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VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových jako zadavatel se sídlem
Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, Územní pracoviště Brno, Příkop 818/11, 602 00 Brno
(dále jen „Úřad" nebo „zadavatel“) s odvoláním na ustanovení § 27 a § 31 zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též „zákon“), - vyzývá dodavatele k podání cenové
nabídky ke zjištění ceny v místě a čase obvyklé k plnění zakázky malého rozsahu nazvané
„Správa zajištěných motorových vozidel ÚP Brno - 2019“.
1. Předmět plnění a předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Předmětem plnění ze smlouvy je zajištění nezbytné odborné údržby osobních motorových
vozidel zajištěných v trestním řízení, podle příslušných ustanovení zákona č. 279/2003 Sb,
o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, prostřednictvím odborně způsobilé osoby, jejichž správu vykonává
objednatel, tj. ÚZSVM - Územní pracoviště Brno a jeho odbory Hospodaření s majetkem státu
na ÚP Brno, odloučená pracoviště Břeclav, Hodonín, Jihlava, Kroměříž, Prostějov, Uherské
Hradiště, Vyškov, Zlín, Znojmo, Žďár nad Sázavou.
Předmětem plnění je tedy provádění odborné údržby zajištěných osobních motorových
vozidel, které zahrnuje:
1.1 Vstupní prohlídka vozidla, která obsahuje tyto úkony:
a) Zjištění eventuálních závad na diagnostickém zařízení vč. vyhotovení písemného
soupisu závad.
b) Prohlídka, zda nedošlo k poškození laku vozidla.
c) Odpojení a vyjmutí akumulátoru (podle technických podmínek vozidla), kontrola
klidového napětí, kontrola stavu elektrolytu, dobití akumulátoru.
d) Kontrola tlaku ve všech pneumatikách a jejich dohuštění, zpravidla na 3,5 bar.
e) Kontrola vytékajících olejových a jiných náplní z vozidla.
1.2 Pravidelná odborná údržba vozidla každé tři měsíce:
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a) Odpojení a vyjmutí akumulátoru (podle technických podmínek vozidla), kontrola
klidového napětí, kontrola stavu elektrolytu, dobití akumulátoru.
b) Kontrola tlaku ve všech pneumatikách a jejich dohuštění, zpravidla na 3,5 bar.
c) Kola vozidla se pootočí tak, aby vozidlo po další období nestálo na stejné ploše
pneumatik.
d) Kontrola vytékajících olejových a jiných náplní z vozidla.
1.3 Pravidelná odborná údržba vozidla každých šest měsíců:
a) Odpojení a vyjmutí akumulátoru (podle technických podmínek vozidla), kontrola
klidového napětí, kontrola stavu elektrolytu, dobití akumulátoru.
b) Kontrola tlaku ve všech pneumatikách a jejich dohuštění, zpravidla na 3,5 bar.
c) Kola vozidla se pootočí tak, aby vozidlo po další období nestálo na stejné ploše
pneumatik.
d) Kontrola vytékajících olejových a jiných náplní z vozidla.
e) Prohlídka, zda nedošlo k poškození laku vozidla.
f) Očištění brzdových kotoučů od počínající koroze, a to buď krátkou jízdou s intenzivním
brzděním, nebo obroušením na válcích.
g) Nastartování motoru, jeho zahřátí na provozní teplotu a ujetí krátké vzdálenosti (řádově
desítky metrů). Tato činnost může být zabezpečena již v rámci údržby brzdových
kotoučů.
1.4 Výstupní kontrola vozidla:
a) Zjištění eventuálních závad na diagnostickém zařízení vč. vyhotovení písemného
soupisu závad.
b) Prohlídka, zda nedošlo k poškození laku vozidla.
c) Odpojení a vyjmutí akumulátoru (podle technických podmínek vozidla), kontrola
klidového napětí, kontrola stavu elektrolytu, dobití akumulátoru.
d) Kontrola tlaku ve všech pneumatikách a jejich dohuštění, dohušťuje se na tlak
předepsaný výrobcem.
1.5 Další obsah odborné údržby se přizpůsobí konkrétnímu typu vozidla a doporučení
výrobce nebo osoby odborně způsobilé. Dalšími činnostmi mohou být (ostatní servisní
práce):
a) Kontrola paliva – druh paliva, kvalita, případná výměna nebo doplnění na provozní
minimum (odstranění bionafty z nádrže).
b) Kontrola nemrznoucí směsi v chladiči (případné doplnění, výměna).
c) Kontrola a případné odstranění nevhodné směsi v nádržce ostřikovačů.
d) Kontrola motorového oleje (množství, kvalita, případné doplnění nebo výměna).
e) Kontrola stavu dalších provozních náplní vozidla (např. brzdová kapalina, případné
doplnění).
f) Drobné opravy a výměny součástek.
1.6 Umytí vozidla v mycí lince a nakonzervování karoserie voskem.
1.7 Odvoz vozidla na plošině odtahového automobilu do servisu nebo mycí linky a zpět.
Vstupní kontrola vozidla bude provedena jedenkrát při převzetí vozidla do správy. Pravidelná
odborná údržba vozidla bude prováděna v pravidelných časových cyklech 1x za čtvrt roku
po dobu uskladnění vozidla. Výstupní kontrola vozidla bude provedena jedenkrát na konci
uskladnění vozidla.
Zhotovitel bude případně dle nutnosti současně zajišťovat dodávku provozních náplní vozidel
(palivo, chladicí kapalina, směs do ostřikovačů, motorový olej) na základě samostatných
objednávek.
Případné drobné opravy a výměny součástek budou provedeny až po konzultaci
a odsouhlasení objednatelem na základě samostatných objednávek.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 500 000,- Kč bez DPH.
2

