označeni výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitého
podnikatele za příznačné, je možno tyto výrobky a materiály nahradit obdobnými s technicky a
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kvalitativně srovnatelnými parametry s důrazem na zachování kompatibility. V takovém případě
musí dodavatel prokázat splnění všech funkci a parametrů definovaných zadavatelem v této ZD, a
to formou tabulkového porovnaní parametrů požadovaného a nabízeného zboží (jednotlivých
prvků).
Zadávací dokumentace je přístupna na profilu zadavatele:
https://zakazky.sumperk.cz/vz00000770
Součástí dodávky bude
▪ doprava a dodání na místo určení,
▪ zpracování a dodání předpisů pro provoz a údržbu daného předmětu zakázky,
▪ zaškolení pracovníků zadavatele,
▪ předvedení celkové funkčnosti vozidla před předáním dle požadované technické
specifikace uvedené v příloze č.1,
▪ servis a odstraňování vad v záruční době.

4. Doba a místo plnění veřejné zakázky
Lhůta dodání je: do šesti měsíců ode dne uzavření kupní smlouvy s vybraným dodavatelem
Místem dodaní je město Šumperk - Jednotka sboru dobrovolných hasičů, Temenická 135,
Šumperk.

5. Vysvětlení k zadávací dokumentaci
Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli písemně vysvětlení k zadávací dokumentaci
nejpozději 8 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Žádost musí být doručena
na adresu MěÚ Šumperk, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk nebo elektronicky přes profil zadavatele.
Zadavatel uveřejní vysvětlení k zadávací dokumentaci včetně přesného znění žádosti na profilu
zadavatele. Zadavatel doporučuje všem dodavatelům pravidelně sledovat profil zadavatele.

6. Kvalifikace dodavatelů
Prokázání kvalifikace prostřednictvím poddodavatele
Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované veřejným
zadavatelem podle § 226 zákona v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím
rozsahu prokázat prostřednictvím poddodavatele.
Dodavatel je v takovém případě povinen veřejnému zadavateli předložit smlouvu uzavřenou s
poddodavatelem, z níž vyplývá závazek poddodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění
veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn
disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém poddodavatel
prokázal splnění kvalifikace. Dodavatel není oprávněn prostřednictvím poddodavatele prokázat
splnění kvalifikace podle § 77 odst. 1, 2 zákona (tj. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné
obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje, zadavatel
požaduje, aby dodavatel předložil doklad, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu
předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují).
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Prokázání kvalifikace v případě podání společné nabídky
Podle § 83 zákona dodavatel může prokázat určitou část ekonomické kvalifikace, technické
kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 požadované
zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli
předložit
a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 jinou osobou,
b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 jinou osobou a
d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k
poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné
zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.
Má se za to, že požadavek podle odstavce 1 písm. d) je splněn, pokud obsahem písemného
závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky
společně s dodavatelem. Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a
předkládá doklady podle § 79 odst. 2 písm. a), b) nebo d) vztahující se k takové osobě, musí
dokument podle odstavce 1 písm. d) obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat stavební
práce či služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.
V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn společně několika dodavateli, jsou
veřejnému zadavateli povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikace
smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči veřejnému zadavateli
a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou
zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných
závazků vyplývajících z veřejné zakázky.

Splněním kvalifikace se rozumí:
a) splnění základní způsobilosti dle § 74 zákona (viz odst. 1.2),
b) splnění profesní způsobilosti dle § 77 zákona,
c) prokázání kritérií technické kvalifikace dle § 79 zákona.

6.1. Základní způsobilost
Způsobilým 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 k tomuto zákonu nebo obdobný trestný čin podle
právního řádu země sídla dodavatele; 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,

5|10

Zadávací dokumentace

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,
e) není v likvidaci, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla nařízena
nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země
sídla dodavatele.
6.2. Profesní způsobilost
Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením
výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do
takové evidence vyžaduje.
Zadavatel požaduje, aby dodavatel předložil doklad, že je oprávněn podnikat v rozsahu
odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují.
6.3. Technická kvalifikace
Dodavatel prokáže splnění technické kvalifikace dle § 79 odst. 2, písm. b) zákona – alespoň 2
významné dodávky velkokapacitní požární cisterny se svojí cenou zakázky na jednotlivé dodávky
v minimální hodnotě 2 500 000,- Kč bez DPH.
VEŠKERÉ DOKLADY PROKAZUJÍCÍ SPLNĚNÍ
PŘEDLOŽENY V PROSTÝCH KOPIÍCH.

