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VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY 

výběrového řízení na dodávku:  

Pořízení nového DA pro JSDHO Vrbice 

 

 

Projekt je spolufinancován ze státního rozpočtu, resp. „Dotace pro jednotky SDH obcí“ Ministerstva 

vnitra ČR a z rozpočtu Jihomoravského kraje. 

 

 

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu, která je zadávána v souladu s ust. § 6 zákona č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění 
 

1. Identifikační údaje zadavatele 

 
Zadavatel:   Obec Vrbice 
sídlo:    Vrbice 89, 691 09 Vrbice 
IČ:    00283738 
zastoupen:   František Polášek, starosta 
Telefon:   519430303, 606728388 
E-mail:    podatelna@vrbice.cz, starosta@vrbice.cz 
 
 
 

2. Předmět zakázky 

 
Předmětem zakázky je dodávka nového dopravního automobilu dle technické specifikace. 

 

 

2.1. Technická specifikace dodávky 

 

Předmětem zakázky je dodávka nového dopravního automobilu v provedení „Z“ (základním), 
kategorie podvozku 1 „pro městský provoz“ s celkovou hmotností do 3500kg (dále jen „DA“) 

Specifikace bude obratem dodána na vyžádání emailem, poštou nebo osobně v sídle zadavatele.  

Předmět zakázky je zadáván jako jeden celek, zadavatel nepřipouští dílčí plnění. 
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3. Doba a místo plnění zakázky 

 
Zadavatel předpokládá uzavření smlouvy s vybraným uchazečem bez zbytečného odkladu po 
ukončení výběrového řízení a schválení zastupitelstvem obce Vrbice. Požadovaný termín dodání je 
nejpozději do 60 dní od uzavření smlouvy.  

Místem plnění zakázky je obec Vrbice. 

 
 

4. Předpokládaná hodnota zakázky bez DPH 

 
Předpokládaná hodnota zakázky činí 941.450,- Kč (včetně DPH) – tj. 778.058,--Kč (bez DPH) 
 
 

5. Hodnotící kritérium nabídek 

 
Základním hodnotícím kritériem pro hodnocení nabídek je nejnižší nabídková cena. 
 
 

6. Kvalifikace 

 
K prokázání kvalifikace doloží dodavatel ověřenou kopii dokladu o oprávnění k podnikání - výpis z 
živnostenského rejstříku. 
 
 

7. Zpracování nabídkové ceny 

 
Nabídkovou cenu stanoví dodavatel tak, aby v ní byly zahrnuty veškeré náklady dodavatele nezbytné 
k řádnému splnění předmětu zakázky, tedy tj. včetně dopravy a zaškolení a zahrnující všechny 
potřebné dodávky, služby a jakékoliv další případné poplatky či peněžní plnění. Nabídková cena bude 
stanovena jako „cena nejvýše přípustná“. Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny. 

Celková nabídková cena bude uvedena absolutní částkou v Kč, a to v členění: nabídková cena bez 
daně z přidané hodnoty (DPH), samostatně DPH s příslušnou sazbou a nabídková cena včetně DPH. 
Nabídková cena v tomto členění bude uvedena na krycím listu nabídky  - příloha č. 1. 

 

8. Obchodní podmínky 

 
Ve své nabídce dodavatel předloží návrh kupní smlouvy. Návrh smlouvy bude obsahovat veškeré 
níže uvedené obchodní podmínky. Zadavatel si vyhrazuje právo o obsahu kupní smlouvy s vybraným 
dodavatelem dále jednat a její znění upřesnit. 
 
8.1 Sankční podmínky 
Dojde-li k prodlení s termínem dodání z důvodu na straně dodavatele, je zadavatel oprávněn 
požadovat na dodavateli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05% ceny za každý den prodlení. 
 
8.2 Záruční a servisní podmínky 
Zadavatel požaduje poskytnutí záruky v délce alespoň 24 měsíců. Dodavatel je povinen vady 
reklamované v průběhu záruční doby bezplatně odstranit. 
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8.3 Platební podmínky 
Zadavatel nebude poskytovat zálohy. Úhrada ceny proběhne až po řádném provedení dodávky do 
místa určení. Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu a bude na ní uveden název 
projektu. Lhůta splatnosti faktury činí minimálně 30 dní. 
 
8.4 Postoupení pohledávek 
Dodavatel není oprávněn práva, povinnosti a závazky ze smlouvy postoupit třetí osobě bez 
předchozího písemného souhlasu zadavatele. 
 

9. Obsah nabídky 

 
Obsahem nabídky budou všechny doklady a informace požadované v této výzvě, sestavené 
v tomto pořadí: 

a) Krycí list nabídky  
b) Výpis z živnostenského rejstříku 
c) Návrh kupní smlouvy – podepsaný oprávněnou osobou a obsahující požadované obchodní a 

platební podmínky 
d) Přesný popis nabízeného plnění, ze kterého bude zřejmý soulad s požadavky uvedenými 

v zadávací dokumentaci 
e) Případné další údaje a dokumenty 

 
 

10. Varianty nabídek 

 
Varianty nabídek zadavatel nepřipouští. 
 
 

11. Zpracování nabídek 

 
Nabídka bude zpracována v členění daném v bodu 9  

Text nabídky musí být čitelný a v českém jazyce. 

Všechny listy nabídky budou navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny 
před jejich vyjmutím z obálky. 

Návrh smlouvy bude podepsán oprávněným zástupcem uchazeče a bude součástí nabídky. 

Nabídka bude zpracována ve dvou vyhotoveních – 1 originál a 1 kopie. 

 
 

12. Podávání nabídek 

 
Nabídky se předkládají v českém jazyce v uzavřené obálce, která bude opatřena razítkem dodavatele, 
jeho adresou a zřetelně označena nápisem NEOTVÍRAT – výběrové řízení – Pořízení nového DA pro 
JSDHO Vrbice 

Nabídky se podávají na adresu sídla zadavatele tj.:  Obecní úřad Vrbice, Vrbice č.p. 89, 691 09 Vrbice. 
Lhůta pro doručení nabídek je nejpozději do 20. 4. 2017 do 12.00 hodin. 
 
 

13. Další informace  



 Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace –  projekt   „Pořízení nového DA pro JSDHO Vrbice“ 
    

 

[4] 
 

V případě jakýchkoliv dotazů či zájmu o bližší informace se obracejte na kontaktní osobu zadavatele. 

 

 

14. Závěrečná ustanovení 

Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. 
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení, a to i bez uvedení důvodu. 
Zadavatel si vyhrazuje právo na odmítnutí všech předložených nabídek. 
Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si všechny obdržené nabídky, které byly řádně doručeny 
v rámci lhůty pro podání nabídek. 
 
 
Ve Vrbici, dne 3. 4. 2018 
 
 
 

František Polášek, starosta 
 
 
Přílohy:  Č. 1 - Krycí list nabídky  
 

 

 

 

 

 

 
Vyvěšeno: 3.4.2018 
 
Svěšeno:  


