
 
 

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY  

MIMO REŽIM Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 

 
• Dle Obecných pravidel pro žadatele a příjemce IROP, vydání 1.14 a dle přílohy 3 Metodický 

pokyn pro oblast zadávání zakázek pro programové obd. 2014-2020 

• Dle Studie proveditelnosti projektu reg.č.: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0017343 

• Dle vnitřní směrnice zadavatele č. S 04/2016/E 

 
     Název a sídlo zadavatele: Rytmus Střední Čechy, o.p.s.  

  F.V.Mareše 2056 

  256 01 Benešov 

  IČ: 27903508  

   

Právní forma zadavatele:  obecně prospěšná společnost 

  

Osoba oprávněná jednat za zadavatele:  

Mgr. Pavla Fleischhansová, 773 391 187, reditel@rytmus-sc.cz   

 

Kontaktní osoba pro příjem žádostí o vysvětlení Zadávací dokumentace:  

Bc. Petra Vilímková, 777 391 491, ekonom@rytmus-sc.cz 

 

 

1. Název zakázky: NA CESTĚ – zvýšení flexibility terénních služeb 

 

Projekt „Terénní služby v regionu Kutnohorska a Benešovska flexibilnější pro klienty 

v běžném bydlení a zaměstnávání“ registrační číslo: 

CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0017343 je spolufinancován Evropskou unií v rámci 

reakce Unie na pandemii COVID-19. 

 

2. Druh zakázky: dodávka 2 osobních automobilů 

 

3. Údaje o veřejné zakázce: 

Jedná se o zakázku malého rozsahu na dodávky mimo režim Zákona č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek.  

Uchazeč podá svoji nabídku k celému rozsahu veřejné zakázky, jak to vyžaduje 

zadávací dokumentace. Nabídky předložené pouze k částem zakázky nebudou přijaty. 

Podáním nabídky přijímá uchazeč výběrového řízení plně a bez výhrad podmínky 

výběrového řízení, včetně všech dodatků. Předpokládá se, že uchazeč pečlivě prostuduje 

všechny pokyny, formuláře a termíny obsažené v této zadávací dokumentaci a bude se 

jimi řídit. 

Uchazeč je povinen vyplnit Přílohu č. 1 (krycí list) této zadávací dokumentace. 

Zadavatel dále upozorňuje uchazeče na skutečnost, že zadávací dokumentace je 

souhrnem požadavků zadavatele, a nikoliv konečným souhrnem veškerých požadavků 

vyplývajících z obecně známých platných a odborných norem.  

Uchazeč se tak musí při zpracování své nabídky vždy řídit nejen požadavky obsaženými 

v zadávací dokumentaci, ale též ustanoveními příslušných obecně závazných norem. 

 

4. Vymezení (popis) předmětu zakázky: 

Předmětem projektu je pořízení 2 osobních automobilů na kombinovaný pohon pro terénní 

sociální služby. 
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Minimální technické parametry požadovaných vozů: 

- Emise CO2 max. 95 g/km – klíčový parametr 

- Kombinovaný pohon elektro + spalovací motor (Plug in hybrid) 

- Karoserie – liftback 

- Interiér černý dekor 

- Vnější rozměry v rozmezí od d/š/v: 4685/1825/1475 do 4690/1830/1477 mm 

- Světlá výška min. 142 mm 

- Objem zavazadlového prostoru min. 448 l 

- Výkon motoru 150 kW 

- Automatická převodovka min. 6stupňů 

- Aero kola z lehké slitiny min. 17“ 

- LED přední světlomety 

- LED zadní světla 

- Asistent nouzového brzdění 

- Airbag vč. kolenního airbagu min. 8x 

- Startování tlačítkem, dálkové centrální zamykání 

- Virtuální kokpit min. 10“ 

- Rádio min. 9“ obrazovka vč. DAB 

- Min. 8 reproduktorů 

- Elektronická parkovací brzda s funkcí Auto Hold 

- Loketní opěrka vpředu, vzadu 

- Vrstvené čelní tónované sklo, boční a zadní tónovaná skla 

- Bezdrátové připojení pro smartphone (Apple car play nebo Android auto) 

