Čj: OUH - 1292/2021

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého
rozsahu

Zakázka je zadávána dle §27 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek (dále jen „zákon“), ve znění pozdějších předpisů, jako zakázka malého
rozsahu. V souladu s §31 zákona se nejedná o zadávací řízení dle zákona.

1. Zadavatel:
Adresa:
IČ:
Zastoupený:
Tel.:
e-mail:

Obec Hovorčovice
Revoluční 33, 250 64 Hovorčovice
00240214
Jiří Novák – starosta obce
283 933 123
ou@hovorcovice.cz

2. Název zakázky:
„Zajištění pravidelné přepravy žáků ze ZŠ Hovorčovice do CVČ Měšice ve
školním roce 2021/2022“
3. Druh zakázky:
Veřejná zakázka na služby.
4. Druh výběrového řízení:
Zakázka malého rozsahu. Výběrové řízení mimo režim zákona.
5. Předmět zakázky:
Obci Hovorčovice v rámci řešení dočasného umístění dvou tříd ZŠ Hovorčovice
vyvstala potřeba dopravy žáků z adresy Hovorčovice, Revoluční 933, do areálu CVC
Měšice, na adrese Měšice, Nosticova 590. Jedná se o zajištění dopravy autobusem
pro cca. 34 žáků a max. 2 dospělí; tzn. 36 osob, po celý pracovní týden s výjimkou
státních svátků a školních prázdnin po dobu od 1.9.2021 do 30.6.2022. Délka trasy je
cca 2,5 km.
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V rámci předmětu bude požadováno:
A) Zajištění ranního autobusového spoje z adresy Hovorčovice, Revoluční 933,
na adresu Měšice, Nosticova 590, s přistavením autobusu v pracovní dny s
výjimkou státních svátků a školních prázdnin na výchozí adresu v 7:40 hod.
(odjezd 7:50 hod.).
B) Zajištění odpoledního autobusového spoje z adresy Měšice, Nosticova 590,
na adresu Hovorčovice, Revoluční 933, s přistavením autobusu v pracovní
dny s výjimkou státních svátků a školních prázdnin na výchozí adresu v 4x
týdně odjezd ve 12:50 hod a 1x týdně odjezd ve 13:45 hod. Ve dnech
předávání vysvědčení odjezd v 9:00 hod.
C) Autobus musí být vybaven bezpečnostními pásy.
6. Doba a místo plnění veřejné zakázky
Termín zahájení plnění zakázky:
1.9.2021
Termín skončení plnění zakázky:
Místo :

30.6.2022

Obec Hovorčovice, Revoluční 933 a Měšice, Nosticova 590

7. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
Nabídka bude zpracována v českém jazyce. Zadavatel nepřipouští variantní
řešení nabídky.
Uchazeč podá nabídku elektronickou poštou (e-mailem) ve lhůtě pro podání nabídek.
Nabídky, které budou zadavateli doručeny po termínu uvedeném níže, nebudou
zadavatelem hodnoceny.
8. Požadavek na způsob zpracování cenové nabídky
Celková nabídková cena bude uvedena v členění cena celkem bez DPH a cena
celkem vč. DPH v korunách českých. V rámci nabídky bude uvedena i cena za
dopravu v rámci jednoho dne (jedna cesta tam a jedna cesta zpátky) v členění cena
celkem bez DPH a cena celkem vč. DPH v korunách českých.
Uchazeč uvede informaci, zda je plátcem DPH. Nabídková cena bude stanovena
jako pevná a nepřekročitelná po celou dobu plnění zakázky. Cenu lze navýšit jen
v případě, že nastanou okolnosti předpokládané ve smlouvě.
9. Hodnotící kritérium
Nabídky budou hodnoceny podle kritéria – nejnižší nabídková cena bez DPH.
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10. Lhůta pro podání nabídky
Do 9.7.2021, do 12:00 hodin.
11. Místo pro podání nabídky
Nabídky budou podány na adresu sídla zadavatele. Zadavatel nedisponuje
elektronickými prostředky, které by umožnily elektronické podání nabídky. Pro
splnění dané časové lhůty pro předání nabídek je zadavatelem stanoven den předání
nabídky na dále uvedené adrese, nikoli den podání na příslušném poštovním úřadě.
Jiné doručení není považováno za řádné podání nabídky.
Adresa a sídlo zadavatele :
Obec Hovorčovice, Revoluční 33, 250 64 Hovorčovice.
Nabídky je možno doručit :
a) poštou na adresu sídla zadavatele,
b) osobně na adresu sídla zadavatele v těchto hodinách :
v pondělí a středu v 8,00 - 11,30 hod. a 12,30 - 17,00 hod.,
v úterý a čtvrtek v 8,00 - 11,30 hod. a 12,30 - 16,00 hod.,
v pátek v 8,00 - 11,30 hod.
12. Vysvětlení zadávací dokumentace
Případné dotazy k zadávací dokumentaci lze podávat na adresu zadavatele, na
kontaktní email: mistostarosta@hovorcovice.cz. Dotazy je nutno podat pouze
emailem, nejpozději 4 pracovní dny před ukončením lhůty pro podání nabídek.
Zadavatel upozorňuje, že nabídka musí být zpracována v souladu se všemi
informacemi, které zadavatel poskytl.
13. Požadavky na prokázání kvalifikace
Účastník zadávacího řízení doloží výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm
zapsán, či jiný výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán (prostá kopie).
Účastník zadávacího řízení doloží oprávnění k podnikání podle zvláštních právních
předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky – Silniční motorová
doprava osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně
řidiče (prostá kopie).
Účastník zadávacího řízení prokáže splnění podmínek základní způsobilosti (§74
zákona) předložením čestného prohlášení – viz vzor v příloze výzvy.
14.Obchodní podmínky
Součástí nabídky uchazeče musí být návrh smlouvy o dílo.
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15.Další podmínky veřejné zakázky
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení až do uzavření smlouvy,
odmítnout všechny předložené nabídky a nevybrat žádného uchazeče.
Veškeré náklady na vyhotovení nabídky nesou výlučně účastníci zadávacího řízení
na svůj vrub, a to i v případě, kdy zadavatel v plném rozsahu využije práva, které si
vyhradil v předchozím odstavci.
Dodavatel podáním nabídky uděluje zadavateli souhlas k ověření a prověření údajů
uvedených v nabídkách. Zadavatel vyloučí dodavatele ze soutěže v případě, že
dodavatel uvede ve své nabídce nepravdivé údaje.
16.Další informace zadavatele k otevírání obálek a hodnocení nabídek
Obálky budou otevírány v sídle zadavatele dne 12.7.2021 ve 13:00 hodin.
Nabídky budou otevírány a vyhodnocovány v pořadí, ve kterém byly doručeny. O
vyhodnocení nabídek a výběru nejvhodnějšího uchazeče budou všichni uchazeči
informováni e-mailem do 7 dní od lhůty pro podání nabídek.
17.Doporučený obsah nabídky
 Krycí list nabídky - identifikace uchazeče a nabídková cena
 Doklady o splnění kvalifikace
 výpis z obchodního rejstříku – prostá kopie
 oprávnění k podnikání – prostá kopie
 doklad prokazující odbornou způsobilost – prostá kopie
 čestné prohlášení – základní způsobilost
 Návrh smlouvy o dílo
18. Přílohy výzvy
1. Krycí list nabídky (VZOR)
2. Čestné prohlášení – základní způsobilost (VZOR)

Jiří Novák, v.r.
starosta obce Hovorčovice
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