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1. Informace o zadavateli 

Název: Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě 
(dále jen KHS MSK) 

Sídlo: 
Právní forma: 
IČ: 
D IČ : 
Statutární orgán: 
Tel. (spojovatelka): 
e-mail: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
IBAN: 
SWIFT: 

Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava 
Organizační složka státu (OSS) 
71009167 
neplátce 
MUDr. Helena Šebáková, ředitelka 
595 138 111 
podatelna@khsova.cz 
česká národní banka, Ostrava 
15922761/0710 
CZ09 0710 0000 0000 1592 2761 
CNBACZPP 

2. Kontaktní osoby 

Kontaktní osoby: 

Pro technické a organizační informace, prohlídku místa plnění : 

Ing. W ieslaw Galuszka, vedoucí oddělení provozně organizačního 
tel: 595 138 130, wieslaw.galuszka@khsova.cz 

Jiří Šišlák, oddělení provozně organizační, Ostrava 
tel.: 595 138 153, jiri.sislak@khsova.cz 

Pro věci smluvní: 
Jaroslav Dembiňák, ředitel odboru pro správní činnost 
tel : 595 138 141 , jaroslav.dembinak@khsova.cz 

3. Vymezení veřejné zakázky malého rozsahu 

3.1. Předmět veřejné zakázky 

Předmětem veřej né zakázky malého rozsahu je pořízení 1 ks nového osobního automobilu vyšši 
střední třídy vybaveného dle aktuálních evropských trendů v oblasti bezpečnosti a ekologie 
formou koupě pro Krajskou hygienickou stanici Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě. 

3.2. Specifikace veřejné zakázky 

Podkladem pro provedení díla je Příloha č. 1 této zadávací dokumentace. 

Zadavatel umožňuje neomezený, přímý dálkový přístup k zadávací dokumentaci na 
http://www.khsova.cz/homepage/detail-aktuality/12519. 

Strana: 4 



Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě 
Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava, IČ: 71009167, tel.+420/595138111 , podatelna@khsova.cz 

3.3. Prokázání technické specifikace 

Splnění technických parametrů uvedených v příloze č. 1 na požadovaný předmět plnění 
(účastníkem nabízené zboží) je účastníkem povinen doložit zadavateli v rámci své nabídky 
předložením dokumentů, prokazujících technické specifikace nabízeného zboží a to v rozsahu 
umožňujícím zadavateli ověřit minimální úrovně technických parametrů. Na základě tohoto 
požadavku účastník v rámci své nabídky předloží nabídkové katalogy (technické listy), příp. 
katalogy s technickými parametry vozidla. Účastník splňuje kvalifikační předpoklad v případě, že 
doloží nabídkový katalog opatřený razítkem a podpisem účastníka a to v rozsahu určených 
vozidel k dodání. 

3.4. Další požadavky na předmět plnění 

Zadavatel požaduje, aby účastník v nabídce na vozidlo poskytl záruku v minimálním 
následujícím rozsahu: 

• záruku za jakost, tj . funkčnost vozidla jako celku, po dobu 2 roky ode dne dodání vozidla, 
• záruční doba na životnost karoserie proti korozi 12 let ode dne dodání vozidla, 
• záručn í doba na lakované části vozidla a trvanlivost laku 3 roky ode dne dodání vozidla. 

Uvedený rozsah záruk bude součástí smlouvy. Účastník může nabídnout i delší dobu záruky 
či jejich rozsah. Pokud však účastník uvede nižší rozsah záruk, bude tato skutečnost 
považována za neplnění nabídky s důsledky vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče ze 
zadávacího řízení. 

3.5. Variantní řešen í 

Zadavatel nepřipouští variantní řešení. 

3.6. Výhrady zadavatele 

Zadavatel si vyhrazuje právo: 

• zrušit výběrové řízení bez udání důvodu 
• nevybrat žádnou nabídku (zejména v těchto případech : bude-li podána pouze jediná nabídka, 

v případě nízké nabídkové ceny nebo v případě, kdy i nejnižší cena překročí možnosti přidělení 
zdrojů na akci z MZ ČR) 

• neuzavřít smlouvu 
• změnit nebo upravit podmínky stanovené v zadání (zadavatel oznámí změnu všem účastníkům , 

kteří do doby změny kontaktovali zadavatele pro další informace), změna bude provedena 
pisemnou formou nejpozději 5 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek 

• zadavatel si vyhrazuje právo jednat o obsahu smlouvy a upravit její konečné znění, s výjimkou 
podstatných náležitostí smlouvy 

• informace a údaje v jednotlivých částech této zadávací dokumentace vymezují závazné 
požadavky zadavatele, které je každý účastník povinen plně a bez výhrady respektovat při 
zpracování nabídky 

• neakceptování požadavků zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci bude 
považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení účastníka z účasti 
v zadávacím řízení 
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3.7. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 

Předpokládaná celková hodnota veřejné zakázky je maximálně 800 000 Kč včetně DPH. 

