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„FZŠ – Jedovnice – Cisternová automobilová stříkačka“ 

 

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění 
kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení na 
veřejnou zakázku na dodávky 
 
 
Vážený pane / Vážená paní,  

dovoluji si Vás vyzvat jako účastníka zadávacího řízení u podlimitní veřejné zakázky na 
dodávky s názvem: „FZŠ – Jedovnice – Cisternová automobilová stříkačka“ k vypracování 

a k podání nabídky do tohoto řízení a dále k prokázání splnění kvalifikace. Zadavatelem je 

Městys Jedovnice, se sídlem: Havlíčkovo nám. 71, 679 06 Jedovnice, který je veřejným 

zadavatelem dle ust. § 4 odst. 1, písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 

(dále jen „zákon“). 

 
Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle                    
§ 53 zákona.  

Tento projekt je spolufinancován z Ministerstva vnitra, Generální ředitelství HZS ČR, FZŠ - 

Fond zábrany škod. 

 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 5.900.000,- Kč bez DPH. 

Předpokládaná hodnota za celý předmět plnění veřejné zakázky byla stanovena jako nejvýše 
přípustná a nepřekročitelná s tím, že se jedná o maximální částku, kterou jsou dodavatelé 

oprávněni nabídnout. Překročení stanoveného limitu znamená nedodržení zadávacích 

podmínek s následkem vyřazení nabídky. 

 
 
Informace o předmětu veřejné zakázky 
Název veřejné zakázky: „FZŠ – Jedovnice – Cisternová automobilová stříkačka“ 

 

 

Stručný textový popis veřejné zakázky:  
Předmětem plnění této veřejné zakázky je pořízení nové cisternové automobilové stříkačky pro 

potřeby SDH Jedovnice. CAS musí splňovat požadavky předpisů pro provoz vozidel na 

pozemních komunikacích v ČR, a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení CAS včetně 

výjimek jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla část II. (technický průkaz), dále musí 

splňovat požadavky stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární 
techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., a doložené při dodání CAS kopií certifikátu 

vydaného pro požadovaný typ CAS autorizovanou osobou, případně prohlášením o shodě 

výrobku a vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění 
ve znění vyhlášky č. 200/2012 Sb., které byly schváleny ze strany MV GŘ HZS ČR a požadavky 

uvedené v technických podmínkách. 

 
Blíže je předmět veřejné zakázky specifikován v zadávací dokumentaci. 
 
 
Klasifikace předmětu veřejné zakázky  

Název CPV 

Hasičská vozidla 34144210-3 

Cisternové automobilové stříkačky 34144212-7 
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Místo plnění/realizace: 
Jedovnice - ZÚJ 581682 

 
 
Identifikační údaje o zadavateli: 
Název zadavatele:             Městys Jedovnice  
Sídlo:                                           Havlíčkovo nám. 71, 679 06 Jedovnice 

Právní forma:                                                                       Obec    

IČ:                      00280283 
Jména osob oprávněných za zadavatele jednat:           Ing. Jaroslav Šíbl, starosta 

  

Smluvní zástupce dodavatele 
Kontaktní osoba:        

  WebSport a Consulting service s. r. o.  
IČ:                        292 778 25  
Se sídlem/korespondenční adresa:                                Dr. Svěráka 13, 68001 Boskovice 

E-mail:                        info@wscs.cz  

 
 
Údaje o místě vyzvednutí zadávací dokumentace, kontaktní osoba: 
Kompletní zadávací dokumentace včetně případných dotazů je uveřejněna na profilu 

zadavatele https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/mestys-jedovnice, a to formou 

neomezeného a přímého dálkového přístupu 24 hodin denně.  

 

 

Vysvětlení zadávací dokumentace: 
Žádosti o vysvětlení doručí účastníci zadávacího řízení na osobu pověřenou výkonem 

zadavatelských činností Mgr. Martin Budiš, mail: info@wscs.cz, WebSport & Consulting service 
s.r.o., Dr. Svěráka 13, 680 01 Boskovice, která zajistí odpovědi. I tyto odpovědi budou zveřejněny 

na profilu zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/mestys-jedovnice. 

 
 
Lhůta pro podání nabídek, adresa, na kterou mají být poslány nabídky: 
datum:  08. 06. 2018           hodina: 10:00 hod. 

 
Adresa pro podání nabídky:  
Městys Jedovnice, Havlíčkovo nám. 71, 679 06 Jedovnice (podatelna). 

 
 
Elektronické podání nabídky: 
Neumožňuje se. 
 

