
 

 

 

 

ZADÁVACÍ PODMÍNKY 

PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU  

dle § 6 a § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), 

 
vedené pod názvem 

„OLDŘICHOV V HÁJÍCH - DOPRAVNÍ AUTOMOBIL" 
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1. IDENTIFIKACE VEŘEJNÉHO ZADAVATELE 

Název zadavatele:  Obec Oldřichov v Hájích 
Sídlo:  Oldřichov v Hájích 151, 463 31 Chrastava 
Právní forma:  801 - Obec 
Zastoupená:   Jaromírem Tichým, starostou obce 
IČO:   00481483 
DIČ:  - 
Datová schránka:  6tfbi63 
Profil zadavatele:    https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-

zadavatelu/detail/Z0000787?fbclid=IwAR2JY0rKM_zjhkFkP6kNKBgxzyL9M7B
ogWdkFQzO71oO76Z1RaOsyE-SgVQ 

(dále jen „zadavatel“) 

2. IDENTIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Název veřejné zakázky: Oldřichov v Hájích – Dopravní automobil 
Režim veřejné zakázky:  veřejná zakázka malého rozsahu 
Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na dodávky 

3. KONTAKTNÍ OSOBY 

Administrativní náležitosti zakázky:  Ing. Tereza Šíchová 
 tel.: 732 643 060 
 email: tereza.sichova5@gmail.com 

4. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

(1) Předmětem veřejné zakázky je dodávka jednoho (1) kusu nového dopravního automobilu, 
provedení „Z“ (základním), kategorie podvozku 1 „pro městský provoz“, s celkovou hmotností od 
3000 kg do 3500 kg (dále jen „DA“) podle technických podmínek, které jsou specifikovány v 
příloze č. 1 těchto zadávacích podmínek (dále jen „ZP“).  

(2) Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle CPV kódu: 34144000-8 Motorová vozidla pro zvláštní účely. 

5. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

(1) Termín ukončení plnění veřejné zakázky je nejpozději do 31. 3. 2022. 

(2) Místem plnění veřejné zakázky je Obec Oldřichov v Hájích, Oldřichov v Hájích 151, 463 31 
Chrastava. 

6. OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

(1) Veškeré obchodní a platební podmínky jsou uvedeny v závazném návrhu kupní smlouvy, který je 
přílohou č. 5 těchto ZP. Dodavatel spolu s nabídkou předloží doplněný závazný text návrhu kupní 
smlouvy, jehož přílohou bude cenová a technická specifikace předmětu plnění. 

7. TECHNICKÉ PODMÍNKY 

(1) Technické podmínky pro předmět veřejné zakázky jsou uvedeny v příloze č. 1 ZP.  

(2) Pokud jsou v technických podmínkách uvedeny přímé nebo nepřímé odkazy na určité dodavatele 
nebo výrobky nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo 
označení původu, umožňuje zadavatel u každého takového odkazu nabídnutí rovnocenného řešení.  

8. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ PROFESNÍ KVALIFIKACE 

Dodavatel v nabídce předloží kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud 

jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.  
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9. NABÍDKA 

9.1. LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK 

(1) Lhůta pro podání nabídek končí dne 28. 5. 2021 v 12:00 hodin.  

(2) Nebude-li nabídka zadavateli doručena ve lhůtě pro podání nabídek nebo způsobem stanoveným 
v těchto ZP, nepovažuje se za podanou a v průběhu zadávacího řízení se k ní nepřihlíží.   

9.2. ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDKY 

Zadavatel připouští listinné podání nabídky, přičemž je dodavatel povinen nabídku vč. veškerých 

požadovaných dokladů doručit zadavateli ve lhůtě pro podání nabídek na adresu: Obec Oldřichov v 

Hájích, Oldřichov v Hájích 151, 463 31 Chrastava. Nabídka musí být podána v řádně uzavřené obálce 

nadepsané názvem veřejné zakázky: NEOTEVÍRAT – Veřejná zakázka: „Oldřichov v Hájích – 

Dopravní automobil.“. Na obálce musí být uvedeny identifikační údaje dodavatele. 