Převládající Kód CPV – 50112200-5 údržba a péče o automobily.
2. Místo plnění
Místem plnění je spádový sklad zajištěných motorových vozidel Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových, třída Maršála Malinovského 336, Uherské Hradiště
3. Doba plnění
Rámcová smlouva bude s vybraným dodavatelem uzavřena na dobu určitou do vyčerpání
finančního limitu na plnění dle této smlouvy ve výši 500 000 Kč bez DPH, tj. 605 000 Kč
včetně DPH, při sazbě DPH 21%., max. však do uplynutí doby 4 roků od účinnosti smlouvy.
4. Požadavky na způsob zpracování nabídky, včetně smluvních a platebních podmínek
4.1 Nabídka ceny zakázky dle odst. 1 bude členěna na cenu bez DPH, výši DPH a cenu
včetně DPH. Uvedená cena za provedení zakázky bude v sobě zahrnovat veškeré
náklady na plnění zakázky. V případě, že je dodavatel neplátce DPH, musí toto uvést
v nabídce a cenu uvádí jako koncovou.
4.2 V případě změny DPH bude aktuální sazba DPH uplatněna podle obecně závazného
právního předpisu platného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
4.3 Podkladem pro úhradu smluvní ceny díla je faktura, která bude mít náležitosti
daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „faktura").
4.4 Zadavatel požaduje dobu splatnosti faktur 21 kalendářních dnů ode dne prokazatelného
převzetí faktury. (Zadavatel nebude poskytovat zálohové plnění.
4.5 Dodavatel vyplní i Krycí list nabídky (Příloha č. 2 Výzvy).
4.6 Zadavatel neposkytuje zálohové platby
5. Kvalifikační předpoklady
5.1 Základní kvalifikační předpoklady – zadavatel požaduje, aby dodavatel prokázal splnění
základních kvalifikačních předpokladů podepsaným čestným prohlášením (Příloha č. 3
Výzvy).
5.2 Seznam kvalifikovaných dodavatelů – dodavatelé mohou k prokázání základních
kvalifikačních předpokladů a profesních kvalifikačních předpokladů využít výpisu ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů, který vede Ministerstvo pro místní rozvoj podle
§ 224 a následujících ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Zadavatel v tomto případě nepožaduje předložit jiné dokumenty nebo doklady k prokázání
splnění základních kvalifikačních předpokladů v jiném rozsahu než je výpis ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů. Výpis ze seznamu nesmí být k poslednímu dni lhůty pro
prokázání splnění kvalifikace, starší než 90 dnů.
5.3 Systém certifikovaných dodavatelů – dodavatelé mohou k prokázání kvalifikačních
předpokladů využít certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů
obsahujícího náležitosti, ne starší než 1 rok. Tento certifikát nahrazuje prokázání kvalifikace
uchazeče v rozsahu v něm uvedených údajů. Systémy certifikovaných dodavatelů (SCD)
umožňují zapsaným dodavatelům nahradit certifikátem, vydaným akreditovanou osobou,
prokázání splnění kvalifikace, případně její části, v daném oboru činnosti. Základní úprava
systému certifikovaných dodavatelů je uvedena v ustanovení § 233 a následujících zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
5.4 Profesní kvalifikační předpoklady (pokud nebude prokázáno způsobem dle bodu 5.2
nebo 5.3) - splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokazuje dodavatel předložením
výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence,
pokud je v ní zapsán.
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokazuje dodavatel předložením dokladu
o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím
předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu prokazujícího příslušné živnostenské
oprávnění.
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Dodavatel předkládá kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Doklady prokazující
splnění základních kvalifikačních předpokladů, výpis z obchodního rejstříku a výpis
z živnostenského rejstříku nesmějí být starší 90 dnů.
5.5 Ekonomická a finanční způsobilost - zadavatel požaduje, aby uchazeč prokázal splnění
ekonomické a finanční způsobilosti podepsaným čestným prohlášením (Příloha č. 3 Výzvy).
6. Kritéria pro hodnocení nabídek
Hodnocení nabídek bude provedeno podle kritéria ekonomické výhodnosti, kdy hodnotící
komise bude hodnotit nabídky a stanoví jejich pořadí podle těchto dílčích hodnotících kritérií
a jejich vah:
Poř. č.
kritéria
1
2
3
4
5
6

