
 
 

 
 
 
 
 
  

 

 

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY – ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

 

pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou dle Metodického 

pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020 a v souladu 

s obecnými zásadami stanovených v § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, v platném znění 

 

Zadavatel tímto deklaruje, že se nejedná o zadávací řízení vedené v režimu zákona 

o zadávání veřejných zakázek. Zákon se použije pouze podpůrně a přiměřeně. 

 

 

 

„Pořízení specializované techniky pro JSDH Vojnův Městec – nové 
vyhlášení“ 

 

 

 

 

 

 

 

Zadavatel zakázky: 

 

Městys Vojnův Městec 

Vojnův Městec 27, 591 01 Žďár nad Sázavou 1 

IČ: 00295761 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
  

Přílohy: 

1. Krycí list nabídky  

2. Čestné prohlášení účastníka o prokázání základní způsobilosti  

3. Technická specifikace předmětu zakázky  

4. Návrh smlouvy 

 

1. PREAMBULE 

Tato zadávací dokumentace je zpracována dle Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek 

pro programové období 2014-2020 a v souladu s obecnými zásadami stanovených v § 6 zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.  

Nejedná se o zadávací řízení v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

v platném znění (dále jen „zákon“). Všemi citacemi zákona o zadávání veřejných zakázek 

se míní použití institutů tohoto zákona analogicky. 

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace je dodavatel povinen doručit zástupci zadavatele 

(VIA Consult a.s.) v písemné podobě (postačí emailem) nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím 

lhůty stanovené pro podání nabídek. Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně 

související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti podle předchozího 

odstavce. 

Pro podání dotazů k zadávací dokumentaci zadavatel stanoví výhradně písemnou formu (zadavatel 

nebude brát do úvahy dotazy sdělené telefonicky).  

Provede-li zadavatel úpravy zadávacích podmínek, přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek, a o 

podle povahy provedené úpravy. V případě takové změny zadávacích podmínek, která může rozšířit 

okruh možných dodavatelů, prodlouží zadavatel lhůtu tak, aby od okamžiku změny činila celou 

původní délku lhůty pro podání nabídek. 

Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této zadávací dokumentace a v přílohách zadávací 

dokumentace vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění zakázky. Tyto požadavky je účastník 

povinen plně a bezvýjimečně respektovat při zpracování své nabídky a ve své nabídce je akceptovat. 

Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci a v přílohách zadávací 

dokumentace bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení účastníka 

z další účasti ve výběrovém řízení. Účastník se tak musí při zpracování své nabídky vždy řídit nejen 



 
 

 
 
 
 
 
  

požadavky obsaženými v zadávací dokumentaci, ale též ustanoveními příslušných obecně závazných 

norem.  

Je-li v technických specifikacích uveden odkaz na konkrétní výrobek, materiál, technologii příp. na 

obchodní firmu, má za to, že se jedná o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, 

technologie či materiálu. V tomto případě je účastník oprávněn v nabídce uvést i jiné, kvalitativně a 

technicky obdobné řešení, které splňuje minimálně požadované standardy a odpovídá uvedeným 

parametrům. 

Zadavatel jako správce osobních údajů informuje subjekty údajů, od nichž obdržel nabídku, že osobní 

údaje zpracovává výhradně z důvodu a za účelem splnění právních povinností stanovených zákonem 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.  

Projekt je spolufinancován v Integrovaném regionálním operačním programu IROP. 

2. INFORMACE O ZADAVATELI 

2. 2.1.  Základní údaje 

název    : Městys Vojnův Městec   

sídlo    : Vojnův Městec 27, 591 01 Žďár nad Sázavou 1 

IČ    : 00295761 

Kontaktní osoba  : Ing. Josef Macek, starosta obce  

2.2. Pověřená osoba zadavatele 

Zástupcem, zastupujícím zadavatele je VIA Consult a.s., Třinec, Lyžbice, nám. Svobody 527, IČO: 