Zadavatel neumožňuje podání nabídky v elektronické podobě.  

9.3. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK 

(1) Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost bude 
hodnocena na základě nejnižší nabídkové ceny.  

(2) Pro účely hodnocení nabídek se za nabídkovou cenu považuje celková nabídková cena v Kč vč. 
DPH. 

(3) Účastník zadávacího řízení, jenž splní veškeré zákonné požadavky a požadavky zadavatele, a 
jehož nabídka bude vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení 
nabídek, bude zadavatelem vybrán k uzavření smlouvy. 

(4) V případě shody nabídkových cen bude pořadí nabídek určeno dle data a času jejich doručení, 
přičemž jako nejvhodnější bude vyhodnocena ta nabídka, která bude zadavateli doručena jako 
první. 

9.4. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 

(1) Nabídková cena musí být zpracována jako cena nejvýše přípustná za splnění specifikovaného 
předmětu veřejné zakázky v požadovaném termínu, kvalitě a množství. 

(2) Nabídková cena bude stanovena v českých korunách a uvedena ve struktuře cena bez DPH, sazba 
a výše DPH a cena celkem vč. DPH. 

(3) Nabídková cena bude zpracována jako konečná a zahrnuje veškeré náklady spojené s pořízením 
předmětu veřejné zakázky (dopravu do místa plnění, clo, skladování, balné, apod.). Součástí 
nabídkové ceny je rovněž předvedení funkčnosti a uvedení předmětu veřejné zakázky do provozu dle 
právních předpisů a norem České republiky. 

(4) Pro případ nejasnosti, např. z důvodu chyb v psaní nebo počtech, zadavatel stanovuje, že za 
určující bude považována celková cena v Kč vč. DPH uvedená v návrhu kupní smlouvy. 

(5) Dodavatel odpovídá za úplnost ocenění veřejné zakázky podle specifikace předmětu veřejné 
zakázky stanovené v ZP.  

9.5. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY 

(1) Nabídka vč. veškerých požadovaných dokladů musí být zpracována výhradně v českém jazyce. 

Cizojazyčné doklady a texty musí být opatřeny překladem do českého jazyka.  

(2) Povinnou součástí nabídky je doplněný písemný návrh smlouvy (viz příloha č. 5 ZP), jehož přílohou 

bude podrobný popis (cenová a technická specifikace) dodavatelem nabízeného plnění.  

(3) Je-li dodavatel plátcem DPH, uvede v návrhu smlouvy číslo bankovního účtu, které má zveřejněno 

správcem daně podle § 98 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. 

(4) Povinný obsah nabídky:  

a) krycí list nabídky, 

b) čestné prohlášení o splnění technických podmínek,  
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c) doklad prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů dodavatele,  

d) podrobný popis (cenová a technická specifikace) nabízeného plnění, případně konkrétní 

technická a jiná dokumentace, ze které bude patrné splnění požadavků zadavatele, 

včetně návodů a příslušných dokladů (homologace, certifikát, prohlášení o shodě), 

e) doplněný formulář nabídkové ceny pro dopravní automobil, 

f) doplněný písemný návrh smlouvy, jehož přílohou bude cenová a technická specifikace 

předmětu plnění, přičemž technická specifikace pro DA bude schválená MV-GŘ HZS ČR. 

(5) Variantní řešení se nepřipouští.  

10. VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK 

Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně vysvětlení zadávacích podmínek. Písemná 
žádost musí být zadavateli doručena nejpozději tři (3) pracovní dny před uplynutím lhůty pro podávání 
nabídek.   

11. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ 

(1) Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv zrušit zadávací řízení zakázky a právo nepřijmout žádnou 
nabídku. 

V Oldřichově v Hájích dne 10. 5. 2021 

 ………………………………………. 
 Jaromír Tichý 
 starosta   
 obec Oldřichov v Hájích 
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