Nabídka, která překročí maximálně přípustnou nabídkovou cenu u předmětu VZ, nesplní 
zadávací podmínky zadavatele a bude z výběrového řízení vyřazena . 

4. Obchodní podmínky veřejné zakázky 

4.1. Smluvní cena 

Cena předmětu smlouvy bude sjednaná dohodou v souladu se zák. č. 526/1990, o cenách. Tato 
cena musí být garantována jako cena maximální, nejvýše přípustná a obsahující veškeré 
náklady nezbytné k realizaci předmětu smlouvy a zisku dodavatele. Cena díla bude uhrazena po 
úplném převzetí díla. Smluvní cena dle uzavřené smlouvy je neměnná. 

Účastníci předají své nabídky bezplatně. Z předání nabídky nemohou uplatňovat vůči zadavateli 
žádné nároky. Všechny náklady spojené s vypracováním a předložením nabídky nese účastník. 

4.2. Fakturace 

Faktura bude vystavena po úplném dokončeni a převzetí díla. Splatnost faktury bude 14 dnů 
ode dne vystavení faktury. Bude-li fakturace neúplná, nepodložená, nebo jinak chybná, je 
dodavatel povinen ji v přiměřené lhůtě doplnit či opravit. O tuto dobu se prodlužuje splatnost 
faktury. Úhrada předem , formou záloh, se nepřipouští. 

4.3. Podmínky pro navýšení smluvní ceny 

Smluvní cena dle uzavřené smlouvy o dílo je neměnná. 

4.4. Dodací podmínky 

Dodávka díla bude realizována v rozsahu zadávací dokumentace, pokud zadavatel neuplatní 
výhradu uvedenou v bodu 3.6. 

4.5. Smlouva 

Smlouva se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a dalšími právními předpisy ČR. 
Smlouvu lze měnit a doplňovat jen na základě písemných, číslovaných a oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran podepsaných dodatků. 

Dodavatel je při realizaci povinen činit taková opatření, aby nedocházelo ke vzniku škod. Pokud 
účastník nebo jeho zaměstnanci způsobí zadavateli škodu, je dodavatel povinen bez 
zbytečného odkladu škodu odstranit a není-li to možné, pak ji finančně uhradit. Veškeré náklady 
s tím spojené nese dodavatel. 

Vyžaduje se čestné prohlášení dodavatele, že souhlasí se zpřístupněním nebo zveřejněním 
všech náležitostí smluvního vztahu podle zákona č. 106/1999., o svobodném přístupu 
k informacím, zejména s povinností zadavatele poskytnout informaci o rozsahu a příjemci 
prostředků z rozpočtu zadavatele a že poskytnutí těchto informací dle citovaného zákona 
nepovažuje za porušení obchodního tajemství. 

Dodavatel není oprávněn postoupit provedení díla třetí osobě bez souhlasu zadavatele. 

Pro případ nedodržení smluvních podmínek budou sjednány sankce. 
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Smluvní strany budou případné spory vzniklé z uzavřené smlouvy primárně řešit smírnou 
cestou. V souladu s §89a zák. č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád se smluvní strany 
dohodnou, že místně příslušným soudem bude Krajský soud v Ostravě. 

5. Doba a místo plnění veřejné zakázky malého rozsahu 

5.1. Místo plnění 

Místem plnění je 

• budova Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, 
pracoviště Ostrava, Ne Bělidle 7, 702 00 Moravská Ostrava 

5.2. Doba a termín plnění 

Dobu plnění veřejné zakázky malého rozsahu (tzn. dobu od podepsání smlouvy o dílo do 
dokončeni realizace dodávky) navrhne uchazeč v rámci nabídky. 

