4. Nabídka musí být podána ve lhůtě pro podání nabídek tj. ode dne následujícího po dni odeslání
výzvy k podání nabídky do dne
25.5.2016
do
9:00
hod, buď osobně do sídla
zmocněné osoby – MCI SERVIS s.r.o., Pod Vodojemem 2607, 760 01 Zlín,
v prac. dnech od 8:00 hod do 15:00 hod, poslední den lhůty do
9:00
hod,
nebo doporučeně poštou do sídla zmocněné osoby.
Zadavatel, ani zmocněná osoba neodpovídají za pozdní doručení nabídek způsobené poštou, nebo
kurýrní službou. Na nabídku podanou po uplynutí lhůty pro podání nabídek se pohlíží, jako by nebyla
podána. Nabídku podanou po lhůtě pro podání nabídek komise neotevírá. Zadavatel v souladu s § 71
odst. 5 zákona bezodkladně vyrozumí uchazeče o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty
pro podání nabídek. Zmocněná osoba podanou nabídku zaeviduje a vydá dodavateli potvrzení o
osobním převzetí nabídky. Nabídku podá dodavatel písemně ve dvou vyhotoveních, která musí být
zpracována dle zadávacích podmínek uvedených v této zadávací dokumentaci. Jedno vyhotovení
nabídky bude předloženo a označeno jako „ORIGINÁL“, druhé vyhotovení nabídky bude předloženo a
označeno jako „KOPIE“. ORIGINÁL i KOPIE budou dány do jedné obálky. Předmětem posuzování je
originál tištěné nabídky. Nabídka musí být zpracována jen v českém jazyce (listiny v jiném, než českém
jazyce budou doplněny úředním překladem do českého jazyka s vyjímkou slovenského jazyka).
5. Otevírání obálek s nabídkami podanými ve lhůtě pro podání nabídek se uskuteční dne
25.5.2016
ve
9:05
hodin v sídle zmocněné osoby – MCI SERVIS s.r.o., Pod Vodojemem 2607, 760 01 Zlín .
6. Základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky dle § 78 zákona – ekonomická výhodnost
nabídky:
Dílčí kritéria a jejich váha :
Nejnižší nabídková cena bez DPH

váha v %

80

Brodivost CAS při jízdě ve vodě (mm)

váha v %

10

Celková výška CAS (mm)

váha v %

10

Zadavatel rozhodl o způsobu hodnocení nabídek tak, že stanovil dílčí hodnotící kritéria a jejich váhu, s tím
že bude použita bodovací metoda. Hodnotící komise bude hodnotit dílčí hodnotící kritéria bodovací
metodou. Hodnocení podle bodovací metody provede hodnotící komise tak, že jednotlivá bodová
ohodnocení dílčích kritérií vynásobí příslušnou vahou daného dílčího kritéria. Na základě součtu
výsledných hodnot jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek
tak, že nejúspěšnější bude stanovena nabídka, která dosáhne nejvyšší hodnoty. Pokud v celkovém
hodnocení získají dvě, nebo více nabídek shodný počet bodů, rozhodne o pořadí nabídek kritérium č. 1.
Považuje-li hodnotící komise hodnotu jiného hodnotícího kritéria, než je cena, za zjevně nepřiměřenou,
postup podle předchozího odstavce nepoužije a nabídce v rámci tohoto kritéria přiřadí 0 bodů.
Pro kritérium, které nelze vyjádřit číselně, sestaví hodnotící komise pořadí nabídek od nejvhodnější k
nejméně vhodné a přiřadí nejvhodnější nabídce 100 bodů, a každé následující nabídce přiřadí takové
bodové hodnocení, které vyjadřuje míru splnění dílčího kritéria ve vztahu k nejvhodnější nabídce.
Hodnocení dílčího hodnotícího kritéria č. 1
Nejnižší nabídková cena bez DPH
100x ____________________________ x váha kritéria
Nabídková cena uchazeče bez DPH

