MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - ŠEBEROV
K Hrnčířům 160, Praha 4 – Šeberov, PSČ 149 00

Číslo veřejné zakázky:

1/2019

Název veřejné zakázky:

Elektromobil - opakovaná výzva

Výzva k podání nabídky v režimu zakázky malého rozsahu na dodávku
Městská část Praha - Šeberov tímto zveřejňuje výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace
v režimu zakázky malého rozsahu na dodávku elektromobilu s přiměřeným použitím zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

1. Identifikace zadavatele
Obchodní jméno:

Městská část Praha-Šeberov

Sídlo:

K Hrnčířům 160, 149 00 Praha 4

IČ:

00241717

DIČ:

CZ00241717

Jednající:
Internetové stránky:

ve věcech smluvních Ing. Petrou Venturovou,
starostkou
www.seberov.cz

Odpovědná osoba ve věcech smluvních:

Ing. Petra Venturová

Telefon:

244911713

E-mail:

info@seberov.cz

2. Financování předmětu zakázky
Nákup elektromobilu bude spolufinancován ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci výzvy č.
21/2017 (Prioritní oblast 5. Životní prostředí ve městech a obcích, Podoblast 5.2 Udržitelná městská
doprava a mobilita) v rámci Národního programu životního prostředí.
3. Lhůta pro podání nabídky:
17.4.2019 do 9:00 hodin
4. Místo pro podání nabídky:
Nabídky lze doručit poštou nebo osobně v PO, ST 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00, ostatní dny po
předchozí telefonické dohodě, do podatelny na adrese zadavatele v zapečetěné obálce označené
Tel: 244911713
Fax: 244912801

IČO: 002 41 717
e-mail: info@seberov.cz

BANKOVNÍ SPOJENÍ: ČS a.s.
č.účtu: 2000692309/0800

názvem zakázky „Elektromobil - opakovaná výzva – neotvírat“. Na obálce musí být uvedena
kontaktní adresa dodavatele.
5. Předmět zakázky:
Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku elektromobilu.
Musí se jednat o nové vozidlo M1 (osobní) s platným Prohlášením o shodě prokazujícím schválení
typu vozidla včetně alternativního pohonu.
Elektromobilem se rozumí vozidlo výhradně s elektropohonem, a to:
- BEV – vozidlo s bateriovým pohonem,
- EREV – výhradně elektrické vozidlo s prodlouženým dojezdem (za pomoci částečného
dobíjení akumulátorů jednotkou se spalovacím motorem).
Elektromobil musí být 5 dvéřový s minimálním výkonem motoru 60kW a minimální kapacitou baterie
15kWh.
Další požadovanou výbavou je:
- klimatizace,
- nabíječka s možností rychlého nabíjení,
- dobíjecí kabel pro 230V zásuvky,
- dobíjecí kabel pro Wallbox a veřejné nabíjecí stanice.
6. Kritéria a metoda hodnocení nabídek:
Nabídky budou dle §114 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek hodnoceny
podle jejich ekonomické výhodnosti. Celková ekonomická výhodnost nabídky bude hodnocena podle
výše nabídkové ceny včetně DPH.
V případě rovnosti nabídek rozhoduje o pořadí los.
7. Způsob jednání s účastníky výběrového řízení:
Zadavatel nebude s účastníky o nabídkách jednat.
8. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
Nabídku a další požadované doklady je třeba podat písemně v souladu se zadávacími podmínkami,
všechny listy svázané do jednoho svazku. Nabídka musí být zpracována výhradně v českém jazyce.
Nabídka musí obsahovat nabídkovou cenu dle bodu 9 výzvy, doložení kvalifikačních předpokladů dle
bodu 13 výzvy, návrh kupní smlouvy a reference o uchazeči.
Nabídka musí dále obsahovat kompletní technickou specifikaci nabízeného vozidla, zejména typ
vozidla, výkon motoru, minimální kapacitu baterie a jeho výbavu.
Nabídka dále musí obsahovat platné Prohlášení o shodě prokazující schválení typu vozidla včetně
alternativního pohonu.
Dodavatel jako součást nabídky předloží CD s nabídkou ve formátu Adobe Acrobat Dokument (PDF)
a návrhem smlouvy ve formátu dokument aplikace Microsoft Word (DOC).
9. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Nabídka musí být doložena v členění: cena bez DPH, sazba DPH, hodnota DPH a cena celkem.
Nabídková cena je pevná, konečná a nepřekročitelná. Platební podmínky: faktura při dodání
elektromobilu s 15denní splatností.
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10. Doba a místo plnění zakázky:
Dodání elektromobilu je požadováno ve 3. Q. 2019, konec plnění nejpozději do 30.11.2019.
Místo plnění: Praha - Šeberov
11. Požadavky na varianty nabídek:
Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.
12. Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek. Písemná žádost musí
být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
13. Požadavky na prokázání kvalifikace:
Dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
14. Požadavky na specifikaci případných poddodavatelů:
Pokud se bude účastnit zakázky případný poddodavatel, uveďte v nabídce jeho identifikační údaje
(obchodní firma / název / jméno, příjmení, sídlo / sídlo podnikatele / místo trvalého pobytu, IČ, pokud
bylo přiděleno).
15. Zveřejnění výzvy:
Výzva je zveřejněna na http://www.seberov.cz/umc/verejne-zakazky.htm a na
https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/mestska-cast-praha-seberov_1665/.
16. Zrušení veřejné zakázky
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit tuto zakázku bez udání důvodu.

V Praze dne 1.4.2019

Ing. Petra
Venturová

Digitálně podepsal Ing. Petra
Venturová
Datum: 2019.04.01 10:54:05 +02'00'

Ing. Petra Venturová
Starostka MČ Praha-Šeberov
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