25084275. Korespondenční adresa pobočky: VIA Consult a.s., Kopečná 12, 602 00 Brno. 

2.3. Kontaktní osoby 

Kontaktní osobou ve všech otázkách je Mgr. Bc. Milan Konečný, tel.: +420 605 201 156, e-mail: 

zadavacirizeni@viaconsult.cz. 

mailto:zadavacirizeni@viaconsult.cz


 
 

 
 
 
 
 
  

3. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Předmětem veřejné zakázky je nákup specializované techniky – devítimístný dopravní automobil pro 

podporu připravenosti a posílení JSDH Vojnův Městec, při řešení mimořádných událostí 

v exponovaném území ORP Žďár nad Sázavou. Dopravní automobil bude určen zejména pro 

evakuaci a nouzové zásobování obyvatel v rámci ORP Žďár nad Sázavou. 

Součástí zakázky je i doprava k zadavateli včetně zaškolení obsluhy a instruktáže údržby. Spolu 

s pořízením techniky bude předána také obchodně technická dokumentace, dodací list a předávací 

protokol. 

Bližší specifikace předmětu zakázky je obsažena v příloze č. 3 zadávací dokumentace, která bude 

společně s technickým popisem dodávaného předmětu veřejné zakázky zpracované dodavatelem, 

nedílnou součástí návrhu kupní smlouvy.  

 

Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky je 983 188,- Kč bez DPH. 

 

4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Doba plnění: Předpokládaná doba plnění je maximálně 180 kalendářních dnů od podpisu smlouvy 

(termín dodání je hodnotícím kritériem). 

Předpokládaný termín podpisu smlouvy – květen 2019 (ihned po ukončení výběrového 

řízení). 

Místo plnění: městys Vojnův Městec, č.p. 40 (hasičská zbrojnice). 

 

5. Kritéria pro hodnocení nabídek 

Podané nabídky budou hodnoceny podle kritéria ekonomické výhodnosti nabídky. Ta bude 

posuzována podle následujících kritérií s váhami: 

 

Kritérium Váha kritéria 

Celková cena v Kč bez DPH 80 % 

Termín dodání 20 % 

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
  

Kritérium č. 1 – Celková cena v Kč bez DPH  

Rozumí se celková nabídková cena v Kč bez DPH, uvedená v návrhu smlouvy. Nejvýhodnější 

nabídka má minimální hodnotu.  

 

Kritérium č. 2 – Termín dodání 

U tohoto kritéria bude hodnocen termín dodání v kalendářních dnech od podpisu smlouvy. 

Předpokládaný podpis smlouvy s vítězným účastníkem je v květnu 2019, přičemž dodávka 

požadovaného předmětu zakázky musí být realizována nejpozději do 180 kalendářních dnů od 

podpisu smlouvy.  

Pokud účastník uvede termín dodání předmětu zakázky kratší než 20 kalendářních dnů od podpisu 

smlouvy, bude v rámci hodnotícího kritéria u tohoto účastníka do hodnocení vstupovat číslo 20. (Kratší 

termín dodání než 20 kalendářních dní tedy nebude zadavatelem dále zvýhodněn, neboť jej zadavatel 

nepovažuje za reálně splnitelný.) Nejvýhodnější nabídka má minimální hodnotu.   

 

Vyhodnocení kritérií 

Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100. Každé 

jednotlivé nabídce bude dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost 

předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria. 

Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria, získá 

hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější 

nabídky k hodnocené nabídce. 

Počet                              Hodnota nejvýhodnější nabídky 

bodů        =      100 *    ------------------------------------------- 

kritéria                                Hodnota hodnocené nabídky 

Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria, získá 

hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnocené nabídky  

k nejvhodnější nabídce. 

Počet                                  Hodnota hodnocené nabídky 

bodů        =      100 *    ---------------------------------------- 

kritéria                           Hodnota nejvýhodnější nabídky 

 



 
 

 
 
 
 
 
  

Hodnocení nabídek provede hodnotící komise tak, že jednotlivá bodová ohodnocení nabídek dle 

dílčích kritérií vynásobí příslušnou vahou daného kritéria. Na základě součtu výsledných hodnot u 

jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako 

nejúspěšnější bude stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší hodnoty. 

