
 

    

 

Písemná výzva k podání nabídky pro zadání veřejné zakázky podle zákona číslo 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, tj. veřejné zakázka malého rozsahu na dodávky , jejíž předpokládaná 
hodnota nepřesáhne finanční limit 2 000 000,- Kč bez DPH.  

 

I. PREAMBULE 

Při zadání veřejné zakázky malého rozsahu není zadavatel povinen použít ustanovení zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákona). Pokud se dále v textu vyskytne odkaz 

na zákon nebo jsou použity zákonné pojmy, jde jen o podpůrný krok. 

 

II. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VEŘEJNÉHO ZADAVATELE A INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE  

1. Veřejný zadavatel 
Název:      Technické služby města Vsetína, p.o. 

Se sídlem:     Jasenice 528, 755 11 Vsetín 

Zastoupené:     Ing. Josefem Stejskalem, ředitelem organizace 

IČ:       75063468             

 

INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE: 

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
Pořízení stavebního stroje – komunálního vozidla pro zimní 

údržbu 

DRUH VEŘEJNÉ ZAKÁZKY               VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY 

FORMA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ      VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU 

PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA  

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
1 400 000,- bez DPH 

 

2. Zadavatel stanovuje, že uvedená předpokládaná hodnota je limitní a maximální. Nabídka 
s vyšší nabídkovou cenou bude vyřazena a účastník vyloučen ze zadávacího řízení. 

3. Předmětem veřejné zakázky je dodávka homologovaného a technicky způsobilého vozidla 
ve smyslu zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních 
komunikacích. 

 



 

 

 

 

4. Vozidlo bude dodáno v následující technické specifikaci: 
- Druh vozidla:      komunální, valník, třístranný sklápěč 
- Pohon:       4x4 
- Největší technicky přípustná/povolená hmotnost: 3 500/3 500 kg 
- Motor – diesel (Euro 5)    min. 70 kW   
- Palivo:        nafta 
- Typ převodovky:     manuální  
- Záruka:       minimálně 12 měsíců 
- Dostupnost servisu:     24/7 
- Převodovka:      5 + 1 s redukcí na pomalý chod 
- Uzávěrka diferenciálu:     ano 
- Čelní upínací deska:     dle normy DIN EN 1542 F4 
- Elektricky ovládaná a vyhřívaná zrcátka:  ano 
- Hydraulika:      tříokruhová pro pohon všech nástaveb 
- Tažné zařízení:      dle normy ISO 50 + čep 40 mm 
- Rok výroby:      min. 2018 
- Maximální nájezd:     8.000 Km/ 500 mth 

 

III. LHŮTY PRO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

1. Vozidlo bude dodáno nejpozději do 1 měsíce od uzavření kupní smlouvy, nejpozději však do 
31.7.2021.  

 

IV. OBCHODNÍ PODMÍNKY 

1. Návrh smlouvy předložený dodavatelem v nabídce vymezuje budoucí rámec smluvního vztahu. 
Zadavatel je po ukončení zadávacího řízení oprávněn o obsahu návrhu smlouvy s  vybraným 
dodavatelem dále jednat a vyžadovat jeho úpravu, doplnění nebo změnu. Nelze však upravit 
smluvní podmínky, které byly předmětem hodnocení nabídky (hodnotící kritéria) tak, aby byly 
pro zadavatele méně výhodné než v původním návrhu dodavatele, který předložil ve své 
nabídce. 

2. Platební podmínky jsou uvedeny v kupní smlouvě.  

3. Zadavatel stanovuje zadávací lhůtu do 30.6.2021. Po tuto lhůtu je účastník svou nabídkou 
vázán. 

 

V. POŽADAVKY NA JEDNOTNÝ ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY  

1. Nabídková cena bude zpracována v korunách českých, účastník ji uvede v kupní smlouvě /bližší 
pokyny k zpracování nabídkové ceny a k vyplnění kupní smlouvy jsou v kupní smlouvě 
předložené zadavatelem, která je součástí zadávací dokumentace. 

 

 

 



 

 

 

VI. PROKÁZÁNÍ ZPŮSOBILOSTI 

1. Účastník prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti předložením čestného prohlášení, 
jehož vzor je součástí zadávací dokumentace, příloha č. 1. 

2. Splnění profesní způsobilosti prokáže dodavatel, který předloží: 

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

pokud je v ní zapsán, 

b) doklad o oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky   

3. Doklad prokazující profesní způsobilost dle odst. 2 písm. a) musí prokazovat splnění tohoto 
kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení. 

 

VII. OBSAH A DOPORUČENÁ FORMA NABÍDKY 

1. Nabídka musí obsahovat: 

a) Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti  

b) Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, či výpis z jiné obdobné 
evidence, pokud je v ní zapsán. 

c) Doklad o oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky 

d) Vyplněný návrh kupní smlouvy, který bude plně v souladu s návrhem předloženým 
zadavatelem, a který je součástí této výzvy; tento musí být podepsán osobou 
oprávněnou jednat za účastníka 

2. Nabídka musí být v uzavřené obálce, s uvedením adresy dodavatele a viditelně označené                            
“Neotevírat – VZ: Pořízení stavebního stroje – komunálního vozidla pro zimní údržbu“. 
Nabídka musí být do konce lhůty pro podání nabídek doručena zadavateli. V  případě podání 
nabídky poštou nebo jiným obdobným způsobem nese rizika spojená se zdržením poštovní 
přepravy dodavatel. 

