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1. Identifikační údaje zadavatele 

Jedná se o výběrové řízení vyhlášené podle Metodiky zadávání zakázek dokumentace 

programu 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016 - 

2022 (dále jen „MP“) a při respektování zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, v platném znění (dále jen „Zákon“) v ustanoveních, na která se tato zadávací 

dokumentace odvolává. 

 

Obchodní firma nebo název / obchodní 

firma nebo jméno a příjmení: 
Centrum LIRA, z.ú. 

Sídlo / místo podnikání / místo trvalého 

pobytu (příp. doručovací adresa): 

Matoušova 406/20, Liberec III-Jeřáb, 460 07 

Liberec 

IČO: 28731191 

Osoba oprávněná jednat jménem či za 

zadavatele: 

 

PaedDr. ALEXANDRA BEČVÁŘOVÁ, ředitelka – 

statutární zástupce 

 

 

2. Identifikační údaje osoby zastupující zadavatele  

Obchodní firma nebo název / obchodní 

firma nebo jméno a příjmení: 
enovation services s.r.o. 

Sídlo / místo podnikání / místo trvalého 

pobytu (příp. doručovací adresa): 
Sokolovská 695/115b, 186 00 Praha 8 - Karlín 

IČO: 24751731 

Osoba oprávněná za osobu zastupující 

zadavatele jednat: 
Jan Pulchart, jednatel  

Kontaktní osoba: Ing. Jiří Hlaváč, consultant 

Telefon, e-mail: 
+420 739 575 547,  

jiri.hlavac@enovation.cz 

 

3. Předmět plnění 

3.1 Popis předmětu plnění 

Předmětem plnění je dodávka 1 kusu nového osobního automobilu.  

Vítězný dodavatel/účastník výběrového řízení jako prodávající se zavazuje zadavateli jako 

kupujícímu dodat nové doposud nepoužité zboží. Za nepoužité zboží se v případě nákupu 

automobilu (dále jen „vozidla“) považuje vozidlo, kdy zadavatel figuruje v technickém průkazu 

vozidla na prvním místě, a současně se nejedná o zánovní, předváděcí či repasované vozidlo. 

Vozidlo bude mít ve velkém technickém průkazu uveden rok výroby 2022. 

Technická specifikace osobního automobilu: 

- Kategorie vozidla – M1 

- Emisní norma motoru EURO 6 

- Palivo – benzín  

mailto:jiri.hlavac@enovation.cz
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- Převodovka - manuální 

- Max. normovaná kombinovaná spotřeba paliva dle nařízení vlády č. 173/2016 Sb. o 

stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních 

vozidel 

- Výkon motoru min. 50 kw 

- Rozvor kol min. 2500 mm 

- Velikost kufru min. 300 l 

- Počet míst k sezení – min. 4 

- Vozidlo bude dodáno na letních pneumatikách 

- Systém kontroly tlaku v pneumatikách vč. rezervního kola 

- Čelní airbag řidiče a spolujezdce 

- ABS 

- Posilovač řízení 

- Originální z výroby integrované rádio v palubní desce s funkcí bluetooth handsfree 

- Mechanicky výškově seřiditelné sedadlo řidiče, spolujezdce a volantu 

- Povinná výbava vozidla dle Vyhlášky č. 206/2018 Sb. 

- Sklopná obě zadní sedadla 

Součástí předmětu veřejné zakázky je i odborné zaškolení obsluhy v celkovém rozsahu min. 1 

hod a dodání návodu k obsluze v českém jazyce společně s vozidlem. 

 

Dále bude společně s vozidlem dodán jeho velký a malý technický průkaz, servisní knížka a 

všechny další související dokumenty. 

 

Součástí předmětu zakázky je taktéž povinnost prodávajícího zajistit změnu vlastníka vozidla 

v souladu se zákonem č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních 

komunikacích, a veškeré související činnosti (tzn. kompletní přepis vozidla/vozidel). 

 

Součástí předmětu zakázky je poskytování záručního servisu. Záruční servis bude v rozsahu 

záručních oprav vad po celou dobu záruky za jakost poskytován zcela bezplatně, resp. jeho 

cena bude zahrnuta v nabídkové ceně dle této zadávací dokumentace. 