KVALIFIKAČNÍCH

PŘEDPOKLADŮ

BUDOU

6.4. Nesplnění kvalifikace
▪ Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo nesplní povinnost
stanovenou
v § 122, bude zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení.
▪ Veřejný zadavatel bezodkladně písemně oznámí dodavateli své rozhodnutí o jeho vyloučení
z účasti v zadávacím řízení s uvedením důvodu.
DO 5 DNŮ OD UPLYNUTÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NÁMITEK PROTI ROZHODNUTÍ ZADAVATELE
DODAVATEL, SE KTERÝM MÁ BÝT UZAVŘENA SMLOUVA, PŘEDLOŽÍ ZADAVATELI ORIGINÁLY NEBO
ÚŘEDNĚ OVĚŘENÉ KOPIE DOKLADŮ PROKAZUJÍCÍCH SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ

7. Technické podmínky
Dodavatel doloží technické parametry dodávané cisterny. Technické parametry budou doloženy
v českém jazyce nebo v úředně ověřeném překladu v českém jazyce.
Je požadováno – viz. příloha.

8. Obchodní podmínky, kupní smlouva
8.1. Obchodní podmínky
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Obchodní podmínky požadované zadavatelem jsou vyjádřeny ve formě úplného návrhu kupní
(dále také jen „smlouva“), který je přílohou této zadávací dokumentace. Tato smlouva musí být
doplněna dodavatelem na místech výslovně určených zadavatelem. Údaje doplněné dodavatelem
do smlouvy musí být správné, úplné a pravdivé.
Po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky je kupujícím zadavatel a prodávajícím je
dodavatel.
Pokud bude nabídka obsahovat jiný návrh smlouvy, nebo návrh smlouvy doplněný jiným
způsobem než stanoví zadávací dokumentace, znamená to, že tato nabídka nesplňuje požadavky
zadavatele uvedené v zadávací dokumentaci.
Platební podmínky
Po podpisu smlouvy bude vystavena zálohová faktura ve výši 80 % celkové ceny díla. Zbývající
částka bude uhrazena po převzetí díla bez vad a nedodělků.
Splatnost fakturu je do 30 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli.
Záruční doba
Požadovaná doba záruky je stanovena na 36 měsíců.
8.2. Návrh kupní smlouvy
Dodavatel do nabídky předloží doplněný návrh kupní smlouvy vypracovaný ve smyslu § 2079 a
násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, který je přílohou této zadávací
dokumentace.
Návrh smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele.
Zadavatel nepřipouští jakékoliv změny v předloženém návrhu kupní smlouvy, vyjma vyplnění
identifikačních údajů dodavatele, vyplnění nabídkové ceny a telefonního čísla nebo emailové
adresy pro hlášení závad a reklamací.
8.3. Uzavření smlouvy
Vybraný dodavatel, který je právnickou osobou, předloží dle § 104 odst. 2 identifikační údaje
všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem a doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob
k dodavateli (výpis z obchodního rejstříku, seznam akcionářů, rozhodnutí statutárního orgánu o
vyplacení podílu na zisku, společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy).
Vybraný dodavatel je povinen po uplynutí lhůty pro podání námitek bez zbytečného odkladu
uzavřít kupní smlouvu. Pokud se bez viny zadavatele nepodaří uzavřít kupní smlouvu ani s jedním
z dodavatelů, jehož nabídka se umístila na prvém až třetím pořadí, bude zadávací řízení zrušeno.

9. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny
Nabídková cena bude zpracována podle zadávací dokumentace s podmínkami veřejné zakázky.
Celková nabídková cena bude uvedena bez DPH, samostatně DPH a cena včetně DPH.
Cena bude obsahovat veškeré náklady spojené s úplným a konečným dokončením díla včetně
veškerých rizik a vlivů během provádění díla.

10. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky
▪
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▪ Dodavatel může podat pouze jednu nabídku.
▪ Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž
prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Pokud
dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo je
osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci,
zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí.
▪ Nabídka bude zpracována písemně v jednom vyhotovení ve stanoveném uspořádání –
náležitosti nabídky.
▪ Nabídka bude podepsána statutárním orgánem dodavatele nebo zmocněnou osobou;
v případě potvrzení nabídky zmocněnou osobou doloží dodavatel v nabídce originál plné moci
či jiného platného pověřovacího dokumentu.
▪ Dodavatel je povinen do své nabídky formou čestného prohlášení uvést, že se v plném
rozsahu seznámil se zadávací dokumentací, že si před podáním nabídky vyjasnil veškerá
sporná ustanovení nebo technické nejasnosti a že se zadávací dokumentací souhlasí a
respektuje ji. Dále bude formou čestného prohlášení dodavatelem uvedeno, že nabídková
cena obsahuje veškeré náklady dodavatele nezbytné k dodání díla, je nejvýše přípustná, pro
celý rozsah a celou dobu plnění veřejné zakázky a nebude navyšována v souvislosti s inflací
české koruny, z důvodů kursových rozdílů, odlišného personálního zabezpečení zakázky,
apod.
▪ Nabídka nebude obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl.
▪ Nabídka bude zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy tak, aby bez násilného
porušení nebylo možno žádný list z nabídky volně vyjmout. V případě kroužkové vazby bude
dále zabezpečena proti nakládání s jednotlivými listy pomocí provázku a pečetě nebo
nálepkami opatřenými podpisem, příp. razítkem dodavatele. Všechny listy nabídky budou
v pravém dolním rohu očíslovány průběžnou řadou počínající číslem 1.
Náležitosti nabídky:
- obsah nabídky vč. prohlášení o počtu stránek
- krycí list nabídky
- čestné prohlášení o seznámení se se zadávací dokumentací a nabídkové ceně
- prokázání základní způsobilosti
- prokázání profesní způsobilosti
- prokázání technické kvalifikace
- doložení technických podmínek
- prohlášení o době platnosti nabídky
- podepsaný návrh kupní smlouvy