 

Jiné upřesňující údaje: 
Nabídka bude během lhůty pro podávání nabídek doručena osobně, nebo doporučeně poštou, 

nebo kurýrní službou na podatelnu sídla zadavatele, a to v době: 

Pondělí 08:00 - 11:00 12:00 - 17:00 
Úterý  Zavřeno 

Středa  08:00 - 11:00 12:00 - 17:00 

Čtvrtek Zavřeno 
Pátek  Zavřeno 
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Pověřená osoba nepřijme obálky s nabídkami, které nebudou označeny v souladu se zákonem 

o zadávání veřejných zakázek nebo ty, které budou poškozeny tak, že se z nich dá obsah 

vyjmout. 
 

S nabídkami, které budou doručeny po skončení této lhůty, bude nakládáno v souladu se 

zákonem o zadávání veřejných zakázek. 
Účastník zadávacího řízení je, v souladu s ustanovením § 40 zákona o zadávání veřejných 

zakázek vázán svou nabídkou po dobu 120 dnů.  

 
Každý účastník zadávacího řízení může podat pouze jednu nabídku. Jednu nabídku může 

podat i více účastníků zadávacího řízení společně. Pokud účastník zadávacího řízení v rámci 

veřejné zakázky podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími účastníky zadávacího 
řízení, vyloučí zadavatel všechny tyto nabídky. 

 

 

Datum, hodina a místo, kde se budou otvírat obálky s nabídkami 
datum:  08. 06. 2018           hodina: 10:15 hod. 

 

Adresa místa, kde se uskuteční otevírání obálek:   
Městys Jedovnice, Havlíčkovo nám. 71, 679 06 Jedovnice. 

Otevírání obálek jsou oprávněni se účastnit kromě osob za zadavatele všichni účastníci 
zadávacího řízení, kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek; maximálně však dvě osoby 

za jednoho účastníka zadávacího řízení. 

 

 

Požadavky na prokázání kvalifikace 
Účastník zadávacího řízení může prokázat určitou část ekonomické kvalifikace, technické 

kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 požadované 

zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Účastník zadávacího řízení je v takovém případě 
povinen zadavateli předložit dle § 83 odst. 1 písm. a) doklady prokazující splnění profesní 

způsobilosti podle § 77 odst. 1 jinou osobou, dle § 83 odst. 1 písm. b) doklady prokazující splnění 

chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby, dle ů 83 odst. 1 písm. c) doklady o splnění 
základní způsobilosti podle § 74 jinou osobou a dle § 83 odst. 1 písm. d) písemný závazek jiné 

osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, 

s nimiž bude účastník zadávacího řízení oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, 

a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za účastníka zadávacího řízení. 

 

Základní způsobilost (§ 74 zákona)  

Základní způsobilost splňuje účastník 
zadávacího řízení: 

Způsob prokázání splnění: 

a)  

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, v platném 

znění, nebo obdobný trestný čin podle 

právního řádu země sídla účastníka 
zadávacího řízení; k zahlazeným odsouzením 

se nepřihlíží, 

 

Výpis z evidence Rejstříku trestů nebo jiný 

odpovídající doklad ne starší 3 měsíců přede dnem 

podání nabídky; výpis z evidence Rejstříku trestů 

účastník zadávacího řízení doloží v souladu s ust. 

§ 74 odst. 2 a 3 zákona. 

b)  
Potvrzení příslušného finančního úřadu. 
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nemá v České republice nebo v zemi svého 

sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový 

nedoplatek, 

Prohlášení účastníka zadávacího řízení, z něhož 

jednoznačně vyplývá splnění tohoto kvalifikačního 

předpokladu ve vztahu ke spotřební dani. 

c)  
nemá v České republice nebo v zemi svého 

sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na 

penále na veřejné zdravotní pojištění, 

Čestné prohlášení účastníka zadávacího řízení, z 

něhož jednoznačně vyplývá splnění tohoto 

kvalifikačního předpokladu 

d)  

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, 

Potvrzení od příslušného pracoviště České správy 

sociálního zabezpečení. 

e)  

není v likvidaci dle § 187 občanského 
zákoníku., proti němuž nebylo vydáno 

rozhodnutí o úpadku dle § 136 zákona č. 

182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 
řešení (insolvenční zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, vůči němuž nebyla 

nařízena nucená správa podle jiného právního 
předpisu například dle zákona č. 21/1992 Sb., 

o bankách, ve znění pozdějších předpisů, 

zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních 
družstvech a některých opatřeních s tím 

souvisejících a o doplnění zákona České 

národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z 
příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 

363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně 

některých souvisejících zákonů, nebo v 
obdobné situaci podle právního řádu země 

sídla účastníka zadávacího řízení 

Výpis z obchodního rejstříku, nebo předložení 

písemného čestného prohlášení v případě, že není 

v obchodním rejstříku zapsán. 

