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Výzva k podání nabídky 

Veřejný zadavatel 
Název: Obec PLAVSKO 

Plavsko 77, 378/ 02 Stráž nad Nežárkou 
IČ: 00512699 

Vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku: 

„Plavsko – Dopravní automobil s požárním přívěsem nákladním“ 
 
1.  Zadavatel 
Název:   Obec Plavsko 
Sídlo:   Plavsko č. p. 77, 378 02 Stráž nad Nežárkou 
Zastoupený:  starostou obce Ing. Františkem Bočkem 
IČ:   00512699 
DIČ:   CZ00512699 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, pobočka Jindřichův Hradec 
Číslo účtu:  0603138359/0800 
 
Kontaktní osoba ve věci zadávacího řízení: 
Ing. František Boček, starosta obce, tel. 602 229 587 (email: starosta@plavsko.cz) 
Kontaktní osoba v technických záležitostech: 
Josef Pivec, místostarosta obce, tel. 602 303 643 (email: pivec@plavsko.cz) 
 

2. Obecná ustanovení 
Zaslání, případně zveřejnění této výzvy je zahájením řízení směřujícího k výběru dodavatele pro 
plnění veřejné zakázky malého rozsahu předmětu dodávky.  
 

3. Předmět zakázky 
Předmětem zakázky je dodávka 1 ks nového vozidla schváleného dle zákona č. 56/2001 Sb., o 
provozu na pozemních komunikacích, splňující požadavky stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o 
technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb. a schválených 
Technických podmínek pro dopravní automobil s požárním přívěsem (příloha výzvy - příloha č. 4). 
Výše přepokládané hodnoty bez DPH: 826.446,00 Kč 
 

4. Místo plnění zakázky 
Obec Plavsko, Plavsko č. p. 77, 378 02 Stráž nad Nežárkou 
 

5. Doba plnění zakázky 
Přepokládaný termín dodání: do 30. 11. 2016 
 

6. Lhůta a místo pro podání nabídky 
Místem podání nabídek je sídlo zadavatele na adrese: 
Obec Plavsko, Plavsko č. p. 77, 378 02 Stráž nad Nežárkou  
 
Nabídky musí být doručeny zadavateli v českém jazyce do 10. 8. 2016 do 16:00 hod. 
Uchazeč předloží nabídku do sídla zadavatele poštou nebo osobně v řádně uzavřené obálce opatřené 
nápisem „VEŘEJNÁ ZAKÁZKA“- „Plavsko – Dopravní automobil s požárním přívěsem nákladním“ – 
NEOTVÍRAT“. Dále bude na obálce uvedena zpáteční adresa uchazeče. Opožděně doručené nebo 
pozdě podané nabídky zadavatel neotevře a vrátí je neprodleně uchazeči. 
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Při osobním podání se nabídky podávají do kanceláře OÚ Plavsko v pondělí, úterý, čtvrtek a pátek od 
7.30 do 12.00 a od 12.30 do 16.00 hodin. Ve středu od 9.30 do 12.00 a od 12. 30 do 18.00 hod. 
Okamžikem doručení nabídky se pak rozumí okamžik jejího převzetí pověřeným pracovníkem Obce 
Plavsko. 
 

Otevírání obálek: 10. 8. 2016 v 18:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Plavsko. 
Otevírání obálek se může účastnit jeden zástupce uchazeče, jehož nabídka byla podána ve 
lhůtě pro podání nabídek. 
 
7. Požadavky na prokázání kvalifikace 
Uchazeč prokáže splnění kvalifikačních předpokladů doložením oprávnění k podnikání (postačí 
neověřená fotokopie) na základě něhož bude zřejmé, že uchazeč kvalifikační předpoklady 
požadované zadavatelem splňuje. Předkládá-li nabídku více osob společně, prokáže splnění 
kvalifikačních předpokladů každá z těchto osob. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních 
předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmí být starší 90 dnů. 
 