 

Předmět plnění bude proveden v nejlepší možné kvalitě a v souladu s příslušnými normami 

a předpisy platnými v době plnění předmětu zakázky. Dodaná vozidla i veškeré součásti a 

příslušenství musí být nové, nepoužité, nerepasované. 

Zakázka není rozdělená na části, neboť se jedná o plnění, které spolu věcně a technicky 

souvisí. Jeho rozdělením by zadavateli vznikaly další nedůvodné náklady spojené s realizací 

předmětu plnění zakázky. Zadavatel tedy neumožňuje dílčí plnění. 
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Je-li v dokumentech spojených s realizací plnění snad definován konkrétní výrobce nebo jeho 

zástupce, má se pouze za to, že je tím definován požadovaný minimální technický standard 

plnění nebo položky. V samotné nabídce může být zcela nahrazen výrobkem od jiného 

dodavatele (výrobce), který má srovnatelné parametry. Zadavatel tak umožňuje i jiné 

technicky a kvalitativně shodné řešení. V případě, že dodavatel využije jiného srovnatelného 

prvku oproti technické specifikaci uvedené v přílohách ZD, je povinen navrhované náhrady 

vyznačit a dostatečně popsat v nabídce. 

 

Druh zakázky: zakázka na dodávky, zadávaná v režimu uzavřené výzvy na 

zakázku, jejíž předpokládaná hodnota přesáhne 200 000 Kč 

bez DPH a nedosáhne 750 000 Kč bez DPH dle MP 

Klasifikace předmětu veřejné zakázky: 

 

KÓD CPV: NÁZEV: 

34110000-1 Osobní vozidla 

 

3.2 Předpokládaná hodnota zakázky 

Předpokládaná celková hodnota zakázky je nepřekročitelná. Její překročení povede k vyloučení 

dodavatele z výběrového řízení pro nesplnění zadávacích podmínek. 

 

Předpokládaná celková hodnota zakázky:  291 000 Kč (bez DPH)      

 

Předmět plnění bude v případě podpory spolufinancován ze zdrojů programu 013 310 Rozvoj a 

obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016 - 2022. 

 

Registrační číslo projektu: „013D312002604“, název projektu: „Centrum LIRA,z.ú. - nákup 

automobilu bez zvláštních úprav pro sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi s poruchou 

autistického spektra“. 

3.3 Místo, doba plnění a přístup k dokumentům 

Místo plnění zakázky:  Sídlo dodavatele a autorizované servisní středisko výrobce  

 

Předpokládaný termín zahájení plnění zakázky:  ihned po uzavření smlouvy 

Předpokládaný termín řádně ukončeného plnění: do 240 kalendářních dnů od 

uzavření smlouvy 

(Ukončením plnění se rozumí 

převzetí kupujícím a podpis 

předávacího protokolu po 

zaškolení obsluhy.) 

 

Tato zadávací dokumentace vč. příloh je volně ke stažení na webových stránkách zadavatele: 

http://www.centrumlira.cz/  

 

http://www.centrumlira.cz/
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4. Obchodní podmínky  

Zadavatel uzavře s dodavatelem kupní smlouvu. Závazný návrh smlouvy je přílohou č. 3 této 

zadávací dokumentace. Dodavatel v nabídce doloží doplněný návrh smlouvy, který musí být v 

souladu s podmínkami zakázky, zadávací dokumentace a jím doloženou nabídkou. V návrhu 

smlouvy doplní dodavatel pouze své identifikační a kontaktní údaje, nabídkovou cenu (tj. 

hodnotící kritérium) a případné další vyznačené údaje, které reagují na podmínky zadávací 

dokumentace. Dodavatel není oprávněn ustanovení smlouvy jakkoliv jinak měnit nebo 

podmiňovat. 

Návrh smlouvy, který dodavatel předloží ve své nabídce, bude podepsán osobou oprávněnou 

jednat jménem či za dodavatele. Pokud za dodavatele jedná zmocněnec na základě plné 

moci, musí být v nabídce předložena plná moc (v originále či úředně ověřené kopii). U 

společné nabídky více osob bude návrh smlouvy podepsán všemi osobami oprávněnými jednat 

jménem či za všechny jednotlivé účastníky společné nabídky či jimi zmocněnými osobami. 

Zmocnění (v originále či úředně ověřené kopii) musí být v takovém případě součástí nabídky 

dodavatele.  

