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Výzva k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitní řízení 
§ 53 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 

 

 

 

k podlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 
§ 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) 

 

„Dodávka cisternové automobilové stříkačky pro JSDH Hořiněves“ 

 

 

1. Identifikační údaje zadavatele: 

a. Identifikační údaje zadavatele: 

Právní forma : 801 – obec nebo městská část hlavního města Prahy 

Název zadavatele : Obec Hořiněves 

Sídlo zadavatele : Hořiněves čp. 73, 503 06 Hořiněves 

IČ : 0026 8801 

Statutární zástupce : Jana Kuthanová, starostka 

b. Zástupce zadavatele: 

Název zástupce : Centrum rozvoje Česká Skalice, o.p.s. 

Sídlo zástupce : Vila Čerych, Křenkova 477, 552 03 Česká Skalice 

IČ : 2664 0767 

Zastoupený : Jiřím Kmoníčkem, ředitelem 

Kontaktní osoba : Michal Kudrnáč 

Tel., Mobil : 774 578 102 

Mail : michal.kudrnac@centrumrozvoje.eu 

Zadavatel se rozhodl v souladu s § 43 ZZVZ nechat se zastoupit při výkonu práv a povinností podle 
ZZVZ souvisejících se zadávacím řízením osobou, kterou pověřil zadavatelskými činnostmi. 
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Zástupce zadavatele je zmocněn k organizačnímu zajištění celého průběhu zadávacího řízení 
včetně komunikace se zájemci o veřejnou zakázku a dodavateli, k přijímání a odpovídání dotazů 
podaných v rámci tohoto zadávacího řízení a k oznamování všech úkonů zadavatele v rámci tohoto 
zadávacího řízení. Zástupce zadavatele nemá rozhodovací oprávnění, tj. nerozhoduje o zadávacích 
podmínkách, o případném vyloučení dodavatelů ani výběru nejvhodnější nabídky a o případných 
námitkách bez předchozího schválení zadavatele. 

Tato pověřená osoba není ve střetu zájmů podle § 44 ZZVZ a jakkoliv se předmětného zadávacího 
řízení neúčastní. 

2. Údaje o přístupu k Zadávací dokumentace: 

Zadávací dokumentaci tvoří Výzva k podání nabídky, Zadávací dokumentace a její přílohy: Krycí list 
nabídky (Příloha č. 1), Technické podmínky pro cisternovou automobilovou stříkačku schválené dne 
29. 5. 2017 (Příloha č. 2) a Vzor čestného prohlášení (Příloha č. 3). 

Kompletní zadávací dokumentace včetně příloh v elektronické podobě je v souladu 
s ustanovením § 96 odst. 1) ZZVZ dostupná na profilu zadavatele https://www.vhodne-
uverejneni.cz/profil/obec-horineves. 

3. Lhůta pro podání nabídky: 

Lhůta pro podání nabídek počíná běžet dnem následujícím po dni odeslání výzvy k podání nabídky 
a končí dnem 26. 6. 2017 v 10:00 hodin. 

Nabídky je možno podávat osobně nebo prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu: Obec 
Hořiněves, Hořiněves čp. 73, 503 06 Hořiněves, a to do konce lhůty pro podání nabídek vždy 
v pondělí a ve středu v době 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00. V poslední den lhůty v době od 
8:00 do 10:00 hodin. 

Podané nabídky zástupce eviduje s uvedením pořadového čísla, data a času jejich doručení. 

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 26. 6. 2017 v 10:00 hodin v sídle zadavatele: Obec 
Hořiněves, Hořiněves čp. 73, 503 06 Hořiněves. 

Otevírání obálek je oprávněn být přítomen 1 oprávněný zástupce každého dodavatele, který podal 
nabídku. 

4. Způsob podání nabídek včetně informace o tom, v jakém jazyce mohou být 
podány 

 

Nabídku je dodavatel povinen podat písemně v jednom originále v souladu se zadávacími 
podmínkami, a to v požadovaném řazení nabídky i dokladů k prokázání způsobilosti a splnění 
kvalifikace. 

Nabídka musí být předložena v českém jazyce a musí být, včetně veškerých dokladů a příloh, 
svázána do jednoho samostatného svazku. 

Dodavatel vloží do nabídky návrh kupní smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat za 
dodavatele. Předložený návrh smlouvy je dodavatel povinen podepsat.  

https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-horineves
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-horineves
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Svazek musí být na titulní straně označen názvem svazku (Nabídka), názvem zakázky a obchodní 
firmou/jménem a sídlem/místem podnikání dodavatele. 

Svazek, včetně veškerých případných příloh, musí být dostatečným způsobem zajištěn proti 
manipulaci s jednotlivými listy. Za dostatečné zabezpečení svazku proti manipulaci s jednotlivými 
listy považuje zadavatel opatření každého svazku takovými bezpečnostními prvky, které zabezpečí 
své spolehlivé sebepoškození v případě neoprávněné manipulace. Použité bezpečnostní prvky musí 
být dále dostatečně jedinečné, tak aby byla vyloučena možnost jejich neoprávněného nahrazení. 

Veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis dodavatele, musejí být podepsány 
osobou oprávněnou jednat jménem dodavatele. V případě podpisu osobou pověřenou k 
zastupování osoby oprávněné jednat jménem dodavatele musí být originál nebo úředně ověřená 
kopie zmocnění této osoby přílohou návrhu smlouvy. 

Veškeré doklady musí být kvalitním způsobem vytištěny tak, aby byly dobře čitelné. Žádný doklad 
nesmí obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl. 

Nabídka v listinné podobě musí být podána v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné 
zakázky a nápisem „NEOTEVÍRAT DO DATA OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI“; na obálce musí být 
dále uvedena adresa dodavatele. 
 

