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Ve Studnici, dne 18. 7. 2016 

 

Výzva k podání nabídky  
 

pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky: 
„Studnice – Dopravní automobil“ – správce programu odbor 

programového financování Ministerstva vnitra ČR, generální ředitelství 
Hasičského záchranného sboru ČR, Dotace pro JSDH obcí 

pod názvem  
„Studnice – Dopravní automobil“  

 
Výběrové řízení bude provedeno na základě podmínek programu: Dotace pro JSDH obcí, jehož správcem 

programu je Ministerstvo vnitra České republiky. Tato výzva a textová část zadávací dokumentace je vypracována jako 
podklad pro podání nabídek vyzvaných zájemců, v rámci zadání zakázky malého rozsahu na dodávky (dále jen veřejná 
zakázka), jejichž předpokládaná cena nepřesáhne 2.000 000,- Kč bez DPH.  

Při zadání veřejné zakázky malého rozsahu není zadavatel povinen použít ustanovení zákona č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon). Pokud se dále v textu vyskytne odkaz na 
zákon nebo jsou použity zákonné pojmy, jedná se pouze o podpůrný krok a zadavatel se bude citovanými ustanoveními 
zákona nebo pojmy řídit pouze přiměřeně. 

 
1. Údaje o zadavateli: 

Zadavatelem je:   

Název: „Studnice – Dopravní automobil“  
 

Sídlo: Obec Studnice, Studnice 66, 683 08 Studnice 

IČ: 00292338 

Právní forma obec 

Osoba oprávněná jednat 
jménem zadavatele: 

Bc. Jaroslav Fládr, starosta obce 

Kontaktní osoba zadavatele ve 
věci veřejné zakázky: 

Milana Štěpánková, osoba pověřená výkonem zadavatelských činností 
tel: 776 874 794 
stepankova@europroject.cz  

 
2.  Vymezení předmětu plnění, předpokládaný rozsah prací:  

 
Druh veřejné zakázky: dodávky 
 
Předmět plnění:  
Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení nového dopravního automobilu v provedení „Z“ 
(základním), kategorie podvozku 1 „pro městský provoz“, s celkovou hmotností od 3000 do 3500 kg, 
který bude sloužit JSDHO Studnice. 
 
 
 

mailto:stepankova@europroject.cz
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Předpokládaná hodnota celkem 830 000,00 Kč bez DPH. 
Nabídková cena musí být stanovena jako nejvýše přípustná, kterou není možné překročit nebo změnit, 
pokud to výslovně neupravuje tato výzva. Pokud nabídka bude obsahovat vyšší nabídkovou cenu než je 
uvedená max. předpokládaná hodnota, bude nabídka z dalšího posuzování vyřazena.   

 
Technické podmínky:  

 Pořízení dopravního automobilu je specifikováno v Technických podmínkách pro dopravní 
automobil JSDHO Studnice, které jsou součástí přílohy č. 3 v Zadávací dokumentaci. 
 

Položkový rozpočet je nedílnou součástí Zadávací dokumentace a je dodán v elektronické podobě. 
 

3. Doba a místo plnění: 
 
Doba plnění: 
 
Zadavatel pro zpracování nabídky stanoví následující podmínky, vztahující se ke lhůtě plnění: 
Předpokládaný termín zahájení dodávky: ihned po podpisu smlouvy 
Požadovaný termín dokončení dodávky: nejpozději do 31. 11. 2016 
 
Zadavatelem stanovený požadovaný termín dokončení dodávky je stanoven jako limitní termín. Nabídka 
uchazeče může obsahovat jakýkoliv termín dokončení před tímto termínem nebo právě v tomto termínu, 
ale nikoliv po tomto termínu. 
 
Místo plnění veřejné zakázky:  
Obec Studnice, Studnice 66, 683 08 Studnice 

 
4. Způsob placení: 
 

Způsob placení za provedené práce je podrobně uveden v přiloženém Návrhu kupní smlouvy (příl. č. 4), 
která je přílohou zadávací dokumentace. 
 