- Multifunkční volant 

- Světelný senzor 

- Vnější zpětná zrcátka, el. Stavitelná a vyhřívaná 

- Vnější zpětná zrcátka a vnější kliky v barvě vozu 

- Antikolizní asistent 

- Rozpoznání únavy řidiče 

- Asistent jízdních pruhů 

- Tempomat s omezovačem rychlosti 

- Asistent rozjezdu do kopce 

- Elektrické ovládání oken vpředu a vzadu 

- Sluneční clony s make-up zrcátky u řidiče a spolujezdce 

- Výškově nastavitelné sedadlo řidiče 

- Tísňové volání eCall+ 

- Nabíječka pro 230V 

- Dešťový senzor 

- Vyhřívané trysky ostřikovače čelního skla 

- Černý interiér 

- Počet míst k sezení 5  

- Automatická klimatizace min. dvou zónová  

- Zadní parkovací senzory  

- Mlhové přední světlomety  

- Volba jízdního režimu 

- Barva bílá 

Předložená nabídka musí být porovnatelná s technickými parametry požadovaných vozů. 

  

   



 
 

5. Předpokládaná hodnota zakázky: 

Předpokládaná hodnota zakázky je 1 820 000Kč bez DPH. 

 

 

6. Doba a místo plnění veřejné zakázky: 

Předpokládaný termín plnění veřejné zakázky je do 14 měsíců od podpisu smlouvy, 

nejpozději do 20. 10. 2023. Místo plnění zakázky je u dodavatele vozu. 

 

7. Obchodní podmínky (požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny) platební 

podmínky: 

a) Uchazeč je povinen předložit zadavateli závazný návrh smlouvy. Návrh smlouvy 

musí být ze strany uchazeče podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za 

uchazeče v souladu se způsobem jednání uvedeným v obchodním rejstříku. Návrh 

smlouvy musí splňovat požadavky obecně závazných právních předpisů, které se 

vztahují na provádění příslušné veřejné zakázky. Nabídka, která bude obsahovat 

nepodepsaný návrh smlouvy, bude z výběrového řízení vyloučena. 

b) Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení za situace, kdy nejlevnější 

účastník bude mít cenu vyšší než předpokládaná hodnota zakázky bez DPH. 

c) Nabídková cena bude uvedena v členění bez DPH (na krycím listu nabídky), 

samostatně DPH a včetně DPH. 

d) Nabídková cena bude uvedena v Kč a bude zahrnovat veškeré náklady dodavatele 

nezbytné pro řádnou realizaci zakázky. Nabídkovou cenu je možno měnit pouze v 

souvislosti s případnou změnou daňové sazby. 

e) Cenová nabídka za realizaci musí být navržená jako cena pevná, konečná za 

kompletní dodávku.  

f) Veškeré náklady na úspěšné provedení a předání zakázky vymezené v článku 4. 

Vymezení předmětu zakázky v požadované kvalitě jsou kryty nejvýše přípustnou 

smluvní cenou s vyznačením DPH, a to výhradně v Kč. 

g) Dodavatel vystaví fakturu po předání dodávky v souladu s dodacím listem. Fakturu 

dodavatel zašle na sídlo zadavatele v počtu 2 paré, v poznámce faktury bude 

uvedeno NA CESTĚ – zvýšení flexibility terénních služeb 

h) Splatnost faktur je 30 dnů ode dne jejich doručení do sídla zadavatele. 

i) Úrok z prodlení objednatele 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. 

j) Smluvní pokuta dodavatele 0,05% z ceny dodávky za každý i započatý den prodlení.  

k) Schopnost dodavatele archivovat účetní doklady týkající se zakázky po dobu trvání 

deseti let. 

l) Úhrada ceny dodávky bude provedena na základě daňového dokladu – faktury. 

m) Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací 

projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2033.  

n) Každá faktura musí být označena číslem projektu. 

o) Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2033 poskytovat požadované 

informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo 

zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, 

Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční 

správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše 



 
 

uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu  

a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

 

8. Požadavky na splnění kvalifikace, prokázání splnění kvalifikace v nabídce: 

Kvalifikaci splní dodavatel, který splní požadavky na 

a) základní způsobilost podle § 74 ZZVZ, 

b) profesní způsobilost podle § 77 ZZVZ, 

Dodavatelé ve svých nabídkách prokáží splnění základní a profesní způsobilost čestným 

prohlášením viz Příloha č. 2 nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné 

zakázky podle § 87 ZZVZ. 

 

9. Zadávací podklady: 

Podkladem pro vypracování nabídky je tato zadávací dokumentace a její přílohy. 

 

10. Doplňující informace: 

Uchazeči mají možnost po zadavateli požadovat dodatečné informace. Písemná žádost musí 

být doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Písemnou 

žádost o dodatečné informace doručí dodavatel doporučenou poštou na adresu Rytmus 

Střední Čechy, o.p.s., F.V.Mareše 2056, 25601 Benešov nebo na e-mail: 

ekonom@rytmus-sc.cz  V takovém případě je uchazeč povinen si vyžádat potvrzení o 

přečtení zprávy. Lhůta pro odeslání dodatečných informací jsou 2 pracovní dny. (telefonické 

dotazy nebudou akceptovány). 

 

11. Požadavek na jednotný způsob zpracování nabídky – jednotlivé části nabídky 

seřazené dle pořadí 

1. Krycí list nabídky – na krycím listu budou uvedeny následující údaje: název zakázky, 

základní identifikační údaje zadavatele a uchazeče (včetně osob zmocněných k dalším 

jednáním), nejvýše přípustná nabídková cena v členění podle zadávací dokumentace, 

datum a podpis osoby oprávněné za uchazeče jednat, viz Příloha č. 1; 

2. Doložení splnění kvalifikace, viz Příloha č. 2.; 

3. Rozpočet, kalkulace ceny; 

4. Obrazová vizualizace vozidla a podrobná specifikace vozidla; 

5. Obchodní podmínky – návrh Smlouvy podepsaný oprávněnou osobou obsahující 

minimálně: 

a) identifikační údaje uchazeče,  

b) termín dodání, 

c) termín záruky,  

e) cenu,  

f) datum a podpis odpovědné osoby. 

• Nabídka bude zpracována v českém jazyce v písemné formě, podepsána oprávněným 

zástupcem uchazeče. 

• Jednotlivé listy nabídky budou očíslovány. Celá nabídka bude nerozebíratelně spojena 

(kroužková vazba / sešito apod.). 

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

• Nabídka bude předložena v jednom originálním vyhotovení. Uchazeč doručí svoji 

nabídku  
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v zalepené obálce jasně nadepsané „NEOTEVÍRAT“ – NA CESTĚ – zvýšení 

flexibility terénních služeb  

• Pokud je nabídka podávána ve více než jedné obálce, musí být všechny obálky, do 

kterých je vložena nabídka uchazeče, označeny podle výše uvedených požadavků. 

Zadavatel dále doporučuje takové obálky opatřit alespoň názvem dodavatele, pořadím 

obálky a celkovým počtem obálek – tak, aby byla nabídka zadavatelem jednoznačně a 

úplně identifikovatelná a aby se tím výrazně eliminovala rizika jejího předčasného 

otevření a chybného převzetí. 

 

12. Místo a lhůta pro podání nabídek: 

Lhůta pro předložení nabídek končí dnem 1.8. 2022 v 10.00 hodin. Nabídky, podané po 

této lhůtě nebo řádně neuzavřené, nebudou do výběru přijaty.  

Nabídky lze podávat písemně prostřednictvím poštovního doručení, nebo osobně po 

dohodě s kontaktní osobou. 

Adresa pro podání nabídek:  Rytmus Střední Čechy, o.p.s.  