6. Požadavky na prokázání základní způsobilosti 

6.1. Základní způsobilost 

Účastník předloží současně s nabídkou ceny čestné prohlášení: 

• že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky 
• že nemá nedoplatky na pojistném na sociálním zabezpečení, příspěvku na státní politiku 

zaměstnaností a poj istném na veřejném zdravotním pojištění 

Zadavatel může vyloučit účastníka výběrového řízen í pro nezpůsobilost, pokud prokáže, že se 
účastník řízení dopustil v posledních 3 letech od zahájení řízení závažných nebo dlouhodobých 
pochybení při plnění dřívějšího smluvního vztahu se zadavatelem zadávané veřejné zakázky, 
nebo s j iným veřejným zadavatelem, která vedla k vzniku škody, předčasnému ukončení 
smluvního vztahu nebo jiným srovnatelným sankcím. 

Zadavatel může subjekty, které se předmětných pochybeni dopustily zařadit na black-líst. 

6.2. Profesní způsobilost 

Účastník předloží současně s nabídkou ceny kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo výpis 
z živnostenského rejstříku , který k termínu podání nabídky není starší 90 dní. 

6.3. Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů 

Předloží-li účastník výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů , který není k termínu podání 
nabídky starší než 90 dnů , nahrazuje tento výpis prokázání základní způsobilostí (bod 6.1 
a 6.2) 

6.4. Ekonomická kvalifikace 

Účastn ík předloží současně s nabídkou ceny: 

• čestné prohlášení, že je pojištěn proti škodám, způsobeným jeho činností a že pojistná 
částka kryje všechna předvídatelná rizika škod u zadavatele 
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• čestné prohlášení, že má pro realizaci zakázky dostatek finančn ích prostředků 

7. Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií 

Veřejná zakázka malého rozsahu bude hodnocena dle ekonomické výhodnosti. 

Hodnotit se bude: 

1. Celková nabídková cena včetně DPH (váha 70%) 
2. Technická úroveň navrhovaného řešení (váha 30%) 

U jednotlivých kritérií bude stanoven počet bodů pro každého účastníka. Účastník s nejvyšším 
počtem bodů bude určen jako vítěz. Způsob výpočtu bodů je uveden níže. 

Nejnižšf nabídková cena 
Vzorec pro výpočet bodů u kritéria CENA: * 70 

Nabfdková cena uchazeče 

Při hodnocení kritéria technická úroveň navrhovaného řešení nejprve komise přidělí počet 
bodů dle nabídky (v rozsahu 1 - 100 bodů) a následně bude vypočten počet bodů pro hodnocení 
dle níže uvedeného vzorce. 

Počet přidělených bodů uchazeče 

Vzorec pro výpočet bodů u kritéria TECHNICKÁ ÚROVEŇ : * 30 
Nejvyššf počet pfidělených bodů 

Použitím výše uvedených vzorců jsme zaručili dodržení §6 zákona č.134/2016 Sb. o veřejných 
zakázkách. V souladu s ustanovením §115, odst.3 písmeno b. zákona č.134/2016 Sb. , bude 
hodnocena cena včetně daně s přidané hodnoty. 

8. Způsob zpracování nabídky 

Nabídka bude zpracována podle požadavků zadávací dokumentace, bude předložena 
v českém jazyce (k listinám, které nejsou v českém nebo slovenském jazyce, musí být přiložen 
úředně ověřený překlad do českého jazyka). 

Nabídka bude zpracována podle požadavků uvedených v Příloze č. 1 zadávací dokumentace. 

Nabídka musí obsahovat minimálně: 

• Název zakázky (musí být totožný s názvem akce) 
• Kompletní technická specifikace dodávky 
• Nabídková cena 

Celková cena musí být uvedena ve skladbě bez DPH, samostatně DPH s příslušnou sazbou a 
cena včetně DPH, všechny ceny budou uvedeny v CZK. 

• doklady o prokázáni kvalifikačních předpokladů dle bodů 6.1. - 6.4. této zadávací dokumentace, 
• termín dodávky, 
• záruční podmínky, 
• Návrh smlouvy o dílo ve smyslu bodu 4.5 této zadávací dokumentace 
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9. Způsob zpracování nabídkové ceny 

Základním podkladem pro zpracováni cenové nabídky je Příloha č. 1 zadávací dokumentace. 

Nabídková cena musí obsahovat daň z přidané hodnoty. 

Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady dodavatele nutné k realizaci celého rozsahu 
zakázky. 

Cena uvedena jako nabídková je cena konečná, která zohledňuje veškeré náklady účastníka 
včetně cen jednotlivých souvisejících prací. 

Podáním nabídky přijímá účastník plně a bez výhrad podmínky vymezené v zadávací 
dokumentaci, včetně všech případných dodatků. Předpokládá se, že účastník pečlivě prostuduje 
všechny příslušné doklady (formuláře, specifikace, přílohy apod.), termíny obsažené v zadání a 
bude se jimi řídit. 

Pokud účastník neposkytne včas všechny požadované informace a potřebné doklady, nebo 
pokud jeho nabídka nebude v obligatorně stanovených ohledech odpovídat zadání, může to mít 
za důsledek vyřazení nabídky. 

9.1 . Sleva z ceny 

Pokud účastník hodlá nabídnout zadavateli slevu z ceny, musí tuto slevu promítnout přímo do 
nabídkové ceny. 

1 O. Podávání nabídek, hodnocení nabídek 

10.1. Doručování nabídek 

Nabídky zašlete poštou, kurýrní službou nebo doručte osobně na adresu: 
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, 
podatelna, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava. 

Obálka musí být označena: 

„NEOTEVÍRAT - VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 
KHS Moravskoslezského kraje - obnova vozového parku 2017" 

Obálka musí být na uzavření opatřena přelepkou s razítky a podpisem účastníka a musí 
být zajištěna proti samovolnému otevření , resp. otevření v důsledku manipulace při poštovní 
přepravě. 

10.2. Lhůta pro doručení nabídek 

Lhůta pro doručení nabídek a termín ukončení poptávkového řízení : 4. 4. 2018 

Nabídky doručené zadavateli po uplynutí stanovené lhůty nebudou hodnoceny. Opožděně 
podané nabídky zadavatel nevrací a ponechává je přiložené k dokumentaci o zadání veřejné 
zakázky. 
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Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě 
Na Bělidle 7,702 00 Ostrava, IČ: 71009167, tel.+420/595138111 , podatelna@khsova.cz 

Zadávací lhůta: 

Lhůta, po kterou jsou účastníci vázáni svoji nabídkou, končí podepsáním smlouvy, nejpozději 
31 .7.2018. 

10.3. Hodnocení nabídek 

Otevírání nabídek proběhne bez přítomnosti zástupců účastníků. 
Nabídky budou hodnoceny Hodnotící komisí do 10 pracovních dní od ukončení poptávkového 
řízení. 
O výsledku výběrového řízení budou účastníci vyrozuměni písemně. 

11. Přílohy 

Příloha č. 1 - Technická specifikace požadovaného osobního automobilu vyšší střední třídy 
Příloha č. 2 - Návrh kupní smlouvy 

Přílohy Zadávací dokumentace je možno stáhnout ze stránky: 
http:! /www.khsova.cz/hom epag e/detail-aktuality/12554 
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Pří loha číslo 1 

Technická specifikace osobního automobilu vyšší střední třídy 

Nabídky, které nebudou splňovat minimálnl požadavky, budou vyfazeny. Účastník vyplní název automobilu a uvede konkrétnl 
parametry nablzeného automobilu, ze kterých musí být zfejmé, že splňuji všechny minimálnl parametry uvedené dále v tabulce. 

Osobnl automobil vyšši střední třídy 

Továrni značka a obchodní označení automobilu: ......................................................... ................... (doplnl účastnlk} 

Paramatrv Pondowné parametrY automobilu ParametrY nablzeného automobilu 
orovedenf Liftback/Sedan 
nočetdvelf 4 nebo 5 
počet míst k sezení 5 
Motor zilehOVÝ 
:oalivo bezolovnatv benzin 
min. vvkon fkWl 130 
min. točivv moment {Nml 230 

Maximální spotfeba pohonných hmot pro 
kombinovaný provoz musl být u všech 
vozidel v souladu se zněnlm pfílohy č. 2 k 

max. spotfeba -komb. provoz [V100 km} Nafízení vlády č. 173/2016 Sb., o stanovení 
závazných zadávaclch podmlnek pro 
vefejné zakázky na pofizenl silničních 
vozidel. 

