Výzva k podání nabídek a textová část
zadávací dokumentace
"Operativní leasing služebních vozidel města
Beroun"

Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 26 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dálejen "zákon")zadávanou
ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení § 53 zákona.
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1.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O VEŘEJNÉZAKÁZCE

Názevveřejné zakázky:

Operativní leasing služebních vozidel města Beroun

Druh veřejné zakázky:

Služby

Režim veřejné zakázky:

Podlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího řízení:

Zjednodušenépodlimitní řízení

Název zadavatele:

Město Beroun

Sídlo zadavatele:

Husovo nám. 68 Beroun - Centrum, 266 01 Beroun

IČOzadavatele:

00233129/CZ00233129

Právní forma zadavatele:

801 - Obec

Zastoupení:

Mgr. Ivanem Kusem, starostou

Adresa profilu zadavatele:

https://zakazky.mesto-beroun. cz/

2.

INFORMACE O LHŮTÁCHA MÍSTU PODÁNÍ NABÍDEK

Místo pro podání nabídek:

Městský úřad Beroun, Husovo nám. 68, Beroun
Centrum, 266 01 Beroun

Zahájení zadávacího řízení:

16. 8. 2018

Lhůta pro podání nabídek:

7. 9. 2018 v 10:00

Další informace lze získat:

U kontaktní osoby zadávacího řízení:
Soňa Zbuzková, tel. 311 654 129, e-mail:
veřejné. zakazky@)muberoun. cz

3.

PŘEDMĚTVEŘEJNÉZAKÁZKY, ZÁKLADNÍ ÚDAJE

3. 1.

PŘEDMĚT
VEŘEJNÉ
ZAKÁZKY

3. 1. 1.

Předmětem veřejné zakázkyje zajištění služeb zadaných podle § 53 zákona.
Předmět zakázky je specifikován touto zadávací dokumentací a jejími přílohami.
Předmětem plnění veřejné zakázky je pronájem 10 nových osobních automobilů
formou operativního leasingu pro zadavatele na období 5 let s fixní cenou nájmu po
celou dobu trvání leasingové smlouvy. Předpokládaný rozsah ujetých kilometrů
jednoho vozidla za rok je 25 000 km. Zakázka bude dodavatelem zabezpečena v
celém rozsahu.

3. 1. 2.

Podrobná specifikace počtu, konfigurace vozidel a
operativního leasingu je uvedena v příloze č. 1.

požadovaných

služeb
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Dodávka ani žádná její součást dosud nebyla předmětem odpisů ve smyslu
ustanovení § 26 a nesl. zákona č. 586/1992 Sb., o daních z přijmu, ve znění
pozdějších předpisů. Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této zadávací
dokumentace a v přílohách zadávací dokumentace vymezují závazné požadavky
zadavatele na plnění veřejné zakázky. Tyto požadavky je účastník povinen plně a
bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky. Neakceptování požadavků
zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci či změny obchodních podmínek
budou považovány za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení
účastníka z další účasti v zadávacím řízení.

3.2.

MÍSTO PLNĚNÍ
Městský úřad Beroun, Husovo nám. 68, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun, kód NUTS
CZ020 - Středočeský kraj

3.3.

DOBA PLNĚNÍ- ČASOVÁSPECIFIKACE

3. 3. 1.

Dodávka vozidel a vlastní realizace služeb operativního leasingu bude zahájena
nejpozději do konce ledna 2019.

3. 3. 2.

Operativní leasing bude uzavřen s účinností od dodání předmětu veřejné zakázky na
dobu určitou 60ti měsíců.

4.

KLASIFIKACE DLE CPV A PŘEDPOKLÁDANÁHODNOTA

4. 1.

CPV
Hlavní CPV kód:
79220000 - 2 Finanční služby
34110000 - 1 Osobní vozidla

4.2.

PŘEDPOKLÁDANÁ
HODNOTA

4. 2. 1.

Předpokládaná hodnota činí 3. 000. 000, - Kč bez DPH.

5.

PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

5. 1.

ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST

5. 1. 1.

Způsobilým podle § 74 odst. 1 zákona není dodavatel, který
a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení
pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 2 zákona nebo obdobný
trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením
se nepřihlíží,

b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný
daňový nedoplatek,
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c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném
nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném
nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti,

e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla
nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci
podle právního řádu země sídla dodavatele.
5. 1. 2.