5. Informace o poskytnutí zadávací dokumentace 
 

Kontaktní a pověřenou osobou výkonem zadavatelských činností je: Milana Štěpánková, 
stepankova@europroject.cz, tel: 776 874 794, Kpt. Jaroše 29/100, 680 01 Boskovice. 
 
Uchazeč si může vyžádat Zadávací dokumentaci u kontaktní a pověřené osoby výkonem 
zadavatelských činností: Milana Štěpánková, stepankova@europroject.cz, tel: 776 874 794,  
Kpt. Jaroše 29/100, 680 01 Boskovice.  
 
Zadávací dokumentace bude uchazeči vydána na základě písemné žádosti odeslané na e-mailovou 
adresu stepankova@europroject.cz, kontaktní a pověřené osoby výkonem zadavatelských činností, 
nejpozději 3 kalendářní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.   
 
Výzva k podání nabídky je zveřejněna na úřední desce obce Studnice, odkaz http://www.obec-
studnice.cz/edeska/show/16 
 

http://www.obec-studnice.cz/edeska/show/16
http://www.obec-studnice.cz/edeska/show/16
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6. Místo a lhůta pro podávání nabídek: 

Poštou v listinné podobě se nabídka podává zadavateli na adresu:  
Obec Studnice,  
Studnice 66 
683 08 Studnice 
Osobně v listinné podobě se nabídka podává zadavateli na adresu:  

Obec Studnice,  
Studnice 66 
683 08 Studnice 
 

Nabídky lze podat nejpozději do 27. 7. 2016 do 10:00 hod na výše uvedené adrese.   

Rozhodující pro doručení nabídky je okamžik převzetí nabídky zadavatelem (nikoli předání 
k poštovnímu doručení). 

Nabídky, které budou doručeny zadavateli v rozporu s těmito požadavky, zadavatel nezařadí do 
zadávacího řízení a vrátí je zpět příslušnému uchazeči.  

7. Termín otvírání obálek a hodnocení nabídek: 

Termín: 27. 7. 2016, 10:10 hod,  
Místo konání: Obec Studnice, Studnice 66, 683 08 Studnice 

 

Osoby, které jsou oprávněny být přítomny při otevření obálek: 

Zástupce uchazeče, který podal nabídku do konce lhůty pro podání nabídek.   

8. Lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni: 

Dle § 43 odst. 3 zákona 137/2006 Sb. jsou uchazeči svými nabídkami vázáni po dobu zadávací lhůty, 
která začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení 
zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Zadávací lhůta se prodlužuje uchazečům, s nimiž může 
zadavatel v souladu s tímto zákonem uzavřít smlouvu, až do doby uzavření smlouvy dle §82 odst. 4 
nebo do zrušení zadávacího řízení. 

9. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů: 
Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů je přesně specifikováno v zadávací dokumentaci, 
kterou si může žadatel vyžádat u osoby pověřené výkonem zadavatelských činností.  

 

Splnění kvalifikačních předpokladů je uchazeč povinen prokázat ve lhůtě pro podání nabídky. 

10. Způsob hodnocení nabídek   

Hodnocení nabídek bude provedeno podle níže uvedených kritérií: 

Základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky: 

- nejnižší nabídková cena vč. DPH 

Hodnotící komise seřadí nabídky podle výše nabídkové ceny. 
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11. Nedílnou součástí této výzvy je přiložená zadávací dokumentace, která obsahuje, mimo 

jiné, další požadavky zadavatele na zpracování nabídky. Přílohy zadávací dokumentace: položkový 
rozpočet, Technické podmínky, krycí (titulní) list; kontaktní osoba; čestné prohlášení o splnění 
základních kvalifikačních předpokladů a dle § 68, odst. 3; Návrh kupní smlouvy, obsahující závazné 
obchodní podmínky; jsou dodány v elektronické podobě na přiloženém nosiči CD. 
 
Zadavatelem je:  Obec Studnice,  
   Studnice 66 
   683 08 Studnice 

   Zastoupena: Bc. Jaroslav Fládr, starosta obce 
 
 
 
 
 
 

………………………………………………… 
Milana Štěpánková 

Pověřená osoba výkonem zadavatelských 
činností na základě příkazní smlouvy 