max. emise CO 1 {g/km} 150 
exhalační femisnf) norma dle olatné leaislativv (aktuálně Euro 6) 
plevodovka; do min. počtu požadovaných 
převodových stupr'lů se nezapočítává 
zoětnvchod manuálnl, min. 6st. 
ioohonkol -
OhiAmv a hmotnost 

min. základní objem zavazadlového 

prostoru mělený metodou VDA v dm 3 (po 
odečtení prostoru pro umístění rezervy) 500 

min. obiem oalivové nádrže fdm 3 
I 50 

min. užitečné zatížení lkal 450 
Karoserie 
barva bllá 
barva interiéru černá 

V~Ji rozmlrv 
min. délka fmml 4700 
min. rozvor fmml 2700 
min. světlá vvška fmml -
i3e7nAŇ1nSt 

airbagy 
vepfedu minimálně 6 airbagů; navic boční 
airbaav vzadu 

kontrola zapnuti bezpečnostních pásů 
alesooll voledu ANO 

elektronický stabilizační systém (ESPIESC 
nebo jiný systém se shodnou funkci) ANO 
imobilizér ANO 
posilovač lfzenl ANO 

hlavové opěrky pro všechna místa k sezení ANO 
zámek ladfcl oákv ANO 
ofednf mlhové světlomety ANO 
xenonové/LED ootkávací světlomety ANO 
denní svícení ANO 

automatické 
Vvbava funktnost 

klimatizace 
klimatizace s elektronickou regulací , min. 
dvouzónová 

temoomat ANO 
adaptivní 

centrální zamvkánf ANO 
s dálkowm ovládáním 
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!Požadovány alespol'I dva dálkové ovladače 

okna elektrické stahováni oken predních a 
zadních dverí 
tónovaná, zadnl sklo a zadnl bočnl okna 
zatmavená (max. dle leaislativv) 
lvvhrívané zadnf sklo 
. 

rádio ANO 
oricinálnf z vvroby a integrované v palubní 
HF - bluetooth, handsfree jako jedna z 

HF sada funkcí integrovaného autorádía (vestavěné 
společně s rádiem) 

USB vstuo ANO 
voredu i vzadu 

rezervnf kolo ANO 

volant 
výškově a podélně nastavitelný, 
multifunkční; dálkové ovládání autorádia a 
handsfree na volantu nebo pod volantem 

sedadla dělená a sklooná zadnl opěradla 
výškově nastavitelné sedadlo i'idiče a 
sooluiezdce 
elektronicky nastavitelné sedadlo i'idiče s 

! Pamětí nastaveni oro alespol'I dva fidiče 
stredová loketnf opěrka vpredu 
stredová loketnf opěrka vzadu 
lvvhrívání prednlch sedadel 
lvvhrívání zadních sedadel 

zpétná zrcátka elektricky ovládaná a vyhrívaná zpětná 
zrcátka 
na podlaze interiéru vkládané textilní 

koberce koberce; požadovány koberce pocházejícf z 
oriainálního príslušenství vvrobce 

pneumatiky, kola 

dodávané pneumatiky nesméjf být starší na voz.idle namontována kola dle ročnfho 

výroby než 18 méslců v momentu pfevzetf období v okamžiku dodání, lj. zimní v 

vozidla a musejí odpovfdat hmotnostním a období mezi 15. 10. a 31 . 3., ve zbývajícfm 

rychlostnfm specifikacfm daného vozidla obdob! letní; součásti dodávky i kola pro 
ooačné období 
zimnl i letnl pneu na litých discích pro daný 
typ vozu 
bezpečnostní šrouby kol 
sada disků zvlášť pro letní i zimní pneu, tj. 
celkem dvě sady disku 
klíč na matice kol a oríručnf zvedák 

parl<ovací senzory (lze nahradit parl<ovacf 
kamerou! voredu i vzadu 
dešt'ow a svétefnv senzor ANO 
zabezpečovacf systém pro zavazadla 
v6etné sfté na uchyceni zavazadel ANO 
vestavéná GPS naviaace ANO 

loalubnf oočftač ANO 
6tecf famoi6ka na flexibilnfm krl<u ANO 
zásuvka 12V v zavazadlovém orostoru ANO 
loovinná wbava ANO 
reflex nf vestv oro všechnv cestuiící ANO 
dopfnéno všemi provoznfmi kapalinami na 
úrove„ dle doporučeni výrobce, včetné 
lonlné nádtte na oohonné hmotv ANO 
Poznámky 

2/2 