 

Zadavatel dále stanovuje, že závazný návrh smlouvy musí obsahovat tyto přílohy: 

 Technická specifikace předmětu plnění. 

 

 

5. Požadavky na prokázání kvalifikace 

5.1 Požadavky na prokázání kvalifikace 

Tato zadávací dokumentace upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání 

kvalifikace. 

 

Kvalifikaci splňuje dodavatel, který doloží následující doklady: 

 

 Výpis z obchodního rejstříku nebo jiný obdobný doklad o právní subjektivitě 

 Doklad o oprávnění k podnikání (např. výpis z živnostenského rejstříku) 

 Čestné prohlášení o bezdlužnosti vůči příslušnému finančnímu úřadu a příslušnému 

úřadu sociálního zabezpečení 

 Čestné prohlášení o bezúhonnosti účastníka výběrového řízení (fyzické osoby) či 

statutárního orgánu účastníka výběrového řízení (právnické osoby) 

 

Vzor čestného prohlášení je uveden v příloze č. 2 zadávací dokumentace. Dodavatel předkládá 

prosté kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Namísto předložení dokumentů 

požadovaných zadavatelem je účastník výběrového řízení oprávněn prokázat svou kvalifikaci 

výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 228 zákona o zadávání 

veřejných zakázek) nebo certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů 

(obdobně podle § 234 zákona o zadávání veřejných zakázek). 

 

Dodavatelé, kteří nesplní kvalifikaci, budou z dalšího průběhu výběrového řízení zadavatelem 

vyloučeni. 
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6. Varianty nabídky  

Variantní nabídky se nepřipouštějí. 

 

7. Doba, po kterou jsou dodavatelé vázáni obsahem 

nabídky  

Zadávací lhůta není stanovena. 

 

8. Způsob zpracování nabídkové ceny  

Dodavatel stanoví celkovou nabídkovou cenu za celý požadovaný předmět plnění, a to částkou 

v CZK bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).  

 

Nabídková cena v CZK bude v návrhu smlouvy uvedena v členění: nabídková cena bez DPH, 

samostatně DPH a nabídková cena včetně DPH.  

 

Nabídková cena bude zahrnovat veškeré práce, dodávky a činnosti vyplývající ze zadávacích 

podkladů (zejm. dopravu, cla, pojištění, instalaci a uvedení do provozu, zaškolení obsluhy 

apod.). Cena je stanovena jako konečná a nejvýše přípustná. 

 

DODAVATEL VYPLNÍ NABÍDKOVOU CENU DO NÁVRHU SMLOUVY. 

 

9. Podmínky a požadavky na zpracování a obsah nabídky  

Každý účastník výběrového řízení může podat pouze jednu nabídku. 

 

Nabídka bude zpracována v povoleném jazyce: čeština.  

 

V povoleném jazyce musí být veškeré části nabídky, i ty, které dodavatel vkládá do nabídky 

nad rámec stanovený zadávací dokumentací (např. katalogy, „marketingové materiály“ atp.), 

kromě zákonem stanovené výjimky na prokázání kvalifikačních předpokladů stanovené v § 45 

Zákona. 

 

Originál nabídky bude předložen v listinné podobě. Zadavatel doporučuje dále předložit kopii 

nabídky v tištěné verzi a elektronické verzi (oskenovaná kopie nabídky na nosiči USB/CD/DVD 

vč. textu předloženého návrhu smlouvy ve formátu MS Word). 

 

Nabídka dodavatele se podává písemně (spolu s případnou kopií/kopiemi) v uzavřené obálce 

s nápisem „VEŘEJNÁ ZAKÁZKA“ - název veřejné zakázky a „NEOTVÍRAT“ a zpáteční 

adresou dodavatele. 

 

Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. 

 

Zadavatel doporučuje všechny listy nabídky očíslovat vzestupnou číselnou řadou a svázat tak, 

aby tvořily jeden celek a byly zabezpečeny proti rozdělení. 

 

Obsah nabídky: 
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Krycí list nabídky, který tvoří přílohu č. 1 této zadávací dokumentace, podepsaný osobou 

oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. Kontaktní osoba dodavatele uvedená v Krycím 

listu nabídky bude sloužit jako kontaktní osoba pro účely tohoto výběrového řízení a mohou ji 

být zasílány ze strany zadavatele žádosti o vysvětlení/doplnění nabídky, výzva k součinnosti 

s podpisem smlouvy atd. 