8. Hodnocení nabídek 
Hodnocení nabídek bude provedeno podle následujících kritérií: 

 jediným hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena bez DPH  

 
9. Zadávací dokumentace 
Součástí výzvy jsou Technické podmínky (příloha č. 4), osloveným uchazečům budou zaslány 
v elektronické podobě spolu s výzvou. Výzva včetně všech příloh je zveřejněna na stránkách obce 
www.plavskol.cz a na profilu zadavatele. 

 
10. Obsah a zpracování nabídek 
Uchazeč ve své nabídce uvede: 

1. krycí list nabídky (příloha č. 1), ve které bude uvedeno: 
- identifikační údaje dodavatele (tj. obchodní jméno nebo jméno a příjmení uchazeče, právní 

forma, identifikační číslo a daňové identifikační číslo, sídlo nebo adresa, jméno osoby nebo 
osob oprávněných jednat jménem či za uchazeče v souladu s obecně závaznými předpisy) 

- předmět nabídky, 
- bankovní spojení a číslo účtu, které bude v souladu se zveřejněným číslem účtu správcem 

daně pro účely DPH dle § 98 písm. d) zákona o DPH, 
- kontakt pro telefonickou a e-mailovou komunikaci mezi zadavatelem a uchazečem, 
- nabídková cena v Kč bez DPH, sazba DPH a cena včetně DPH, 
2. podepsané čestné prohlášení prokazující splnění kvalifikačních předpokladů (příloha č. 2), 
3. návrh kupní smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat za uchazeče, podáním nabídky 

dává uchazeč se zněním smlouvy svůj souhlas (příloha č. 3), 
 

10. Závěrečné ujednání 
 Zadavatel nepřipouští varianty nabídek. 

 Nabídka bude vyhotovena v počtu 1x originál 

 Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. 

 Případné nejasnosti si musí uchazeč vyjasnit před podáním nabídky. 

 Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit tuto výzvu k předložení nabídky bez udání důvodu, a to až 
do uzavření smlouvy. 

 Zadavatel si vyhrazuje právo zveřejnit v rámci transparentnosti řízení na internetu dále 
vymezený okruh informací, které budou uchazečem poskytnuty v průběhu zadávání veřejné 
zakázky a případně i v průběhu plnění z uzavřené smlouvy. Těmito informacemi jsou: název 
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uchazeče, IČ uchazeče, nabídková cena uchazeče, kopie uzavřené smlouvy. Ukončením 
tohoto řízení nezaniká právo na zveřejnění informací. Účastí v řízení o zadání veřejné zakázky 
bere uchazeč na vědomí, že zadavatel s výše uvedenými informacemi poskytnutými 
v průběhu tohoto řízení bude nakládat výše uvedeným způsobem a vyjadřuje s jejich 
použitím souhlas. Dále si zadavatel vyhrazuje nevracet předložené nabídky a doprovodné 
materiály. 

 Uchazeč je oprávněn použít informace obsažené v této výzvě, nebo o kterých se dověděl 
v souvislosti s tímto řízením, pouze pro účely vypracování nabídky nebo samotného řízení. 

 Nabídka bude podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, a to způsobem 
uvedeným ve výpisu z obchodního rejstříku (či jiné obdobné evidence). V případě, že nabídka 
bude podepsána jinou osobou, musí obsahovat originál nebo úředně ověřenou kopii jejího 
zmocnění. 

 Všechny listy nabídky, včetně příloh budou očíslovány vzestupnou číselnou řadou. 

 Nabídka bude zajištěna proti volné manipulaci s jednotlivými listy nabídky. 

 Pokud uchazeč využije subdodavatele, uvede tuto skutečnost výslovně v nabídce. 

 V případě, že nabídky uchazeče nebude splňovat veškeré požadavky uvedené v této výzvě, 
bude nabídka vyřazena ze zadávacího řízení. 

 Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky zašle zadavatel uchazečům, jejichž nabídky budou 
hodnoceny do  sedmi pracovních dnů od rozhodnutí zastupitelstva obce. 

 
 
V Plavsku dne 28. 7. 2016 
 
 
Přílohy: 

1. Krycí list nabídky  
2. Čestné prohlášení 
3. Návrh smlouvy 
4. Technické podmínky pro dopravní automobil s požárním přívěsem nákladním 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ing. František Boček 
starosta obce Plavsko 
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