Dílčí hodnotící kritérium
Vstupní, výstupní prohlídka za 1 motorové vozidlo (bod 1.1 a 1.4
Výzvy)
1x cyklus údržby vozidla – za ¼ roku za 1 motorové vozidlo (bod
1.2 Výzvy)
1x cyklus údržby vozidla – za ½ roku za 1 motorové vozidlo (bod
1.3 Výzvy)
Ostatní servisní práce (bod 1.5 Výzvy) Kč/hod.
Umytí vozidla a konzervace karoserie voskem za 1 motorové
vozidlo (bod 1.6 Výzvy)
Přeprava vozidla tam a zpět za 1 motorové vozidlo (bod 1.7
Výzvy)

Váha bodů
v%
25,0%
25,0%
25,0%
15,0%
5,0%
5,0%

Dílčí hodnotící kritérium číslo 1:
Hodnocená nabídka získá bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty
nejvýhodnější nabídky vč. DPH k hodnocené nabídce vč. DPH. Nejvýhodnější nabídkou
je v tomto případě nabídka s nejnižší cenou včetně DPH.
Bodové hodnocení nabídek podle dílčího kritéria č. 1 – Vstupní, výstupní prohlídka (BHN1)
bude určeno podle následujícího vzorce:
Cena MIN
BHN1 = ---------------------x 100
Cena
BHN1.............................Bodová hodnota nabídky dle dílčího kritéria č. 1
Cena …………………...Cena hodnocené nabídky
CenaMIN…………....……Cena nejvýhodnější nabídky.
Dílčí hodnotící kritérium číslo 2:
Hodnocená nabídka získá bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty
nejvýhodnější nabídky vč. DPH k hodnocené nabídce vč. DPH. Nejvýhodnější nabídkou
je v tomto případě nabídka s nejnižší cenou včetně DPH.
Bodové hodnocení nabídek podle dílčího kritéria č. 2 - 1x cyklus údržby vozidla – za ¼ roku
(BHN2) bude určeno podle následujícího vzorce:
Cena MIN
BHN2 = ---------------------x 100
Cena
BHN2 ........................Bodová hodnota nabídky dílčího kritéria č. 2
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Cena ........................Cena hodnocené nabídky
CenaMIN ....................Cena nejvýhodnější nabídky.
Dílčí hodnotící kritérium číslo 3:
Hodnocená nabídka získá bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty
nejvýhodnější nabídky vč. DPH k hodnocené nabídce vč. DPH. Nejvýhodnější nabídkou
je v tomto případě nabídka s nejnižší cenou včetně DPH.
Bodové hodnocení nabídek podle dílčího kritéria č. 3 - 1x cyklus údržby vozidla – za ½ roku
(BHN3) bude určeno podle následujícího vzorce:
Cena MIN
BHN3= ---------------------x 100
Cena
BHN3 ........................Bodová hodnota nabídky dílčího kritéria č. 3
Cena ........................Cena hodnocené nabídky
CenaMIN.....................Cena nejvýhodnější nabídky.
Dílčí hodnotící kritérium číslo 4:
Hodnocená nabídka získá bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty
nejvýhodnější nabídky vč. DPH k hodnocené nabídce vč. DPH. Nejvýhodnější nabídkou
je v tomto případě nabídka s nejnižší cenou včetně DPH.
Bodové hodnocení nabídek podle dílčího kritéria č. 4 - Ostatní servisní práce (BHN4) bude
určeno podle následujícího vzorce:
Cena MIN
BHN4 = ---------------------x 100
Cena
BHN4 ........................Bodová hodnota nabídky dílčího kritéria č. 4
Cena ........................Cena hodnocené nabídky
CenaMIN ...................Cena nejvýhodnější nabídky.
Dílčí hodnotící kritérium číslo 5:
Hodnocená nabídka získá bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty
nejvýhodnější nabídky vč. DPH k hodnocené nabídce vč. DPH. Nejvýhodnější nabídkou
je v tomto případě nabídka s nejnižší cenou včetně DPH.