 

Obsah nabídky. Doporučujeme, aby byla nabídka opatřena obsahem s uvedením čísel stránek 

u jednotlivých oddílů (kapitol). 

 

Podepsaný návrh Smlouvy.  

Smlouva včetně příloh podepsaná osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele bude 

součástí nabídky jako návrh Smlouvy. Smlouva musí po obsahové stránce odpovídat obsahu 

nabídky dodavatele. Pokud Smlouva nebude odpovídat ostatním částem nabídky dodavatele, 

může být tato skutečnost důvodem pro vyloučení nabídky a vyloučení dodavatele. Pokud jedná 

jménem či za dodavatele jiná osoba odlišná od osoby oprávněné jednat, musí být součástí 

návrhů Smluv plná moc opravňující tuto osobu k jednání. Tato plná moc musí být předložena 

v originále nebo v úředně ověřené kopii. 

 

Dodavatel zároveň předloží v nabídce text v totožné podobě předložené smlouvy ve formátu 

MS Word. 

 

Doklady a dokumenty k prokázání splnění kvalifikace. Nabídka bude obsahovat 

podepsané doklady k prokázání kvalifikace v souladu s kapitolou č. 5 této zadávací 

dokumentace (podepisování čestných prohlášení, viz podpis návrhu Smlouvy). 

 

Technická specifikace nabízeného řešení - plnění musí odpovídat technické specifikaci 

uvedené v kapitole č. 3 této zadávací dokumentace. V opačném případě se bude jednat o 

porušení zadávacích podmínek a dodavatel může být z výběrového řízení vyloučen. Zadavatel 

pro úplnost uvádí, že se může jednat o katalogy, produktové listy, technické listy, části návodů 

k obsluze či jiné obdobné dokumenty obsahující požadované informace. 

 

10. Způsob hodnocení nabídek  

Základním kritériem hodnocení nabídky je ekonomická výhodnost nabídky, která bude 

posuzována dle nejnižší celkové nabídkové ceny bez DPH za celý požadovaný předmět 

plnění (analogicky dle § 114 Zákona) v měně dle kapitoly č. 8 této zadávací dokumentace.  

Nabídky budou hodnoceny tak, že nejvýhodnější nabídka bude nabídka s nejnižší celkovou 

nabídkovou cenou a dále bude pořadí nabídek určeno vzestupně podle výše celkové nabídkové 

ceny. V případě, že budou podány dvě a více nabídek se stejnou nejnižší celkovou nabídkovou 

cenou, bude jako vítězný dodavatel vybrán ten, který nabídl delší záruční dobu. 

Nabídková cena, která bude předmětem hodnocení, musí být uvedena v návrhu Smlouvy, který 

bude tvořit součást nabídky. V případě neuvedení celkové nabídkové ceny v návrhu Smlouvy, 

bude tato skutečnost důvodem k vyřazení nabídky a vyloučení dodavatele z výběrového řízení. 

Účastník není oprávněn podmínit jím navrhované údaje, které jsou předmětem 

hodnocení, další podmínkou. Podmínění nebo uvedení několika rozdílných hodnot 

může být důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení účastníka z výběrového řízení.  
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11.  Další informace k výběrovému řízení  

11.1 Vysvětlení zadávacích podmínek 

Dodavatel je oprávněn po zadavateli písemně požadovat vysvětlení zadávacích podmínek 

(dodatečné informace). Písemné žádosti o vysvětlení je možné zaslat kontaktní osobě: Ing. Jiří 

Hlaváč, e-mail: jiri.hlavac@enovation.cz nebo na adresu enovation services s.r.o, Budova 

Rustonka R 3, Sokolovská 695/115b, Karlín, 186 00 Praha 8. 

Písemná žádost musí být zadavateli, resp. výše uvedené kontaktní osobě, doručena nejpozději 

4 pracovní dni před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Vysvětlení zadávacích podmínek může 

zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti.  

