
 
 
 
 

 
 
 
 

Obec Klenová 
Klenová 65 

340 21 Janovice nad Úhlavou 
IČ:00573515 

 
v souladu s ustanovením § 18 odst.5, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 

 
 
 

vypisuje 
 
 
 

výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu (mimo režim zákona č. 
137/2006 Sb.) 

 
 
 

na realizaci veřejné zakázky 
 
 
 

„Dodávka dopravního automobilu pro JSDH Klenová“ 
 
 
 
 
 
 
 
Zadavatel: veřejný 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Zadavatel 
 
Obec Klenová 
Sídlo:    Klenová 65, 340 21 Janovice nad Úhlavou 
Zastoupené:   Ing. Andreou Baierovou, starostkou obce 
IČ:    00573515 
DIČ:   nejsme plátci DPH 
Bankovní spojení: ČS, a.s. 
Číslo účtu:  0821142399/0800 
E-mail:  klenova@centrum.cz 
Datová schránka: sn4bhwn 
Telefon:  724 187 665 
Kontaktní osoba:  Ing. Andrea Baierová 
Tel:    724 187 665 
E-mail:   klenova@centrum.cz 
 
1. Informace o předmětu veřejné zakázky malého rozsahu 
 
1.1. Název veřejné zakázky 
Dodávka dopravního automobilu pro JSDH Klenová 
 
1.2. Stručný textový popis veřejné zakázky 
Předmětem zakázky je dodávka dopravního automobilu s technickými parametry 
specifikovanými v příloze č. 1 – technické podmínky. Vozidlo musí splňovat veškeré obecně 
technické požadavky pro provoz na pozemních komunikacích a další související předpisy. 
 
Kód CPV: 34144210-3 (hasičská vozidla) 
 
1.3 Termín plnění 
Předpoklad zahájení 12.9.2016, předpoklad dokončení 30.11.2016. Uchazeč může 
předpokládanou dobu plnění zkrátit, přičemž zkrácení doby plnění není hodnotícím kritériem. 
 
1.4 Místo plnění / realizace 
Místem plnění je Obec Klenová, sídlo zadavatele. 
 
1.5. Předpokládaná hodnota veřejné  zakázky: 1 100 000,- vč. DPH 
 
3. Technické podmínky 
 
Technické požadavky jsou stanoveny v příloze č.1 této zadávací dokumentace – technické 
podmínky 
 
4. Lhůta pro podání nabídek 
 
4.1. Datum a hodina pro podání nabídek 
Nabídky podávejte nejpozději do 5.9.2016 do 16 hod. 
 
4.2 Adresa pro podání (doručení) nabídek 
Nabídky je možno zaslat poštou nebo podat osobně na adresu zadavatele : Obecní úřad 
Klenová, Klenová 65, 340 21 Janovice nad Úhlavou. Při podání poštou nebo jiným 



veřejným přepravcem se za okamžik podání nabídky považuje její fyzické převzetí 
zadavatelem na výše uvedené adrese. 
 
4.3. Jiné upřesňující údaje 
Nabídky může uchazeč osobně doručit po celou dobu pro podání nabídky v úředních 
hodinách tj. každou pracovní St od 16:30 hod. do 19:00 hod. na adrese pro podání popř. 
v jinou dobu po telefonické dohodě se starostkou obce. 
Nabídka bude podána v obálce (elektronické podání nabídky je nepřípustné), na obálce bude 
uvedena adresa uchazeče, na níž je možno zaslat nabídku zpět v případě doručení nabídky pro 
uplynutí lhůty pro podání nabídek, dále bude na uzavření opatřena razítkem uchazeče a 
podpisem statutárního zástupce případně pověřeného zástupce a zřetelně označena nápisem 
„Dopravní automobil – NEOTVÍRAT “  
 
5. Požadavky na prokázání kvalifikace 
 
5.1. Obecná ustanovení o prokázání kvalifikace: 
a) Veškeré doklady požadované k prokázání splnění kvalifikace budou předloženy v prosté 
kopii.  Zadavatel bude před uzavřením smlouvy o dílo požadovat předložení originálů nebo 
ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace po dodavateli, se kterým má být 
uzavřena smlouva a ten je povinen je předložit. 
b) Veškerá prohlášení musí mít formu čestného prohlášení, podepsaného osobou oprávněnou 
jednat jménem či za uchazeče 
c) Doklady a prohlášení prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis 
z Obchodního rejstříku nesmějí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky. 
 