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odstavce 1 písm. a)
zákona splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu.
Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnickáosoba, musí podmínku podle
§ 74 odstavce 1 písm. a) zákonasplňovat
a) tato právnickáosoba,
b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

5. 1. 3.

Učastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu
a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odstavce 1 písm. a)
zákona splňovat tato právnickáosoba a vedoucí pobočky závodu,
b) české právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odstavce 1 písm. a) zákona
splňovat osoby uvedené v § 74 odstavci 2 zákonaa vedoucí pobočky závodu.

5. 1. 4.

V nabídce se splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice
prokazuje předložením:
a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) zákona,
b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) zákona,
c) písemného čestnéhoprohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst.
1 písm. b) zákona,
d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c)zákona,
e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst.
1 písm. d) zákona,
f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení
v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e)
zákona.

Dodavatel může využít k písm. c), d), příp. f) vzor čestného prohlášení z přílohy č. 2
této zadávací dokumentace.

5.2.

PROFESNÍ ZPŮSOBILOST

5. 2. 1.

Splnění profesní způsobilostidle § 77 odst. 1 zákonaprokážedodavatel předložením
výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobnéevidence, pokud jiný právní předpis
zápis do takové evidence vyžaduje.

5. 2. 2.

Splněni profesní způsobilosti dle § 77 odst. 2 písm. a) zákona prokáže dodavatel
předložením živnostenskéhooprávnění pro předmět činnosti relevantní s předmětem
tohoto výběrovéhořízení, případně výpisu ze živnostenskéhorejstříku, z kteréhototo
oprávnění vyplývá. Relevantním oprávněním k podnikání se má na mysli zejména:
Pronájem a půjčování věci movitých.
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5. 2. 3.

Splnění profesní způsobilosti se prokazuje předložením příslušných dokladů.

5. 2.4.

Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis
z obchodního rejstříku nesmějí být ke dni podání nabídky starší 90-ti dnů.

5. 2. 5.

Změny kvalifikace účastníka zadávacího řízení podle § 88 zákona.
5. 2. 5. 1. Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu
zadávacího řízení ke změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je účastník
zadávacího řízení povinen tuto změnu zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do
10 pracovních dnů od oznámení této změny předložit nové doklady nebo prohlášení
ke kvalifikaci; zadavatel může tyto lhůty prodloužit nebo prominout, jejich zmeškání.
Povinnost podle věty první účastníku zadávacího řízení nevzniká, pokudje kvalifikace
změněna takovým způsobem, že a) podmínky kvalifikace jsou nadále splněny, b)
nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo
nabídek a c) nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek.
5. 2. 5. 2. Dozví-li se zadavatel, že dodavatel nesplnil povinnost uvedenou v odstavci
1, zadavatel jej bezodkladněvyloučí ze zadávacího řízení.

5. 2. 6.

Prokázání splnění kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů podle
zákona § 228 zákona
5. 2. 6. 1. Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných
dodavatelů, tento výpis nahrazuje doklad prokazující
a) profesní způsobilost podle § 77 vtom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti, a
b) základní způsobilost podle § 74.
5. 2. 6. 2. Zadavatelje povinen přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů,
pokud k poslednímu dni, ke kterému má být prokázána základní způsobilost nebo
profesní způsobilost, není výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů starší než 3
měsíce. Zadavatel nemusí přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, na
kterém je vyznačeno zahájení řízení podle § 231 odst. 4.

5. 2. 7.

Prokázání kvalifikace certifikátem podle § 234 zákona
Předloží-li dodavatel certifikát v rámci certifikovaných dodavatelů, který obsahuje
náležitosti stanovené v § 239 zákona k poslednímu dni pro podání nabídky, a údaje
v certifikátu jsou platné nejméně k poslednímu dni pro podání nabídky, nahrazuje
tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázáním splnění kvalifikace
dodavatelem.

Výpis ze seznamu nesmí byt k poslednímu dni pro podání nabídky starší 3 měsíců.

5. 3.

PROKAZOVÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE V NABÍDCE

5. 3. 1.

Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích a mohou je
nahradit čestným prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné
zakázky podle § 87 zákona. Zadavatel si může v průběhuzadávacího řízení vyžádat
předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci. Doklady
prokazující základní způsobilost podle § 74 zákonaa profesní způsobilost podle § 77
6
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odst. 1 zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti
nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.
5. 3. 2.

Vzor čestného prohlášení o splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení
je obsažen v příloze č. 2 zadávací dokumentace.

6.

OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

6. 1. 1.

Zadavatel stanovil obchodní, platební a technické podmínky pro realizaci veřejné
zakázky, a to formou Specifikace poskytování finančních a servisních služeb.
Účastník předloží návrh smlouvy o poskytování služeb operativního leasingu
(leasingové smlouvy) podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka.
V případě, že nabídka resp. návrh smlouvy bude podepsán osobou oprávněnou
jednat za účastníka na základě plné moci, musí nabídka obsahovat kopii tohoto
zmocněni.

6. 1. 2.

Ujednáním o smluvních pokutách není dotčen nárok smluvních stran na náhradu
škody ve smyslu právních předpisů.

6. 1. 3.

Zadavatel nepřipouští jakoukoliv změnu nabídkové ceny účastníka, vyjma změny
sazby DPH.

7.

ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

7. 1. 1.

Nabídková cena bude zpracována v souladu se zadávací dokumentací, bude
uvedena v Kč a v členění: nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH),
samostatně DPH a nabídková cena včetně DPH. Nabídková cena v této skladbě bude

uvedena na krycím listu nabídky (příloha č. 2) a bude stanovena jako "cena nejvýše
přípustná". Cena musí obsahovat veškeré náklady dodavatele nutné k realizaci
předmětu veřejné zakázky včetně nákladů s ní souvisejících.
7. 1. 2.

Zadavatel si vyhrazuje právo posoudit mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve smyslu
§ 113 zákona.

8.

HODNOTÍCÍ KRITÉRIA

8. 1. 1.

Zadavatel stanovil pro zadání veřejné zakázky v souladu s ustanovením § 114
zákona, že nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti.

8. 1. 2.

Hodnotit se bude celková nabídková cena v Kč bez DPH. Stanovení pořadí nabídek
bude provedeno podle výše celkových nabídkových cen v Kč bez DPH, přičemž
nabídky budou seřazeny podle výše celkové nabídkové ceny s tím, že nejvýhodnější
bude nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou cenou v Kč bez DPH.

8. 1. 3.

Dodavatelé předloží ve svých nabídkách následující údaje a doklady, které budou
sloužit zadavateli pro posouzení nabídek podle výše uvedeného kritéria.
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9.

DALŠÍ POŽADAVKY ZADAVATELE

9. 1.

SEZNAMPODDODAVATELŮ

9. 1. 1.

Účastníkje povinen v nabídce předložit seznam poddodavatelů, a uvést, kterou část
veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit. Pokud účastník nemá v úmyslu
při plnění veřejné zakázky využít poddodavatelů, uvede tuto skutečnost rovněž
v nabídce (prohlášení, že zakázka nebude plněna prostřednictvím poddodavatele).
Dodavatel může využít vzor seznamu poddodavatelů z přílohy č. 2 této zadávací
dokumentace.

10.

POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

10. 1.

OBECNÉPOŽADAVKY

10. 1. 1. Dodavatel je povinen do nabídky zapracovat všechny požadavky zadavatele
vyplývající ze zadávacích podmínek a všechny skutečnosti vyplývající ze zákona.
10. 1.2. Nabídka bude zpracovánav českémjazyce.
10. 1. 3. Zadavatel nepřipouští variantní nabídky.
10. 1.4. Nabídka bude předložena v listinné podoběv českémjazyce. Zadavatel doporučuje,
aby byla předložena ve dvojím listinném vyhotovení s označeným nápisem (1x
originál, 1x prostá kopie). Nabídka dále bude předložena v jednom vyhotovení
v elektronické podobě na CD/DVD nebo USB flash disku, a to ve formátu *. pdf.
Vyplněný návrh smlouvy bude nadto ve formátu. doc(x). Účastník může podat pouze
jednu nabídku.
10. 1. 5. Listinné vyhotovení nabídky bude zabezpečeno proti manipulaci s jednotlivými listy
provázáním provázkem, jehož volné konce budou zapečetěny nebo přelepeny nebo
jinak ukončeny tak, aby bez násilného porušení provázání nebylo možné žádný list
volně vyjmout.
10. 1.6. Všechny listy nabídky budou číslovány vzestupnou nepřerušenou číselnou řadou.
10. 1. 7. Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, a to včetně
kontaktní adresy, telefonu a e-mailové adresy. Tato kontaktní osoba bude uvedena
v krycím listu dle závaznéhovzoru. Na e-mailovou adresu kontaktní osoby mohou být
doručovány dokumenty související se zadávacím řízením (např. žádost o objasnění
nebo doplnění údajů či dokladů, žádost o zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové
ceny, oznámení o výběru dodavatele, oznámení o vyloučení účastníka apod.).
10. 1. 8. Dodavatelé podávají své nabídky v

uzavřené obálce označené nápisem

"NEOTVÍRAT" a názvem veřejné zakázky: "Operativní leasing služebních vozidel
města Beroun".