F. V. Mareše 2056 

256 01 Benešov 

 

13. Místo a čas otevírání obálek: 

Otevírání obálek se uskuteční dne 1. 8. 2022 bezodkladně po lhůtě pro předložení 

nabídek na adrese: Rytmus Střední Čechy, o.p.s. F. V. Mareše 2056, 256 01 Benešov 

 

14. Změna podmínek zadávací dokumentace: 

Zadavatel si vyhrazuje právo dodatečně změnit či doplnit zadávací podmínky veřejné 

zakázky. Uchazečům v takovém případě nenáleží žádná úhrada takto vzniklých 

nákladů. 

 

15. Zrušení výběrového řízení: 

Zadavatel je oprávněn výběrové řízení zrušit, nejpozději však do uzavření smlouvy. O 

zrušení výběrového řízení je zadavatel povinen do 3 pracovních dnů informovat všechny 

účastníky, kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek. 

V případě zrušení výběrového řízení v době běhu lhůty pro podávání nabídek, zadavatel 

oznámí zrušení výběrového řízení stejným způsobem, jakým toto výběrové řízení 

zahájil.     

 

16. Hodnotící kritérium: 

Kritériem pro hodnocení a zadání zakázky bude nejnižší nabídková cena s DPH. 

Zadavatel bude při výběru nejvhodnější nabídky postupovat systémem výběru „první 

dobré nabídky“: 

1) Po otevírání obálek bude podle hodnotících kritérií provedeno předběžné hodnocení 

nabídek. 

2) Nabídka, která z předběžného pořadí vzešla jako nejvýhodnější, bude posouzena z 

hlediska splnění požadavků stanovených v zadávacích podmínkách podle následujícího 

postupu: 

a) Pokud se zjistí, že nabídka vyhovuje všem stanoveným podmínkám, postoupí se 

zadavateli k provedení výběru nejvhodnější nabídky.  

b) Pokud se zjistí, že nabídka prokazatelně nesplňuje stanovené podmínky, případně že 

účastník výběrového řízení splňuje některou z podmínek pro vyloučení z výběrového 



 
 

řízení, nabídka bude vyřazena a přistoupí se k posuzování další nabídky podle 

předběžného pořadí. 

 

17. Závěrečná ustanovení: 

a) Zadavatel si vyhrazuje právo nerealizovat předmět veřejné zakázky v případě, že 

nebudou zajištěny potřebné finanční zdroje, a to jak k zakázce jako celku, tak případně 

i jen k části předmětu zakázky. 

b) Zadavatel nepřipouští rozdělení zakázky na dílčí plnění. 

c) Zadavatel nepřipouští varianty nabídek. 

d) Pokud se v Zadávací dokumentaci vyskytuje odkaz na určité dodavatele nebo výrobky, 

nebo na patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo 

označení původu, je to v takových případech, kdy stanovení technických podmínek 

nemůže být dostatečně přesné nebo srozumitelné. U každého takového odkazu platí, že 

zadavatel umožňuje dodavatelům nabídnout rovnocenné řešení. 

e) Pokud zadavatel v Zadávací dokumentaci stanoví technické podmínky prostřednictvím 

odkazu na normy nebo technické dokumenty, zadavatel umožňuje dodavatelům 

nabídnout rovnocenné řešení. 

f) Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, 

nebo podá nabídku a současně je poddodavatelem jiného dodavatele v tomtéž 

výběrovém řízení, bude z řízení vyloučen. 

g) Uchazeči nevzniká právo na náhradu nákladů spojených s účastí na zadání zakázky. 

h) Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace o uchazeči z veřejně dostupných zdrojů. 

i) Zadavatel stanovuje zadávací lhůtu na 2 měsíce. 

 

V Benešově dne 18.7. 2022                                                                            

         

..…………………………… 

                    Mgr. Pavla Fleischhansová 

Přílohy:  

Příloha č. 1 - Krycí list nabídky – vzor (v elektronické podobě)  

Příloha č. 2 - Čestné prohlášení - vzor (v elektronické podobě)  
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