Odůvodnění zvolených hodnotících kritérií a volba vah 

Zadavatel zvolil výše uvedená hodnotící kritéria včetně přidělení uvedených vah pro dané kritérium na 

základě úvah, že tyto nejlépe vystihují požadavky zadavatele na poskytnutí jím poptávaného 

předmětu plnění zakázky za výhodnou cenu v odpovídající kvalitě v co nejkratším možném termínu. 

Váha pro jednotlivá kritéria byla stanovena tak, aby odpovídala poměru důležitosti kritérií a jejich 

dopadu na vlastní předmět dodávky. 

V rámci tohoto výběrového řízení je zadavatel přesvědčen, že volbou těchto objektivních hodnotících 

kritérií, která budou jednoznačně vyjádřená čísly v nabídkách všech účastníků, dosáhne vyváženého 

poměru kvalitního plnění za nízkou cenu v co nejkratším možném termínu. 

 

6. POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE 

Zadavatel požaduje, aby dodavatel či jiná osoba, jejímž prostřednictvím dodavatel prokazuje 

ekonomickou kvalifikaci podle § 78 zákona, nesli společnou a nerozdílnou odpovědnost za plnění 

veřejné zakázky. 

 

Dále zadavatel požaduje, aby účastník předložil doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 

zákona a profesní způsobilost podle § 77 zákona jeho poddodavatelů, a to v následujícím rozsahu: 

- základní způsobilost poddodavatele postačí prokázat čestným prohlášením (analogicky dle 

§ 74 odst. 1), 2) a 3) zákona), 

- profesní způsobilost poddodavatele prokáže účastník předložením výpisu z obchodního 

rejstříku poddodavatele (je-li poddodavatel v obchodním rejstříku zapsán). 

 

Dále musí být doložen písemný závazek poddodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění 

veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat 

v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v tom rozsahu, v jakém poddodavatel prokázal 

kvalifikaci za dodavatele. 

 

Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích a mohou je nahradit čestným 

prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 zákona. 

 



 
 

 
 
 
 
 
  

Z hlediska pravosti a stáří dokladů se dodavatel řídí ustanovením § 86 zákona, přičemž doklady 

prokazující základní způsobilost podle § 74 a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 musí 

prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem 

zahájení výběrového řízení. 

 

Doklady prokazující základní způsobilost a výpis z obchodního rejstříku musí prokazovat splnění 

požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení výběrového 

řízení. 

 

Dojde-li v průběhu výběrového řízení ke změně v kvalifikaci účastníka, je účastník výběrového řízení 

povinen postupovat v souladu s § 88 zákona. 

 

6.1 Základní způsobilost 

Analogicky dle § 74 zákona je způsobilým dodavatel: 

a) který nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení 

pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla 

dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží, 

b) který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný 

daňový nedoplatek,  

c) který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo 

na penále na veřejné zdravotní pojištění,  

d) který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo 

na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,  

e) který není v likvidaci, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla 

nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle 

právního řádu země sídla dodavatele. 

Základní způsobilost prokáže dodavatel čestným prohlášením (viz vzorová příloha č. 2 zadávací 

dokumentace). 

6.2 Profesní způsobilost 

Profesní způsobilost prokáže dodavatel, který předloží: 



 
 

 
 
 
 
 
  

 výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, 

pokud je v ní zapsán. Výpis z obchodního rejstříku nesmí být ke dni podání nabídky starší 

90 kalendářních dnů. 

 doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu 

odpovídajícím předmětu veřejné zakázky.  

 

  

6.3 Ekonomická kvalifikace 

Zadavatel nepožaduje. 

6.4 Technická kvalifikace 

K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele pro plnění této veřejné 

zakázky na dodávky zadavatel požaduje předložení následujících dokladů: 

 

analogicky dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. b) - seznam významných dodávek provedených 

dodavatelem v posledních 3 letech před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby 

jejich realizace a identifikace objednatele 

 účastník doloží seznam obsahující alespoň 1 zakázku obdobného charakteru jako je 

předmět výběrového řízení, tj. dodávka devítimístného dopravního vozidla, a to v minimální 

hodnotě 700.000,- Kč bez DPH za zakázku.  