Bodové hodnocení nabídek podle dílčího kritéria č. 5 - Umytí vozidla a konzervace karoserie
voskem (BHN5) bude určeno podle následujícího vzorce:
Cena MIN
BHN5= ---------------------x 100
Cena
BHN5 ........................Bodová hodnota nabídky dílčího kritéria č. 5
Cena…….................Cena hodnocené nabídky
CenaMIN ...................Cena nejvýhodnější nabídky.
5

Dílčí hodnotící kritérium číslo 6:
Hodnocená nabídka získá bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty
nejvýhodnější nabídky vč. DPH k hodnocené nabídce vč. DPH. Nejvýhodnější nabídkou
je v tomto případě nabídka s nejnižší cenou včetně DPH.
Bodové hodnocení nabídek podle dílčího kritéria č. 6 - Přeprava vozidla tam a zpět (BHN6)
bude určeno podle následujícího vzorce:
Cena MIN
BHN6 = ---------------------x 100
Cena
BHN6 ........................Bodová hodnota nabídky dílčího kritéria č. 6
Cena ........................Cena hodnocené nabídky
CenaMIN ....................Cena nejvýhodnější nabídky.
Výsledek hodnocení nabídek (výsledné pořadí nabídek) podle všech 6 dílčích
hodnotících kritérií provede hodnotící komise tak, že jednotlivá bodová hodnocení nabídek
dle dílčích kritérií vynásobí příslušnou vahou daného kritéria a těchto 6 součinů sečte.
Na základě výsledného součtu u jednotlivých nabídek hodnotící komise pak stanoví pořadí
výhodnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejvýhodnější bude stanovena nabídka,
která dosáhne nejvyšší bodové hodnoty.
V případě, že dvě a více nabídek dosáhne stejné nejvyšší bodové hodnoty, bude jako
nejvýhodnější vybrána ta z nabídek se stejnou nejvyšší bodovou hodnotou, která byla
doručena prostřednictvím NEN (Národní elektronický nástroj) zadavateli dříve.
7. Prohlídka místa plnění
Vzhledem k povaze Veřejné zakázky zadavatel nestanovil prohlídku místa plnění.
8. Místo, forma a doba pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek končí dnem 21. 1. 2019 v 9:00 hodin.
Zadavatel upozorňuje zájemce, že nabídky se podávají v elektronické podobě pouze
prostřednictvím Národního elektronického nástroje (NEN) na adrese profilu zadavatele
https://nen.nipez.cz/profil/uzsvm.1
Nabídka bude zpracována v českém jazyce, nevariantně.
Nabídky podané jiným způsobem budou z řízení vyloučeny.
9.
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Práva zadavatele
Předložené nabídky nebudou dodavatelům vráceny. Zadavatel nehradí náklady, vzniklé
účastníkům z titulu zpracování a podání nabídky. Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu,
upřesnění nebo doplnění podmínek Výzvy, popř. zrušení Výzvy a před rozhodnutím o výběru
nejvhodnější nabídky ověřit informace, deklarované v nabídkách, dále neakceptovat nabídky
v celém rozsahu, odmítnout všechny nabídky, změnit návrh smlouvy nebo smlouvu
neuzavřít. Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o předloženém návrhu smlouvy ve všech
ustanoveních, která se netýkají nabízených závazných podmínek a způsobu plnění.
Zadavatel nepřipouští varianty řešení veřejné zakázky. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit
zadávací řízení kdykoliv ode dne jeho zahájení do dne uzavření smlouvy. V případě zrušení
zadávacího řízení není zadavatel povinen uhradit dodavatelům náklady, které jim vznikly
v souvislosti s účastí v zadávacím řízení.

