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Vyřizuje:
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E – mail:
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Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
Zadavatel město Hlinsko
vyzývá zájemce
dle čl. 2.3 směrnice č. 1/2017/R pro zadávání veřejných zakázek, vydané v návaznosti na příslušná
ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále jen „zákon“) a schválené
v souladu s ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Radou
města Hlinska a účinné od 1. února 2017, k podání nabídky na dodávku s názvem:

„Dodávka 1 ks nového osobního automobilu formou koupě“
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1. Identifikační údaje zadavatele:
Název:
Sídlo:
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
IČ:
DIČ:
Kontaktní osoba
e-mail:
tel.:

Město Hlinsko
Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko
Miroslav Krčil, DiS. - starosta města
00270059
CZ00270059
Miroslav Brychnáč
brychnac@hlinsko.cz
469 326 120

(dále jen „zadavatel“)
2. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky dle čl. 2.3 Směrnice pro zadávání veřejných
zakázek č. 01/2017/R městského úřadu Hlinsko.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: Kč 600.000,- vč. DPH
Předmětem veřejné zakázky je koupě 1 ks osobního automobilu pro město Hlinsko v následujícím
rozsahu:
3. Poskytnutí zadávací dokumentace
Zadávací dokumentace je v plném rozsahu zveřejněna na webových stránkách města Hlinska:
http://www.hlinsko.cz/mestsky-urad/verejne-zakazky
4. Termín plnění veřejné zakázky
Nejzazší termín realizace dodávky: 30. dubna 2019
5. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace
Dodavatel je povinen prokázat splnění podmínek základní a profesní způsobilosti dle požadavků
uvedených v této výzvě.
Základní kvalifikační předpoklady:
Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů v souladu s § 74 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „Zákon“), v originále či úředně
ověřené kopii předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu musí být zřejmé, že dodavatel splňuje
příslušné základní kvalifikační předpoklady požadované veřejným zadavatelem a dále dodavatel
prohlásí, že je ekonomicky a finančně způsobilý k provedení veřejné zakázky. Vzor čestného
prohlášení je Přílohou č. 3 této výzvy. Prohlášení nesmí být starší 90 kalendářních dnů ode dne podání
nabídky.
Profesní kvalifikační předpoklady:
Profesní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, který předloží kopii výpisu z obchodního
rejstříku, pokud je v něm zapsán, výpis nesmí být starší 90 kalendářních dnů od data podání nabídky.

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 77 Zákona prokáže uchazeč předložením kopie
výpisu z živnostenského rejstříku (§ 10 odst. 3 zák. č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, ve znění
pozdějších předpisů), nebo kopie živnostenského listu v rozsahu odpovídajícím předmětu plnění
veřejné zakázky.
Čestným prohlášením dle § 77 odst 2a Zákona, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícím
předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují.
Uchazeč předloží oprávnění k podnikání pro živnost:
Velkoobchod – maloobchod dle živnostenského zákona
Pokud tak bude zadavatel požadovat, je vybraný účastník povinen před uzavřením smlouvy předložit
zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie shora uvedených dokladů, přičemž nesplnění této
povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu příslušných
ustanovení zákona.
6. Údaje o hodnotících kritériích
Základním kritériem je ekonomická výhodnost nabídky – nejnižší nabídková cena bez DPH.
7. Lhůty a místo pro podávání nabídek
Lhůta pro podání nabídek: nejpozději do 30.ledna 2019 do 12:00 hodin v sídle zadavatele
Místo pro podání nabídek:
Nabídky lze poslat doporučenou poštou nebo kurýrní službou na adresu sídla zadavatele, nebo osobně
předat na podatelně: Městský úřad Hlinsko, Adámkova 554, 539 23 Hlinsko v době:
Pondělí, středa
Úterý, čtvrtek, pátek

08:00 – 17:00 hodin
08:00 – 14:00 hodin

Nabídku je nutné předložit písemně v uzavřené obálce označené:
„ NEOTVÍRAT – SOUTĚŽ – Dodávka 1 ks nového osobního automobilu formou koupě „
8. Zadávací lhůta
Zadávací lhůtou je lhůta, po kterou je uchazeč svojí nabídkou vázán. Zadávací lhůta začíná
okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru
nejvhodnější nabídky. Délka zadávací lhůty činí 90 kalendářních dnů ode dne skončení lhůty pro
podání nabídky.
9. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídky
Nabídka bude zpracována v tištěné formě v českém jazyce. Nabídka bude podepsána oprávněným
zástupcem uchazeče. Nabídka bude svázána do jednoho svazku a zabezpečena proti manipulaci s
jednotlivými listy.
Nabídka musí obsahovat i návrh kupní smlouvy, ze kterých budou patrné veškeré obchodní a
platební podmínky. V kupní smlouvě musí být uveden závazný termín dodání automobilu (od podpisu

kupní smlouvy). Součástí kupní smlouvy musí být technické parametry dodávaného automobilu
(příloha smlouvy). Kromě technických parametrů dodávaného automobilu uvedených v bodě 1 této
zadávací dokumentace požaduje zadavatel také možnost provádění garančních prohlídek, oprav a
záručního servisu ve kterémkoliv servisu příslušné tovární značky, tj. možnost vybrat si značkový
servis příslušné tovární značky např. podle vzdálenosti od sídla zadavatele.
11. Obsah nabídky a její členění
Formulář – krycí list (Příloha č. 1)
Kvalifikační předpoklady
- čestné prohlášení (Příloha č. 2)
- kopie živnostenského listu
- kopie výpisu u obchodního rejstříku
Technické parametry ( Příloha č.3)
Návrh kupní smlouvy (Příloha č. 4)
12. Zrušení zadávacího řízení a další práva zadavatele
Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu bez udání důvodů,
nejpozději však do doby uzavření smlouvy. Pokud zadavatel toto právo uplatní, nevzniká zájemcům
ani uchazečům vůči zadavateli jakýkoliv nárok na uzavření smlouvy.
Dále má zadavatel právo:






Změnit nebo doplnit zadávací podmínky.
Odmítnout všechny předložené nabídky.
Neuzavřít smlouvu se žádným z uchazečů.
Nevracet uchazečům předložené nabídky.
Na tuto zakázku se nevztahuje zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v
platném znění. Pokud se v textu objevil odkaz na tento zákon, nebo jsou použity zákonné
pojmy, jde pouze o podpůrné ustanovení a zadavatel se bude těmito řídit pouze přiměřeně v
souladu se zásadou transparentnosti, rovnosti zacházení a zákazu diskriminace (viz § 6 odst. 1
zákona).
13. Přílohy
Příloha č. 1
Příloha č. 2
Příloha č. 3
Příloha č. 4

Formulář – krycí list
Čestné prohlášení
Technické požadavky na vozidlo
Návrh kupní smlouvy

V Hlinsku dne 16. ledna 2019

..…...................................
Miroslav Brychnáč
vedoucí odboru dopravy

Vyvěšeno dne: 16. ledna 2019
Sejmuto bude dne: 30. ledna 2019
Sejmuto dne:

