
 

Město Holešov 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY 
 
 
 
 

 
v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky – zadávané v režimu zákona  

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
 

s názvem 

 

„Dodávka dopravních automobilů pro JSDH Dobrotice a Tučapy“ 
 
 

Registrace akce pod identifikačním číslem a názvem: 
 

014D241008423 Město Holešov – Dobrotice 
014D241008424 Město Holešov – Tučapy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Holešově, dne 15.05.2018 
 
 



1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE 
 

Název zadavatele:   Město Holešov 

Sídlo:    Masarykova 628, 769 17 Holešov  

Právní forma:   801 - Obec 

Identifikační číslo:  00287172 

Daňové identifikační číslo:  CZ 00287172 

 

Zastoupen:   Mgr. Rudolf Seifert, starosta 

Kontaktní osoba:   Ing. Simona Stuchlíková 

Telefon:    +420 573 521 257 

E-mail:    simona.stuchlikova@holesov.cz 

Kontaktní osoba ve  

věcech technických:  Ing. Marie Krajcarová   

Telefon:    +420 573 521 254 

E-mail:    marie.krajcarova@holesov.cz 

 
 

2. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A JEJÍ KLASIFIKACE 
 
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka 2 ks dopravních automobilů dle Vyhlášky  
č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb.  
 
Podrobný popis předmětu plnění je uveden v příloze č. 3 této výzvy (Technické podmínky pro 
dopravní automobil).  
 
Součástí předmětu plnění je rovněž doprava do místa plnění a zaškolení obsluhy.  
 
Předmět veřejné zakázky je klasifikován takto: CPV kód: 34144213-4 Požární vozidla 
 
 

3. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY  
 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 1 100 000 Kč s DPH/ ks 
 
 
4. TERMÍN A MÍSTO DODÁNÍ  
 
Maximální možný termín dodání je: 31.10.2018 
Místem dodání je: Město Holešov, Masarykova 628, 769 17 Holešov 
 
 

5. POSKYTOVÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE  
 
Tato výzva obsahuje zadávací podmínky předmětné veřejné zakázky malého rozsahu, tzn., že plní 
funkci zadávací dokumentace. Výzva včetně všech jejich příloh je poskytována dálkovým 
neomezeným přístupem na elektronické úřední desce města Holešova www.holesov.cz, konkrétně 
na odkazu https://www.holesov.cz/uredni-deska. Zadavatel doporučuje, aby dodavatel pravidelně 
navštěvoval úřední desku obce z důvodů případného uveřejnění dodatečných informací k veřejné 
zakázce a to proto, že zadavatel nemá k dispozici evidenci těch uchazečů, kteří si stáhnou 
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zadávací podmínky z úřední desky obce. Uchazeči, který o to požádá, bude zadávací 
dokumentace včetně všech příloh předána na emailovou adresu, případně do datové schránky 
uchazeče nebo prostřednictvím držitele poštovní licence. 
 
Zadávací dokumentaci tvoří:  
a) Výzva k podání nabídky 
b) Krycí list – příloha č. 1  
c) Návrh kupní smlouvy – příloha č. 2 
d) Technické podmínky pro dopravní automobil – příloha č. 3  
e) Čestné prohlášení podle zákona č. 134/2016 Sb. – příloha č. 4  
f)  Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti – příloha č. 5 
 
 

6. OBCHODNÍ PODMÍNKY  
 

Veškeré obchodní a platební podmínky, které jsou závazné pro plnění předmětné veřejné zakázky, 
jsou obsaženy v závazném návrhu kupní smlouvy. Návrh smlouvy kupní tvoří přílohu č. 2 této 
výzvy. Uchazeč je povinen akceptovat znění závazného návrhu smlouvy a není oprávněn jakkoli 
zasahovat do jeho textu, tímto není dotčeno vyplnění zadavatelem požadovaných částí závazného 
návrhu smlouvy. Uchazeč jako přílohu návrhu kupní smlouvy připojí technickou specifikaci 
nabízeného plnění v rozsahu požadovaném technickými podmínkami předmětu plnění – viz příloha 
č. 3 této výzvy.  
 
 

7. KVALIFIKAČNÍ KRITÉRIA 
 
7.1 Profesní kvalifikační kritéria 
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč při podání nabídky předložením:  

a) Výpisu z obchodního rejstříku či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní uchazeč 
zapsán, ve formě prosté kopie (není nutné předkládat originál nebo úředně ověřenou kopii)  
 

nebo  
 

b) Dokladu o oprávnění k podnikání, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské 
oprávnění či licenci s předmětem podnikání bezprostředně souvisejícím s předmětem 
zakázky ve formě prosté kopie (není nutné předkládat originál nebo úředně ověřenou kopii)  

 
7.2 Základní kvalifikační předpoklady 

Splnění základních kvalifikačních předpokladů splní uchazeč předložením čestného prohlášení – 

příloha č. 4 této výzvy.  

Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku 
nesmí být starší 90 dnů. 
 
 

8. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY  
 
Nabídka bude zpracována v českém jazyce, bez přepisů a oprav, které by mohly zadavatele uvést 
v omyl.  
Zadavatel požaduje sestavení nabídky dle následujícího pořadí: 
 
a) Vyplněný formulář „Krycí list“ podepsaný osobou oprávněnou jednat za uchazeče (příloha č. 1 
Výzvy a zadávací dokumentace)  
b)  Doklad prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů 
c)  Doklad prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů – příloha č. 4 Výzvy a ZD  
d) Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku – příloha č. 5 
Výzvy a ZD  
e) Návrh kupní smlouvy (příloha č. 2 výzvy a ZD s připojením přílohy č. 3 Výzvy – Technické 
podmínky pro dopravní automobil) – vyplněný a podepsaný osobou oprávněnou za uchazeče 



  
  

jednat a podepisovat v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpise z Obchodního 
rejstříku popřípadě zmocněncem uchazeče a opatřen otiskem razítka. Zadavatel je po ukončení 
zadání oprávněn o obsahu návrhu smlouvy dále jednat a vyžadovat jeho úpravu, doplnění nebo 
změnu. Návrh smlouvy musí být v úplném souladu se zněním předloženým v zadávací 
dokumentaci. Údaje ve smlouvě uvedené musí být v souladu s údaji, které uchazeče uvede v 
dalších částech své nabídky, v případě rozdílu je rozhodující návrh smlouvy.  
 
Řazení dalších bodů záleží na uchazeči. 
 
 

9. POSKYTOVÁNÍ DODATEČNÝCH INFORMACÍ  
 
Žádost o dodatečné informace může uchazeč podat u kontaktní osoby zadavatele. Písemná 
žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání 
nabídek. Odpověď na žádost o dodatečné informace bude uchazeči zaslána do 3 pracovních dnů.  
 
 

10. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK, OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK 
 
10.1 Lhůta pro předložení nabídky se stanovuje nejpozději do:  
 
datum: 05.06.2018   hodina: 9:00 hod 
 
Nabídky doručené zadavateli po uplynutí stanovené lhůty nebudou hodnoceny. 
Opožděně podané nabídky zadavatel nevrací a ponechává je přiložené k dokumentaci výběrového 
řízení, přičemž bezodkladně informuje uchazeče o pozdním podání nabídky. 
 
10.2. Způsob a místo podání nabídek 
 
Nabídky lze poslat doporučenou poštou nebo osobně podat na adresu: Město Holešov, 
Masarykova 628, 769 17 Holešov. 
 
Za okamžik podání nabídky se považuje její převzetí podatelnou Městského úřadu Holešov na 
výše uvedené adrese. 
 
Nabídky budou doručeny v uzavřených obálkách označených názvem veřejné zakázky a adresou 
uchazeče s heslem „NEOTVÍRAT“ a opatřené na přelepu razítkem, případně podpisem dodavatele 
- osoby oprávněné jednat jménem, či za uchazeče. 
 
 
 
10.3 Otevírání obálek s nabídkami  

 
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 05.06.2018 od 09:05 hod., v malé zasedací 
místnosti Městského úřadu Holešov, Masarykova 628, 769 17 Holešov. 

 
Při otevírání obálek s nabídkami mají právo být přítomni členové komise a také jeden zástupce 
uchazeče na základě zmocnění. 
   

11. ÚDAJE O HODNOTÍCÍCHO KRITÉRIÍCH  

 

11.1. Způsob hodnocení  

 11.1.1 Hodnocení při jediném kritériu podle výše nabídkové ceny probíhá seřazením nabídek 

podle absolutní hodnoty nabídkové ceny v Kč bez DPH od nejnižší k nejvyšší. 
 



  
  

12. ZADÁVACÍ LHŮTA  

Zadavatel stanoví délku zadávací lhůty, tj. lhůtu, po kterou jsou uchazeči vázáni svou nabídkou, na 
90 kalendářních dnů. 
 

14. DALŠÍ PODMÍNKY 

14.1  Zadavatel je oprávněn kdykoliv toto zadávací řízení bez uvedeného důvodu zrušit nebo 
odmítnout všechny nabídky. Každý uchazeč nese své náklady spojené s účastí v zadávacím řízení 
za všech okolností samostatně bez nároku na jejich náhradu zadavatelem. Podané nabídky se 
nevracejí a zůstávají u zadavatele pro účely zdokumentování průběhu zadávacího řízení. 

14.2 Zadavatel nepřipouští variantní nabídky. 

14.3 Zadavatel nepřipouští rozdělení veřejné zakázky na části. 

14.4 Nabídka bude zpracována v českém jazyce. 

14.5 Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení nebo změnit a doplnit zadávací podmínky. 

14.6 Zadavatel si vyhrazuje právo využít projektovou dokumentaci dle svého uvážení. 

14.7 Kontaktní osoba pro poskytnutí kompletních zadávacích podmínek a pro podání žádostí o 
dodatečné informace: Ing. Simona Stuchlíková - příprava, koordinace a realizace projektů – Odbor 
finanční, Městský úřad Holešov, tel.: +420 573 521 257, e- mail: simona.stuchlikova@holesov.cz 

 

 

V Holešově dne 15.05.2018 

 

Mgr. Rudolf Seifert, v. r.  
starosta města 

Ev. č.: 169 / 2018 

Vyvěšeno dne: 15. 05. 2018 

Bude sejmuto dne: 06. 06. 2018 

Sejmuto dne: 