Pro přehlednost nabídky za účelem jejího posouzení a hodnocení požaduje zadavatel předložit 
nabídku v tomto členění: 

- titulní stránka nabídky s označením této veřejné zakázky a její části a identifikačními údaji 
dodavatele, dále bude titulní stránka obsahovat kontaktní údaje osob, které jsou pověřeny 
jednáním za dodavatele v tomto řízení (včetně telefonického, faxového a e-mailového 
spojení), a dále nabídkovou cenu - dodavatel může využít Přílohu č. 1 zadávací 
dokumentace – Krycí list nabídky 

- doklady k prokázání způsobilosti a splnění kvalifikace – dodavatel může využít Přílohu č. 3 
zadávací dokumentace 

- uchazečem potvrzené technické podmínky dle Přílohy č. 2 zadávací dokumentace 

- podepsaný návrh kupní či obdobné smlouvy se zapracovanými veškerými obchodními 
podmínkami dle článku 17. této zadávací dokumentace 

- seznam předpokládaných poddodavatelů 

- další dokumenty dle uvážení dodavatele 

Všechny stránky nabídky budou číslovány vzestupně od 1, celá nabídka bude sešita a opatřena 
podpisy dodavatele tak, aby bylo zabráněno neoprávněné manipulaci s nabídkou. 

5. Požadavky na prokázání způsobilosti a kvalifikace včetně požadovaných 
dokladů: 

Zadavatel požaduje prokázání splnění základní a profesní způsobilosti a technické kvalifikace. 
Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek. 
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a. Základní způsobilost: 

Dodavatel prokáže základní způsobilost dle § 74 ZZVZ prostřednictvím četného prohlášení, ze 
kterého bude zřejmé že: 

- nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení 
pravomocně odsouzen pro trestný čin, uvedený v příloze č. 3 ZZVZ nebo obdobný trestný 
čin podle právního řádu země sídla dodavatele (k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží), 

- nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky ve vztahu ke spotřební dani, a to jak v 
České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, 

- nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České 
republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, 

- nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a na příspěvku na státní 
politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či 
bydliště dodavatele, 

- není v likvidaci, není proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, není vůči němu nařízena 
nucená správa ani není v obdobné situaci podle právního řádu země svého sídla. 

b. Profesní způsobilost: 

Dodavatel prokáže profesní způsobilost dle § 77 ZZVZ. Dodavatel předloží: 

- výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis 
do takové evidence vyžaduje, 

- doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, např. 
doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění (výpisem ze živnostenského rejstříku), 
pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují, 

c. Technická kvalifikace: 

Dodavatel prokáže technickou kvalifikaci dle § 79 ZZVZ. Dodavatel předloží: 

- seznam významných obdobných dodávek realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech; 
seznam musí obsahovat min. 3 ks CAS hmotnostní třídy S včetně uvedení ceny a doby jejich 
poskytnutí a identifikace objednatele. 

d. Prokazování kvalifikace prostřednictvím poddodavatele: 

Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění části kvalifikace v plném rozsahu, je oprávněn 
splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím poddodavatele. Dodavatel je v 
takovém případě povinen předložit doklady v souladu s § 83 odstavcem 1 ZZVZ. 

U poddodavatelů, prostřednictvím kterých prokazuje dodavatel kvalifikaci, musí dodavatel do 
nabídky doložit smlouvu o budoucí spolupráci (viz Podmínky společné pro prokazování kvalifikace 
ZD). Takový poddodavatel se musí skutečně na plnění veřejné zakázky podílet v rozsahu uvedeném 
v předmětné smlouvě. Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace, 
je v průběhu plnění možná pouze v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a po 
písemném souhlasu zadavatele, a to pouze za předpokladu, že náhradní poddodavatele prokáže 
splnění kvalifikace ve shodném rozsahu jako poddodavatel původní.  
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Dodavatel není oprávněn prostřednictvím poddodavatele prokázat kritérium podle § 77 odst. 1 
ZZVZ. 

e. Forma dokladů k prokázání kvalifikace: 

Základní způsobilost prokazují dodavatelé (a případní poddodavatelé) čestným prohlášením, 
přičemž mohou využít přílohu č. 3 této zadávací dokumentace. K prokázání profesní způsobilosti a 
technické kvalifikace předkládají dodavatelé (a případní poddodavatelé) prosté kopie dokladů 
prokazujících splnění kvalifikace. Vybraný dodavatel, se kterým má být podepsaná smlouva, může 
být vyzván k předložení originálů či úředně ověřených kopií dokladů k prokázání kvalifikace. 

V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního 
řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném v ZD (§ 81 ZZVZ). 

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle 
§ 77 odst. 1 ZZVZ každý dodavatel samostatně. 

Dodavatel může prokázat kvalifikaci výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, resp. 
certifikátem ze systému certifikovaných dodavatelů v souladu s uvedenými příslušnými 
ustanoveními ZZVZ (viz § 226 a násl., resp. 224 a násl. ZZVZ). 

Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 ZZVZ a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 
ZZVZ musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede 
dnem podání nabídky. 

Dodavatel, který nesplní kvalifikaci požadovanou zadavatelem nebo ji v požadované lhůtě nedoloží, 
bude ze zadávacího řízení dle § 48 ZZVZ vyloučen. Zadavatel bezodkladně písemně oznámí 
dodavateli své rozhodnutí o jeho vyloučení z účasti v zadávacím řízení s uvedením důvodu. 

6. Pravidla pro hodnocení nabídek podle § 115: 

Hodnotícím kritériem pro zadání zakázky je nejnižší nabídková cena bez DPH. 

 

 

V Hořiněvsi, dne 7. 6. 2017. 

Za zadavatele: 

 

 

…………………………… 

Jana Kuthanová, starostka 
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