 

Seznam zakázek bude předložen formou čestného prohlášení podepsaného osobou oprávněnou 

jednat za společnost. Prohlášení musí obsahovat výše požadované informace tak, aby bylo možné 

dovodit splnění technického kvalifikačního předpokladu dle požadavků zadavatele. 

 

7. Obchodní podmínky 

7.1. Návrh smlouvy 

Nedílnou součástí této zadávací dokumentace je její příloha č. 4 (Návrh smlouvy). Zadavatel 

výslovně požaduje použití závazného návrhu smlouvy uvedeného v příloze této zadávací 

dokumentace. 



 
 

 
 
 
 
 
  

Účastník není oprávněn činit v závazném návrhu smlouvy jakékoliv změny v neprospěch zadavatele 

Účastník je oprávněn doplňovat návrh smlouvy pouze v místech k tomu určených a pouze 

o požadované údaje (vlastní identifikace účastníka, nabídková cena, termín realizace, atd.).  

Návrh smlouvy musí být ze strany účastníka podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či 

za účastníka; originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění musí být v takovém případě 

součástí nabídky účastníka. Předložení nepodepsaného textu smlouvy není předložením 

návrhu této smlouvy. Nabídka účastníka se tak stává neúplnou a zadavatel vyloučí takového 

účastníka z další účasti na zakázce.  

K návrhu smlouvy dodavatel zpracuje a v rámci nabídky doloží: 

- Specifikaci předmětu plnění (resp. technický popis dodávaného předmětu v souladu se 

zadávacími podmínkami). Příloha č. 3 zadávací dokumentace stanovuje minimální 

požadavky na technickou specifikaci dodávaného vozu. Podepsaná Technická 

specifikace předmětu zakázky příloha č. 3 a technická specifikace zpracovaná 

dodavatelem budou nedílnou součástí návrhu kupní smlouvy, proto musí být obsaženy 

všechny výše uvedené údaje, aby byl vybraný dodavatel smluvně zavázán poskytnout 

zadavateli předmět zakázky zcela dle požadavků zadavatele. 

V případě, že účastník nepředloží výše požadovaný dokument, může být zadavatelem vyloučen z 

výběrového řízení. 

7.2. Způsob zpracování nabídkové ceny  

 Zhotovitel stanoví nabídkovou cenu jako celkovou cenu za celé plnění zakázky včetně všech 

souvisejících činností. V této ceně musí být zahrnuty veškeré náklady nezbytné k plnění 

zakázky a tato cena bude stanovena jako „cena nejvýše přípustná“.  

 Zhotovitel odpovídá za úplnost specifikace veškerých činností souvisejících s plněním 

předmětu této zakázky při zpracování nabídkové ceny. 

 Nabídková cena bude uvedena v Kč a to v členění dle přílohy č. 4 zadávací 

dokumentace – kupní smlouvy. 

_________________________________________________________________________________ 

Za stanovení sazby DPH v souladu s příslušnými právními předpisy odpovídá účastník. Prokáže-li se 

v budoucnu, že účastník stanovil sazby v rozporu s příslušnými právními předpisy, nese veškeré takto 

vzniklé náklady účastník a celková nabídková cena včetně DPH musí zůstat nezměněna. 



 
 

 
 
 
 
 
  

8.  Požadavky na obsahové členění a způsob zpracování nabídky 

(doporučení zadavatele) 

8.1. Způsob a forma zpracování nabídky 

Nabídku a doklady k prokázání splnění kvalifikace je účastník povinen podat písemně v originále v 

souladu se zadávacími podmínkami. 

Pokud bude zadavateli dodána rovněž kopie nabídky a pokud dojde k rozporu mezi originálem a touto 

kopií, považuje se za rozhodný text originálního vyhotovení příslušného svazku. 