3. Nabídky je nutné osobně podat na TS Vsetín p.o., nebo poštou poslat na adresu Technické 
služby města Vsetína p.o., Jasenice 528, 755 11 Vsetín.  

4. Zadavatel nepřipouští varianty nabídky. 

 

VIII. DALŠÍ PODMÍNKY 

1. Zadávací dokumentaci (tj. přílohy této výzvy) si dodavatelé vyžádají elektronicky e-mailem 
zaslaným na kontaktní osobu. V žádosti dodavatel uvede e-mailovou adresu, na kterou je 
možno zaslat zadávací dokumentaci (případně informaci o  uložení zásilky v úschovně dat) a 
dále dodatečné informace.  

2. Kontaktní osoba: Ing. Josef Stejskal, tel. 603 565 506, e-mail: stejskal@tsvs.cz 

3. Zadávací dokumentace bude předána jednotlivým dodavatelům na základě jejich písemné 
žádosti, a to v podobě elektronické e-mailem nebo prostřednictvím úschovny dat. 

4. Zadávací dokumentaci tvoří souhrn údajů a dokumentů nezbytných pro zpracování nabídky. 



 

 

 

5. Součástí zadávací dokumentace jsou tato textová část zadávací dokumentace a zadávací 
dokumentace v elektronické podobě skládající se z příloh uvedených na konci tohoto 
dokumentu. 

6. Dodavatel je oprávněn požadovat od zadavatele dodatečné informace k zadávacím 
podmínkám. Žádost musí být písemná (postačí e-mailem) a musí být doručena nejpozději do 4 
pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.   

7. Na základě žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám doručené ve stanovené 
lhůtě zadavatel poskytne dodavateli dodatečné informace k zadávacím podmínkám, a to 
nejpozději do 3 pracovních dnů před uplynutím lhůty stanovené pro obdržení nabídek. Tyto 
dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, poskytne zadavatel i všem ostatním 
dodavatelům, kteří byli k podání nabídky vyzváni nebo kteří si požádali  o zaslání příloh této 
výzvy v elektronické podobě, současně bude toto zveřejněno na webových stránkách 
zadavatele. 

8. Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu zadávacích podmínek, a to bud' na základě 
žádostí dodavatelů o vyjasnění zadávacích podmínek nebo z vlastního podnětu. Změnu obsahu 
zadávacích podmínek zadavatel oznámí všem dodavatelům, kteří byli k podání nabídky vyzváni 
nebo kteří si požádali o zaslání příloh této výzvy v elektronické podobě, současně bude toto 
zveřejněno na webových stránkách zadavatele. Změna bude provedena písemnou formou 
nejpozději do 3 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. 

9. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení až do okamžiku uzavření smlouvy. Pokud 
zadavatel toto právo uplatní, nevzniká dodavatelům vůči zadavateli jakýkoliv nárok. 

 

IX. LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDKY, OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI 

1. Lhůta pro podání nabídek končí dne 15.6.2021 v 10:00 hod. 

2. Nabídky je nutné osobně podat na podatelnu Technické služby města Vsetína p.o., Jasenice 
528, 755 11 Vsetín. 

3. Nabídky doručené zadavateli po uplynutí stanovené lhůty nebudou posuzovány ani hodnoceny.  

4. Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 15.6.2016 v 10:15 hod. v místnosti ředitele 
Technických služeb města Vsetína, p. o. Otevírání obálek je neveřejné. 

 

X. KRITÉRIA PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

1. Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena.  

2. Hodnocení nabídek provede hodnotící komise jmenovaná zadavatelem.  

3. Zadavatel provede nejdříve hodnocení nabídek a pouze u vybraného dodavatele provede 
posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení. 

4. Zadavatel si vyhrazuje využít při respektování § 6 zákona v něm uvedené instituty, např. 
objasnění nebo doplnění údajů, dokladů, vzorků nebo modelů dle § 46 zákona. 
 

 

 



 

 

 

XI. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ 

1. Nesplnění podmínek zadávacího řízení může mít za následek vyřazení nabídky účastníka ze 
zadávacího řízení. 

2. Pokud z jakéhokoliv důvodu se na straně zadavatele vyskytnou okolnost i, pro které zadavatel 
nemůže nebo nechce uzavřít smlouvu, má zadavatel právo odmítnout všechny předložené 
nabídky a smlouvu neuzavřít.  

 

Přílohy:  

Příloha č. 1 – Vzor čestného prohlášení 

Příloha č. 2 – Návrh kupní smlouvy 

 

Ve Vsetíně dne 2. 6. 2021 

Ing. Josef Stejskal 

ředitel organizace 

Technické služby města Vsetína p.o.     

 

      
 