10. 1. 9. Nabídky je možné podávat osobně na adrese zadavatele: Městský úřad Beroun,
Husovo nám. 68, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun, a to na podatelně v úředních
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hodinách (PO a ST 8:00-17:00, ÚTa ČT7:00-15:00 a PÁ7:00-14:00). Nabídky je
rovněž možné podávat poštou nebo obdobnou službou na uvedenou adresu.
10. 1. 10. Účastník jako součást nabídky předloží návrh smlouvy o poskytování služeb
operativního leasingu (leasingové smlouvy), který musí po obsahové stránce
odpovídat podmínkám soutěže, zadávací dokumentaci a vlastní nabídce účastníka.
Návrh smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za
účastníka. V případě, že nabídka, resp. návrh smlouvy bude podepsán osobou
oprávněnou jednat za účastníka na základě plné moci, musí nabídka obsahovat kopii
tohoto zmocnění.

Pro sestavení krycího listu účastník použije přílohu č. 2 - krycí list. Na krycím listu
budou uvedeny následující údaje: Název veřejné zakázky, základní identifikační
údaje účastníka (včetně osob zmocněných k dalším jednáním) nejvýš přípustné
nabídková cena v požadovaném členění, datum a podpis osoby oprávněné jednat
jménem či za účastníka.
10. 1. 11. Za čas podání nabídky odpovídá dodavatel. Zadavatel neuznává zdržení zaviněné
poštou, kurýrní službou či jiným přepravcem nabídky. Za čas podání nabídky se
přitom považuje čas uvedený na dokladu o předání nabídky.
10. 1. 12. Všechny doručené a přijaté nabídky budou opatřeny pořadovým číslem, datem
a hodinou přijetí a budou zapsánydo seznamu podaných nabídek.
10. 1. 13. Nabídky, které budou doručeny po skončení lhůty pro podání nabídek, se nepovažují
za nabídky podané a v průběhuzadávacího řízení se k nim nepřihlíží.

10.2.

STRUKTURANABÍDKY

10. 2. 1. Zadavatel doporučuje dodavatelům strukturovat nabídku následujícím způsobem:
Krycí list nabídky
Obsah nabídky
Doklady k prokázání splnění kvalifikace
Doklad o oprávnění osoby, která podepsala návrh smlouvy, zastupovat dodavatele
(pokud nelze vyčíst z výpisu v obchodním rejstříku)
Podepsaný návrh smlouvy
Seznam poddodavatelů nebo prohlášení, že zakázka nebude plněna
prostřednictvím poddodavatelů
Případné další dokumenty
Za obsahovou úplnost nabídky odpovídá výhradě účastník výše uvedený výčet
dokumentů slouží pouze pro usnadnění orientace při kompletaci nabídky. Pokud
v tomto výčtu nebude uveden dokument, jehož povinnost doložení do nabídky by
eventuálně vyplývala ze zadávacích podmínek nebo ze zákona, nemůže se
účastník zbavit odpovědnosti za obsahovou neúplnost nabídky s odvoláním na
tento výčet dokumentů.

Yt/
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11.

VYSVĚTLENÍ A ZMĚNAZADÁVACÍ DOKUMENTACE

11. 1. 1. Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace se zasílá k rukám kontaktní osoby
zadávacího řízení
(verejne. zakazky@muberoun. cz) a řídí se příslušnými
ustanoveními zákona (zejm. §98 a § 99 zákona).
11. 1.2. Zadavatel může zadávací dokumentaci vysvětlit, pokud takové vysvětlení, případně
související dokumenty, uveřejní na profilu zadavatele, a to nejméně 4 pracovní dny
před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
11. 1. 3. Pokud o vysvětlení zadávací dokumentace písemně požádá dodavatel, zadavatel
vysvětlení uveřejní, odešle nebo předá včetně přesného znění žádosti bez
identifikace tohoto dodavatele. Zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, pokud
není žádost o vysvětlení doručena včas, a to alespoň 3 pracovní dny před uplynutím
lhůty podle předchozího odstavce. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není
doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu podle předchozího
odstavce.