Zadavatel zodpoví a odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, 

nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení žádosti podle předchozího odstavce. Pokud 

zadavatel v této lhůtě žádost o vysvětlení nezodpoví, prodlouží lhůtu pro podání nabídek o tolik 

pracovních dnů, o kolik byla doba na zodpovězení přesažena. Vysvětlení zadávacích podmínek 

bude odesláno všem účastníkům výběrového řízení a uveřejněno na webových stránkách 

zadavatele. 

Zadavatel dále stanoví, že pro zajištění transparentnosti zadávacího procesu musí být veškerá 

komunikace se zadavatelem vedena pouze písemnou formou. Jakýkoliv další způsob (např. 

osobní jednání, telefonát) je vyloučen. 

11.2 Prohlídka místa plnění předmětu výběrového řízení 

Zadavatel s ohledem na předmět plnění neorganizuje prohlídku místa plnění. 

 

12. Termíny a kontakty  

Lhůta pro podání nabídek nejpozději do:   14. 12. 2021 do 10:00 hod. 

Datum otevírání nabídek:     14. 12. 2021 v 10:05 hod. 

 

Adresa pro podání nabídek: Centrum LIRA, z. ú., Matoušova 406/20, Liberec III-Jeřáb, 460 

07 Liberec.  

 

Nabídky se doručují zasláním doporučeně na adresu Centrum LIRA, z. ú., Matoušova 406/20, 

Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec. 

 

Za včasné doručení odpovídá dodavatel.  

 

Adresa otevírání nabídek:    

Otevírání nabídek proběhne dne 14. 12. 2021 v 10:05 hodin na adrese Centrum LIRA, z. ú., 

Matoušova 406/20, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec. Otevírání obálek je neveřejné. 

 

13. Další podmínky zadavatele  

a) Zadavatel nepřiznává dodavateli právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve 

výběrovém řízení. Rovněž nepožaduje poplatky za to, že se dodavatel může o výběrové řízení 

ucházet.  

mailto:jiri.hlavac@enovation.cz
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b) Zadavatel prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným 

příslibem. 

c) Zadavatel může na základě mimořádně nízké nabídkové ceny dodavatele vyloučit 

z výběrového řízení. 

d) Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě je dodavatel 

osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

e) Zadavatel si vyhrazuje kdykoliv zrušit výběrové řízení, a to až do doby uzavření smlouvy 

z následujících důvodů: 

 nebyly ve stanovené lhůtě podány žádné nabídky nebo žádné vhodné nabídky 

 byly zjištěny chyby/rozpory ve Výzvě nebo v zadávací dokumentaci 

 odpadly důvody pro pokračování v důsledku podstatné změny okolností, která nastala po 

zahájení výběrového řízení a kterou zadavatel jednající s řádnou péčí nemohl nepředvídat 

a ani ji nezpůsobil 

 vybraný dodavatel odmítl uzavřít smlouvu, nebo neposkytl zadavateli k jejímu uzavření 

dostatečnou součinnost. 

V případě zrušení výběrového řízení zadavatel do 3 pracovních dnů písemně informuje všechny 

účastníky výběrového řízení. 

f) Podáním nabídky dodavatel plně akceptuje všechny podmínky a požadavky stanovené v této 

zadávací dokumentaci a bere na vědomí, že tyto budou následně ukotveny ve smlouvě, která 

bude uzavřena s vybraným dodavatelem. 

g) Dodavatel podáním nabídky bere na vědomí a je seznámen s tím, že předmět plnění 

výběrového řízení bude v případě podpory spolufinancován z programu 013 310 Rozvoj a 

obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016 – 2022. V případě, že zadavateli 

nebudou přiděleny finanční prostředky pro krytí výdajů plynoucích z realizace celého projektu, 

má zadavatel právo nepodepsat smlouvu s vítězným dodavatelem.  

h) Nejedná se o zakázku zadávanou dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

j) Oznámení o výběru dodavatele bude zasláno všem účastníkům výběrového řízení do 5 dnů 

po rozhodnutí o výběru dodavatele.  

 

14. Přílohy zadávací dokumentace  

Příloha č. 1: Krycí list nabídky  

Příloha č. 2: Čestné prohlášení ke kvalifikaci 

Příloha č. 3: Návrh kupní smlouvy 

 

V Liberci, dne  

                 

 

 

                                                 

                                                                            ……………………………………………………………… 

                                                                          PaedDr. ALEXANDRA BEČVÁŘOVÁ, ředitelka 
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