Hodnocení dílčího hodnotícího kritéria č. 2
Nabídnutá referenční hodnota
brodivosti uchazeče v mm
100x _______________________________________ x váha kritéria
Nejvyšší nabídnutá referenční
hodnota brodivosti v mm
Zadavatel tímto stanovuje zadávací podmínku, podle které nejnižší referenční hodnota brodivosti může být
nabídnuta o hodnotě 700 mm.
Pokud uchazeč nabídne referenční hodnotu brodivosti menší než 700 mm, bude považovat hodnotící
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komise hodnotu hodnotícího kritéria za zjevně nepřiměřenou a nabídce v rámci tohoto kritéria přiřadí 0
bodů.
Hodnocení dílčího hodnotícího kritéria č. 3
Nejnižší nabídnutá referenční
hodnota výšky CAS v mm
100x _______________________________________ x váha kritéria
Nabídnutá referenční hodnota
výšky CAS v mm
Zadavatel tímto stanovuje zadávací podmínku, podle které nejnižší referenční hodnota výšky CAS může
být nabídnuta o hodnotě 3 000 mm, nejvyšší referenční hodnota výšky CAS může být nabídnuta o
hodnotě 3 300 mm.
Pokud uchazeč nabídne referenční hodnotu výšky CAS nižší než 3 000 mm, bude považovat hodnotící
komise hodnotu hodnotícího kritéria za zjevně nepřiměřenou a nabídce v rámci tohoto kritéria přiřadí 0
bodů.
Pokud uchazeč nabídne nabídne referenční hodnotu výšky CAS vyšší než 3 300 mm, bude jeho nabídka
vyřazena pro nesplnění zadávacích podmínek.

7. Zadavatel
Zadavatelsisidle
dle§§44
44odst.
odst.66zákona
zákona nevyhrazuje požadavek, že určitá část plnění veřejné zakázky nesmí být
plněna subdodavatelem. Dodavatel v nabídce uvede seznam subdodavatelů, s jejichž pomocí chce plnění
veřejné zakázky uskutečnit. Dodavatel využije přílohu zadávací dokumentace – Subdodavatelské zajištění
zakázky, kde je povinen vyplnit všechny požadované údaje. Dodavatel doloží příslušnou tabulku i v případě, že
zakázka nebude plněna subdodavatelsky. V tom případě dodavatel tabulku v příslušných kolonkách proškrtne
nebo nevyplní. Tabulka musí být datována, s otiskem razítka (pokud uchazeč používá razítko) a podepsaná
uchazečem – osobou oprávněnou zastupovat uchazeče. V případě, že tabulka subdodavatelského zajištění
nebude v nabídce doložena, může být nabídka uchazeče vyřazena z další účasti v zadávacím řízení.
Zadavatel si v souladu s § 81 odst. 4 zákona vyhrazuje možnost uveřejnění oznámení o výběru
nejvhodnější nabídky na profilu zadavatele.
Zadavatel si v souladu s § 60 odst. 2 a § 76 odst. 6 zákona vyhrazuje možnost uveřejnění oznámení o
rozhodnutí o vyloučení uchazečů uveřejněním na profilu zadavatele.
Dodavatelé jsou povinni v nabídce doložit kopii platného certifikátu vydaného pro požadovaný typ CAS
autorizovanou osobou, případně prohlášením o shodě výrobku. Certifikát musí být platný i při
protokolárním předání a převzetí zboží.
Dodavatelé jsou povinni k předmětu dodávky doložit do nabídky technické parametry a barevné
fotografie o velikosti např. A5 dodávaného zboží.
8. Zadavatel
Zadavatelstanoví
stanovívvsouladu
souladuss§§43
43odst.
odst.22zákona
zákonadélku
délkuzadávací
zadávacílhlhůty, tj. lhůty, po kterou jsou uchazeči
vázáni svou nabídkou, na 120 kalendářních dnů. Zadávací lhůta dle § 43 odst. 3 začíná běžet okamžikem
skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení o výběru nejvhodnější nabídky.
Zadávací lhůta se prodlužuje uchazečům, s nimiž může zadavatel v souladu se zákonem uzavřít smlouvu
až do doby uzavření smlouvy nebo do zrušení zadávacího řízení. Zadávací lhůta neběží v souladu s § 43
odst. 4 a 5 zákona.
9. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace podle § 51 a § 62 zákona :
Zadavatel požaduje prokázání splnění kvalifikace :
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