11. Lhůta a místo pro podání nabídky
11.1. Lhůta pro podání nabídky
Lhůta pro podání nabídek končí dne 2. 11. 2017 v 9.00 hodin. Nabídky, které budou zadavateli
doručeny po skončení této lhůty, komise neotevírá.
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11.2 Místo podání nabídky
a) Nabídky se podávají v uzavřené neprůhledné obálce označené „VEŘEJNÁ ZAKÁZKA – CAS PRO
JSDH MĚSTA ŠUMPERKA - NEOTVÍRAT“, adresou zadavatele a adresou dodavatele.
b) Bude obsahovat jedno originální vyhotovení
c) Obálka bude přes místo uzavření opatřena razítkem a podpisem odpovědného zástupce
dodavatele.
d) Nabídky je možno podávat osobně na podatelně MěÚ Šumperk, Jesenická 31, Šumperk nebo
písemně na adresu: Městský úřad, Jesenická 31, 787 01 Šumperk.
Dodavatelé mohou poslat nabídku doporučenou poštou tak, aby byla do konce stanovené lhůty
pro podání nabídek doručena zadavateli.
e) Zadavatel neodpovídá za zdržení zaviněné poštou, kurýrní službou či jiným přepravcem
nabídky.
Za čas podání nabídky se považuje její fyzické převzetí na podatelně MěÚ Šumperk, Jesenická 31,
Šumperk.
f) Doručené nabídky zadavatel eviduje a přiděluje jim pořadová čísla.
13. Doba, po kterou jsou dodavatelé svými nabídkami vázání dle § 40 zákona
je stanovena do 31. 1. 2018.
Dodavatel doloží prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele,
z něhož vyplývá, že je dodavatel vázán celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací
lhůty.

12. Místo a doba otevírání obálek
Otevírání obálek se uskuteční dne 2. 11. 2017 v 9.05 hodin. Místem otevírání obálek je zasedací
místnost v objektu Městského úřadu Šumperk, Jesenická 31, 787 01 Šumperk – budova B, 3.
patro.
Otevírání obálek má právo zúčastnit se vždy jen jeden zástupce dodavatele. Pokud to není přímo
statutární orgán, je zástupce dodavatele povinen prokázat se plnou mocí.

13. Hodnotící kritéria
Základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky.
Jednotlivá dílčí kritéria jsou:
celková nabídková cena bez DPH
výkon motoru v kW

90%
10%

Při hodnocení dílčího hodnotícího kritéria výkon motoru v kW zadavatel stanovuje jako minimální
hodnotu 310 kW a jako maximální hodnotu 360 kW. Nabídka, která bude obsahovat nižší
hodnotu než je minimální, bude vyřazena pro nesplnění technických podmínek zadávacího řízení.
Nabídka obsahující vyšší hodnotu než je maximální obdrží hodnotu odpovídající maximálně
hodnotě 360 kW.
Nabídková cena bude hodnocena:
jako poměr nejnižší nabídkové ceny ku ceně posuzované nabídky x 100 x 90%
Výkon motoru bude hodnocen:
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jako poměr posuzované hodnoty výkonu motoru ku nejvyšší nabídnuté hodnotě výkonu motoru x
100 x 10%
Přidělené body za nabídkovou cenu a body za výkon motoru budou sečteny. Nabídka s nejvyšším
počtem bodů bude vybrána jako nejvýhodnější.

14. Další podmínky zakázky
a) zadavatel nepřipouští variantní řešení předmětu plnění veřejné zakázky
b) zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si informace uvedené dodavateli v nabídkách
c) zadavatel předložené nabídky dodavatelům nevrací
d) náklady spojené se zpracováním nabídek zadavatel dodavatelům nehradí
e) zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu zakázky změnit, upřesnit nebo doplnit podmínky
zakázky, a to na profilu zadavatele
Příloha: Technické podmínky
Návrh kupní smlouvy
Krycí list nabídky
V Šumperku dne 25. 9. 2017

Mgr. Zdeněk Brož
starosta města
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