5.2. Základní kvalifikační kritéria dle § 53 zákona č. 137/2006 Sb.: 
Dodavatel prokáže splnění základních kvalifikačních kritérií četným prohlášením dle § 62, 
odst. 2 zákona. Z čestného prohlášení musí být jednoznačné a zřejmé, že dodavatel splňuje 
příslušné základní kvalifikační předpoklady uvedené v § 53, odst. 1, písm. a) – l). Čestné 
prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat za dodavatele 
 
5.3. Profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 zákona č. 137/2006 Sb. 
Dodavatel prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložením následujících 
dokladů: 
a) Výpis z Obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či jiné evidence, pokud je v ní 
zapsán 
b) doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, 
zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci 
 
6. Kritéria hodnocení 
 
Základním a jediným kritériem pro hodnocení veřejné zakázky malého rozsahu je nejnižší 
nabídková cena.  
 
7. Otevírání obálek s nabídkami 
 
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční v sídle zadavatele dne 5.9.2016 od 18.00 hod a je 
pro uchazeče neveřejné. Jednotliví uchazeči budou o výsledku hodnocení vyrozuměni poštou, 
emailovou poštou nebo osobně. Zadávací lhůta je lhůta, po kterou jsou uchazeči svými 
nabídkami vázáni. 



 
8. Podmínky a požadavky zadavatele na zpracování nabídky 
 
8.1 Způsob zpracování nabídky 
Nabídka bude podána v jednom vyhotovení výhradně v listinné podobě. Nabídka nebude 
obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Nabídka musí být 
zpracována v českém jazyce. Uchazeč může podat jen jednu nabídku. Nabídka bude opatřena 
razítkem a podpisem uchazeče - pověřenou osobou. 
 
8.2 Způsob zpracování nabídkové ceny 
Na základě předmětu veřejné zakázky, obsaženého v této zadávací dokumentaci, uchazeč 
stanoví nabídkovou cenu 
Nabídková cena bude uvedena ve skladbě: 
Celkem cena bez DPH   ,- Kč 
Samostatně 21% DPH   ,- Kč 
Celkem cena včetně DPH   ,- Kč 
 
Uchazeč je povinen se před podáním nabídky podrobně  seznámit s kompletní zadávací 
dokumentací. Nedostatečná informovanost, mylné chápání zadávacích podkladů vč. 
technických podmínek nebude předmětem navýšení ceny. Uchazeč nese plné riziko za 
správnost a úplnost nabídkové ceny a zodpovídá za to, že dílo lze v plném rozsahu za tuto 
nabídkovou cenu realizovat. 
 
8.3 Členění nabídky 
Nabídku doporučujeme členit do samostatných částí následovně: 

1. Krycí list nabídky (dle vzoru) 
2. Technické parametry 
3. Dokumenty prokazující splnění kvalifikace 
4. Seznam subdodavatelů nebo prohlášení, že uchazeč nemá v úmyslu zadat určitou část 

veřejné zakázky jiné osobě – subdodavateli 
5. Ostatní případné dokumenty 
 

Za obsahovou úplnost nabídky zodpovídá výhradně uchazeč, výše uvedený výčet dokumentů 
slouží pouze pro usnadnění orientace uchazeče při kompletaci nabídky a zadavateli při 
kontrole úplnosti nabídky. 
 