11. 1. 4. Pokud je žádost o vysvětlení zadávací dokumentace doručena včas a zadavatel
neuveřejní, neodešle nebo nepředá vysvětlení do 3 pracovních dnů, prodlouží lhůtu
pro podání nabídek nejméně o tolik pracovních dnů, o kolik přesáhla doba od
doručení žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace do uveřejnění, odeslání nebo
předání vysvětlení 3 pracovní dny.
11. 1. 5. Zadávací podmínky obsažené v zadávací dokumentaci může zadavatel změnit nebo
doplnit před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Změna nebo doplnění zadávací
dokumentace musí být uveřejněna nebo oznámena dodavatelům stejným způsobem
jako zadávací dokumentace, která byla změněna nebo doplněna.
11. 1.6. Pokud to povaha doplnění nebo změny zadávací dokumentace vyžaduje, zadavatel
současně přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek. V případě takové změny
nebo doplnění zadávací dokumentace, která může rozšířit okruh možných účastníků
zadávacího řízení, prodlouží zadavatel lhůtu tak, aby od odeslání změny nebo
doplnění zadávací dokumentace činila nejméněcelou svou původní délku.

12.

LHŮTY,OTEVÍŘANrŇABÍDEK, PROHLÍDKA MÍSTA PLNÍNÍ

12. 1. 1. Lhůtapro podání nabídek končí 7. 9. 2018 v 10:00 hodin.
12. 1. 2. Otevírání nabídek proběhne 7. 9. 2018 v 10:05 na adrese Městský úřad Beroun,
Husovo nám. 68, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun. Otevírání nabídek se mají
právo účastnit dodavatelé, jejichž nabídky byly zadavateli doručeny ve lhůtě pro
podáni nabídek, maximálněvšak jedna osoba za jednoho dodavatele.
12. 1. 3. Zadávací lhůta trvá 120 dní. Zadávací lhůtou je lhůta, po kterou účastníci zadávacího
řízení nesmí ze zadávacího řízení odstoupit.
12. 1.4. Prohlídka místa plnění se vzhledem k předmětu veřejné zakázkynepředpokládá.
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13.

DALŠÍ INFORMACE A VÝHRADY

13. 1. 1. V případě, že zadávací dokumentace včetně všech příloh obsahuje požadavky nebo
odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží
a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za
příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky
nebo označení původu, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu
a zadavatel umožní pro plnění zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky
obdobných řešení, minimálněstejného standardu.
13. 1. 2. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení v souladu se zákonem.
13. 1.3. Dodavatel nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve veřejné zakázce.
Nabídky se dodavatelům nevracejí a zůstávají zadavateli jako součást dokumentace
o zadání zakázky.
13. 1. 4. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce dodavatele
u třetích osob.

13. 1. 5. V případě, že nelze zjistit údaje o skutečném majiteli postupem podle § 122 odst. 4
zákona, zadavatel ve výzvě podle § 122 odst. 3 zákona vyzve vybraného dodavatele
k předložení výpisu z evidence obdobné evidenci údajů o skutečných majitelích nebo
a) ke sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem,
a

b) k předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a)
k dodavateli; těmito dokladyjsou zejména
1. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
2. seznam akcionářů,

3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.
13. 1. 6. Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o vyloučení účastníka o vyloučení
účastníka zadávacího řízení, nebo oznámení o výběru dodavatele na profilu
zadavatele. V takovém případě se oznámení považují za doručená, všem účastníkům
zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejněním.
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14.

POSKYTNUTÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

14. 1. 1. Zadávací dokumentace je volně ke stažení na profilu zadavatele na adrese
https://zakazky. mesto-beroun. cz/.
14. 1. 2. Zadávací dokumentace má následující přílohy:
Příloha č. 1 - Specifikace poskytování finančních a servisních služeb
Příloha č. 2 - Editovatelné přílohy
Krycí list nabídky

-

Čestné prohlášení o kvalifikaci
Seznam poddodavatelů

V souladu dle či. 10. 2. Vnitřní směrnice pro zadávání veřejných zakázek č. 1/2016 ze
dne 11. 4. 2016 ve znění dodatku č. 1 ze dne 29. 3. 2017.

Rada města schválila Usnesením č. : 920/103/RM/2018 ze dne 15. 8. 2018 zadávací

podmínky veřejné zakázky pro "Operativní leasing služebních vozidel města Beroun".

V Berouně dne 16. 8. 2018

YÍ S T

,

Mgr. Ivan Kus
starosta města
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