Veškeré doklady musí být zpracovány v českém jazyce a vytištěny kvalitním způsobem tak, 

aby byly dobře čitelné. Každý svazek včetně veškerých příloh musí být dostatečným způsobem 

zajištěn proti manipulaci s jednotlivými listy, a to opatřením každého svazku takovými bezpečnostními 

prvky, které vyloučí možnost jejich neoprávněného nahrazení. 

 

8.2. Požadavky na jednotné uspořádání písemné nabídky (jedná se pouze 

o doporučení zadavatele) 

Účastník sestaví svazky nabídky a dokladů ke splnění kvalifikace v níže vymezeném pořadí. Pro 

sestavení krycího listu nabídky účastník závazně použije přílohu č. 1.  

a) Krycí list nabídky (vyplněná podepsaná příloha č. 1 ZD) 

b) Čestné prohlášení účastníka o prokázání základní způsobilosti (příloha č. 2 ZD) 

c) Doklady prokazující profesní kvalifikační předpoklady  

d) Doklady prokazující technické kvalifikační předpoklady 

e) Podepsaný návrh smlouvy (doplněná podepsaná příloha č. 4 ZD) 

f) Přílohy návrhu smlouvy požadované v zadávací dokumentaci  

g) Další dokumenty vyžadované zadavatelem v zadávací dokumentaci (např. plná moc) 

Čestná prohlášení a návrh smlouvy budou podepsány osobou oprávněnou jednat za účastníka. 

9.   Způsob a místo pro podání nabídek 

Obálka obsahující nabídku a doklady k prokázání splnění kvalifikace bude doručena doporučeně 

poštou nebo osobním podáním (v pracovních dnech v době od 8:00 do 15:00 hod.) na adresu 

zástupce zadavatele – VIA Consult, a.s., Kopečná 12, 602 00 Brno, a to nejpozději do konce lhůty 

stanovené pro podávání nabídek, tj. do 9. 5. 2019 do 9:00 hodin.   



 
 

 
 
 
 
 
  

Účastník je povinen nabídku a doklady k prokázání splnění kvalifikace doručit v uzavřené obálce 

(balíku), která bude obsahovat veškeré požadované dokumenty. Obálka bude uzavřena, opatřena 

přelepkami s podpisem, případně razítkem účastníka a zřetelně označena nápisem: 

 

NEOTVÍRAT – veřejná zakázka malého rozsahu –  

„Pořízení specializované techniky pro JSDH Vojnův Městec – nové vyhlášení“ 

 

Na obálce nabídky musí být uvedena adresa, na níž je možno nabídku vrátit. Zadavate l bude 

doručené nabídky evidovat a přidělí jim pořadové číslo.  

10. Otevírání obálek 

Otevírání obálek je neveřejné. 

11.  Zadávací lhůta 

Zadavatel stanovuje zadávací lhůtu v délce 2 měsíců od konce lhůty pro podání nabídek. Všichni 

účastníci jsou do okamžiku uplynutí této lhůty svými nabídkami vázáni.  

12.  Práva zadavatele 

Zadavatel nebude účastníkům hradit žádné náklady spojené s účastí ve výběrovém řízení. Tyto 

náklady nesou účastníci sami. 

Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit.  

Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si všechny obdržené nabídky, které byly řádně doručeny 

v rámci lhůty pro podávání nabídek. 

Zadavatel si vyhrazuje právo měnit zadávací podmínky do konce lhůty stanovené pro podání nabídek, 

ale vždy pouze způsobem dodatečných informací. 

13.  Další podmínky řízení a upřesňující požadavky zadavatele 

Zadavatel nepřipouští variantní řešení ani rozdělení zakázky na části. 

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce účastníka u třetích osob. 



 
 

 
 
 
 
 
  

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení, popřípadě odstoupit od smlouvy v případě, že mu 

nebude poskytnuta dotace v Integrovaném regionálním operačním programu. 

 

 

V Brně dne 26. 4. 2019 

 

 

________________________                                                                 

zástupce zadavatele 

Mgr. Milan Konečný 

VIA Consult a.s.    

 


