VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky ,ve smyslu ust. §27 písm.a) zákona
č.134/2016 Sb.,o zadávání veřejných zakázek, v platném znění(dále jen zákon či ZZVZ), Je
zadávána postupem mimo režim zákona dle ust.§31 zákona při dodržení zásad dle ust. § 6
zákona ,které jsou pro toto výběrové řízení závazné,
s názvem
Zahnašovice – Dopravní automobil
1.

Identifikační údaje zadavatele

Název :
sídlo:
IČO:

Obec Zahnašovice
Zahnašovice 43, 769 01 Zahnašovice
00287890

2. Informace o druhu veřejné zakázky
Charakteristika veřejné zakázky: veřejná zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky: Hasičské vybavení
Místo plnění: Zahnašovice
Předpokládaná doba plnění: 15. 6. – 31. 12 .2021
Klasifikace VZ dle kódu CPV: 35111000-5 Hasičské vybavení
3. Předmět veřejné zakázky
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto výběrového řízení je dodávka dopravního
automobilu pro JSDH
Dodávka dopravního automobilu dle zpracovaných Technických podmínek pro dopravní
automobil zpracovaných zadavatelem, který je přílohou této výzvy
4. Kontaktní osoba zadavatele
Drahomír Jura - starosta
Mob. +420 737 349 834
Email: starosta@zahnasovice.cz
5. Lhůta pro podání nabídek, dodatečné informace
Lhůta pro podání nabídek: 17.5. 2021 do 16,00 hod
Místo pro podání nabídek: Obecní úřad Zahnašovice, Zahnašovice 43, 769 01 Zahnašovice
Nabídky mohou uchazeči doručit doporučeně poštou.
Rozhodující je okamžik doručení, v případě osobního doručení okamžik převzetí nabídky. Za
včasné doručení odpovídá uchazeč.
Dodatečné informace poskytne zadavatel pouze na základě emailové žádosti.

6. Požadavky na prokázání kvalifikace
Zadavatel požaduje, aby uchazeč prokázal splnění základních a profesních kvalifikačních
předpokladů. Splnění základní kvalifikace je možné předložením čestného prohlášení
podepsaného statutárním zástupcem uchazeče nebo osobou oprávněnou jednat jménem
uchazeče .
7. Hodnotící kritéria, způsob hodnocení nabídek
Podané nabídky budou hodnoceny na základě ekonomické výhodnosti nabídky, přičemž
základem pro hodnocení bude nejnižší nabídková cena. Pro hodnocení bude rozhodující
nabídková cena včetně DPH.
Hodnocení nabídek provede zadavatel případně zadavatelem jmenovaná komise.
Hodnocení nabídek dle základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídková cena bude
provedeno tak, že se stanoví pořadí nabídek podle výše nabídkové ceny. Nejúspěšnější bude
stanovena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.
8. Požadavky na zpracování nabídkové ceny
Nabídková cena za předmět veřejné zakázky představuje cenu za celý předmět veřejné zakázky
v Kč včetně DPH. Nabídková cena v sobě zahrnuje veškeré náklady a hotové výdaje spojené
s plněním předmětu veřejné zakázky a jeho případnými subdodavateli.
Nabídková cena i ceny jednotlivých částí musí být stanoveny v korunách českých (Kč).
Nabídkovou cenu je uchazeč povinen uvést v požadované struktuře a rozsahu v příloze této
výzvy č.2 – Kupní smlouvy.
Nabídková cena bude zároveň uvedena v Kč na krycím listu nabídky, a to v členění: nabídková
cena bez DPH, DPH s příslušnou sazbou a nabídková cena včetně DPH. Krycí list je přílohou
č.1 této výzvy.
9. Požadavky na zpracování nabídky
Uchazeč podá nabídku v uzavřené neporušené obálce výrazně označené Zahnašovice-Dopravní
automobil a dále nápisem Neotvírat-nabídka VEŘEJNÁ ZAKÁZKA. Na obálce musí být
uveden název/obchodní firma a adresa uchazeče.
Nabídka musí být v českém jazyce.
Nabídka bude kvalitně vytištěna tak, aby byla dobře čitelná, a svázána do jednoho svazku, aby
nebyla možná manipulace s jednotlivými listy. Nabídka nesmí obsahovat opravy ani přepisy,
které by zadavatele mohly uvést v omyl.
Každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Uchazeč, který podal nabídku v zadávacím
řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný uchazeč v tomtéž
zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.
Nabídka bude předložena v následující struktuře
Krycí list nabídky
Návrh smlouvy podepsaný uchazečem
Doklady prokazující splnění požadované kvalifikace.
10. Obchodní podmínky

Uchazeč je povinen předložit ve své nabídce návrh Kupní smlouvy (viz. příloha č.2 této
výzvy) podepsaný uchazečem.
Návrh smlouvy předložený uchazečem v jeho nabídce v rámci tohoto výběrového řízení musí
obsahovat obchodní (smluvní) podmínky ve znění uvedeném v textu smlouvy. Tyto obchodní
podmínky jsou pro uchazeče závazné. Uchazeč není oprávněn tyto obchodní podmínky
jakkoli měnit či doplňovat s výjimkou případů výslovně uvedených ve smlouvě poznámkou
(poznámka se závaznou instrukcí zadavatele pro vyplnění vynechaného místa či textu celé
přílohy smlouvy) a vyplněním cenových údajů všech položek v příslušných technických
podmínkách pro dopravní automobil.
11. Další práva a podmínky vyhrazené zadavatelem
Zadavatel stanoví tyto závazné podmínky
- Předložením nabídky ani návrhu smlouvy uchazečem zadavateli není smlouva uzavřena
- O vítězi tohoto výběrového řízení rozhodne zadavatel a toto své rozhodnutí odešle všem
uchazečům, kteří předložili nabídky v tomto výběrovém řízení a současně nebyli
vyloučeni
Zadavatel si vyhrazuje tato práva:
- Zrušit toto výběrové řízení až do doby uzavření smlouvy, a to i bez udání důvodů
- Požadovat před uzavřením smlouvy s vítězným uchazečem předložení originálů nebo
úředně ověřenou kopii dokladů prokazujících splnění kvalifikace
- Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o návrhu smlouvy a upřesnit jeho konečné znění
- Neuzavřít smlouvu s žádným z uchazečů
- Nevracet uchazečům podané nabídky
- Neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeč vynaložil na účast v tomto výběrovém
řízení
Přílohy této výzvy tvoří:
Příloha č. 1- Krycí list nabídky
Příloha č. 2- Kupní smlouva (návrh)
Příloha č. 3- Schválené technické podmínky vozidla
Příloha č. 4- Čestné prohlášení-ekonomická a finanční způsobilost uchazeče
Příloha č. 5- Čestné prohlášení-základní kvalifikační předpoklady uchazeče

Digitálně podepsal Drahomír

V Zahnašovicích dne 21. 4. 2021

Drahomír Jura Jura
Datum: 2021.04.21 10:34:40
+02'00'

……………………………
Drahomír Jura
starosta obce