9. Obchodní a platební podmínky 
 
9.1. Platební podmínky 
Cena za předmět plnění bude uhrazena dodavateli v plné výši po podpisu předávacího 
protokolu objednatele a dodavatele na základě doručené faktury. 
Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Faktura  musí obsahovat 
veškeré náležitosti dle příslušných přepisů a v případě, že faktura nebude obsahovat shora 
uvedené náležitosti, objednatel je oprávněný vrátit ji zhotoviteli k doplnění. Zhotovitel je 
povinen předložit objednateli fakturu ve 3 originálech. Zadavatel neposkytuje zálohy. 
 
9.2. Podmínky pro překročení nabídkové ceny 
Nabídková cena může být měněna pouze v souvislosti se zněnou daňových předpisů majících 
vliv na cenu předmětu plnění. Z jakýchkoliv jiných důvodů nesmí být nabídková cena 
měněna. 



 
 
9.3. Záruční a pozáruční servis 
Místem plnění záručního servisu je sídlo prodávajícího, resp. pověřeného (autorizovaného) 
servisu na území České republiky; místo plnění záručního servisu se musí nacházet ve 
vzdálenosti maximálně 60 km od sídla kupujícího. 
 
9.4. Předání předmětu plnění 
Prodávající předá písemným předávacím protokolem předmět plnění (vozidlo) kupujícímu 
v místě plnění. Součástí předávacího protokolu budou veškeré doklady nutné k řádnému 
provozování předmětu plnění. Prodávající doloží minimálně tyto doklady: 

- písemné prohlášení o tom, že vozidlo odpovídá požadavkům kupujícího a všem 
příslušným právním předpisům, normám a standardům a že není zatíženo žádnými 
právy třetích osob a netrpí ani jinými právními či jinými vadami 

- písemné prohlášení o tom, že veškeré součásti zboží a veškerá technická zařízení 
byly použity v souladu s pokyny jejich výrobců 

- písemné prohlášení o tom, že prodávající provedl všechny testy a kontroly 
v souladu s příslušnými ČSN a dalšími předpisy 

- technickou dokumentaci vozidla v českém jazyce v tištěné a elektronické podobě 
- záruční listy technických zařízení 
- doklady o shodě zboží 
- doklad o splnění emisních limitů 
- záruční a servisní knížku 

 
10. Závěrečná ustanovení 
 
Zadavatel si vyhrazuje právo 

- odvolat tuto výzvu do dne stanoveného touto výzvou pro podání nabídek 
- změnit nebo doplnit podmínky této výzvy nejpozději 2 dny před uplynutím lhůty pro 

podání nabídek  
- neotevřít obálku s nabídkou, která byla doručena zadavateli po lhůtě podání nabídek a 

odeslat o tom oznámení uchazeči na jeho adresu pro doručování korespondence 
- odmítnout všechny podané nabídky 
- zrušit zadávací řízení této veřejné zakázky bez udání důvodu, nejpozději do uzavření 

smlouvy s vybraným uchazečem, nevracet podané nabídky a nepřipouštět variantní 
řešení. 

- požadovat od uchazečů doplňující informace, ověřit si skutečnosti uvedené 
v nabídkách a jednat s uchazečem o smluvních podmínkách.   

- vyloučit uchazeče, jehož nabídka není zpracována dle podmínek této výzvy 
- oznámit nejvhodnější nabídku pouze uchazečům, jejichž nabídka nebyla vyloučena 
- neposkytovat náhradu nákladů spojených se zpracováním  a podáním nabídek 
- nevracet uchazečům podané nabídky 
- upřesnit konečné znění smlouvy po formální stránce před podpisem smlouvy 

s vybraným uchazečem. 
 
V Klenové dne 22.8.2016 
         
 
           Ing. Andrea Baierová 
         Starostka obce Klenová 



 
 
 
 
 
Příloha: 
1. Technické podmínky 
2. Krycí list nabídky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