V rámci profilu zadavatele u vybrané veřejné zakázky je nutná registrace dodavatele do tohoto systému,
přičemž tato registrace je zdarma. Řádná registrace dodavatele je nezbytná, aby mohl dodavatel využívat
všechny funkcionality systému NEN. V případě potřeby kontaktujte uživatelskou podporu NEN
na tel. čísle +420 841 888 841, nebo na e-mailu Hotline@nipez.cz.
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10. Informace
Případné potřebné informace podá zástupce zadavatele Mgr. Jana Opletalová, e-mail:
jana.opletalova@uzsvm.cz.
Veškeré údaje o zadavateli je možné získat na internetové adrese www.uzsvm.cz.
Otevírání nabídek, které proběhne dne 21. 1. 2019, v 9:10 hod. v zasedací místnosti č. 005,
budově A Územního pracoviště Brno, Příkop 818/11, 602 00 Brno, jsou oprávněni
se zúčastnit:
 dodavatelé či zástupci dodavatelů;
 veřejnost.
Dodavatelé či zástupci dodavatelů budou zapsáni v prezenční listině.
11. Obsah nabídky
Součástí nabídky musí být přiložený vyplněný návrh smlouvy a vyplněný krycí list nabídky
(Příloha č. 1 a 2 Výzvy). Dokumenty musí být podepsané osobou oprávněnou jednat jménem
dodavatele či za dodavatele.
Zadavatel uzavře s vybraným dodavatelem smlouvu na plnění veřejné zakázky „Správa
zajištěných motorových vozidel ÚP Brno – 2019“, která je přílohou č. 1 této Výzvy.
Součástí nabídky musí být přiložený vyplněný návrh rámcové smlouvy, vyplněný krycí list
nabídky a vyplněné čestné prohlášení (přílohy č. 1, 2 a 3 této Výzvy). Vše musí být
podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem dodavatele či za dodavatele.
Dodavatel vyslovuje souhlas s tím, že Úřad v rámci transparentnosti zveřejní smlouvu
(včetně případných dodatků) na webových stránkách Úřadu a na profilu zadavatele,
popř. na elektronickém tržišti, u smluv s plněním větším než 50.000 Kč bude uveřejněna
v Registru smluv Ministerstva vnitra v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv).
V případě, že dodavatel použije byť i jen k plnění určité části předmětu smlouvy
poddodavatele, odpovídá zadavateli za plnění poskytnuté poddodavatelem, jako by toto
plnění poskytoval dodavatel sám. Dodavatel ve své nabídce předloží i vyplněný seznam
poddodavatelů (Příloha č. 4 Výzvy).
Dodavatel nese plnou odpovědnost za škodu způsobenou zadavateli v souvislosti s plněním
předmětu smlouvy a zavazuje se takovou škodu zadavateli uhradit; výše náhrady škody není
omezena.

Mgr. Ivo Popelka
ředitel Územního pracoviště Brno

Přílohy
1) Rámcová smlouva o dílo
2) Krycí list nabídky
3) Čestné prohlášení
4) Seznam poddodavatelů
5) Informace o zpracování osobních údajů

7