 

Profesní způsobilost (§ 77 zákona) 

Splnění profesní způsobilosti prokáže účastník zadávacího řízení předložením dokladů 

stanovených v § 77 odst. 1, 2 a 3 zákona. 

Splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 zákona prokáže účastník zadávacího řízení 

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

evidence, pokud je v ní zapsán. 
 

Splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 2 písm. a) zákona prokáže účastník zadávacího 

řízení doklady o oprávnění k podnikání, musí prokazatelně pokrývat veškeré činnosti, které 
jsou předmětem plnění veřejné zakázky a které vyplývají ze specifikace předmětu plnění 

veřejné zakázky uvedené v zadávací a projektové dokumentaci, která je přílohou zadávací 

dokumentace. Účastník zadávacího řízení je povinen předložit oprávnění k podnikání na 
následující činnost: 

- „Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií“, nebo Velkoobchod a 

maloobchod“, případně jejich ekvivalent.  

 

Technická kvalifikace 

Podle § 79 odstavec 2 zákona – tuto technickou kvalifikaci splňuje účastník zadávacího řízení, 
který předloží seznam významných dodávek realizovaných účastníkem zadávacího řízení v 

posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění. Z textu seznamu bude patrný název 

akce, doba plnění, finanční objem prací, identifikace objednatele. Seznam bude podepsán 
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osobou oprávněnou jednat za účastníka zadávacího řízení. Za osobu oprávněnou jednat za 

účastníka zadávacího řízení se považuje osoba statutárního orgánu u právnické osoby, popř. 

jeho zmocněného zástupce, za osobu oprávněnou jednat za fyzickou osobu se považuje tato 
fyzická osoba, popř. její zmocněný zástupce. V případě zmocnění musí být součástí nabídky plná 

moc v prosté kopii. 

Za zakázku obdobného charakteru je považována ukončená zakázka, jejímž předmětem je 
realizace dodávky nové cisternové automobilové stříkačky. 

Seznam významných zakázek bude obsahovat zakázky realizované účastníkem zadávacího 

řízení. Alespoň dvě z těchto realizovaných zakázek budou o finančním objemu minimálně 5 

mil. Kč bez DPH. 
  

Forma splnění kvalifikace 

Účastník zadávacího řízení předloží zadavateli doklady prokazujících splnění kvalifikace 

uvedené v této zadávací dokumentaci buď formou čestného prohlášení, nebo v prosté kopii. 

 
Účastníci zadávacího řízení zapsaní v seznamu kvalifikovaných dodavatelů (§ 226 až § 228 

zákona) mohou prokázat splnění kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů 

ne starším tří měsíců.  
 

Účastníci zadávacího řízení mohou k prokázání splnění kvalifikačních kritérií využít certifikát 

vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti stanovené v § 
233 až § 234 zákona, v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky. Součástí osvědčení 

musí být i příslušná příloha, z níž vyplývá, v jakém rozsahu účastník zadávacího řízení 

prokazuje splnění kvalifikace. 

 

Pokud podává nabídku více účastníků zadávacího řízení společně, musí každý z nich splnit 

kvalifikaci podle § 74 odst. 1 a § 77 odst. 1 zákona; zbývající kvalifikaci musí splnit alespoň jeden 
z nich. 

 

Pokud podává nabídku více účastníků zadávacího řízení společně, jsou povinni přiložit k 
nabídce originál nebo ověřenou kopii listiny, z níž vyplývá, že všichni tito účastníci zadávacího 

řízení budou vůči zadavateli a jakýmkoliv třetím osobám z jakýchkoliv závazků vzniklých v 

souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky či vzniklých v důsledku prodlení či jiného 
porušení smluvních nebo jiných povinností v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky, 

zavázáni společně a nerozdílně. Z této smlouvy musí být patrné, kdo vystupuje a jedná jménem 

všech účastníků zadávacího řízení, kteří podávají společnou nabídku a v této smlouvě musí být 
jednoznačně definován i rozsah jeho zmocnění, zejména jeho zmocnění k podpisu příslušné 

smlouvy na veřejnou zakázku.  

 
Zahraniční osoba prokazuje splnění základních kvalifikačních kritérií doklady podle právního 

řádu platného v zemi jejího sídla, případně bydliště nebo výpisem ze seznamu kvalifikovaných 

účastníků zadávacího řízení. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční 
osoba v původním jazyce současně s jejich úředně ověřeným překladem do českého jazyka. 

 

Tam, kde účastník zadávacího řízení dokládá čestné prohlášení, předloží čestné prohlášení 
podepsáno statutárním orgánem účastníka zadávacího řízení nebo jinou osobou, která účastníka 

zadávacího řízení zastupuje, přičemž toto oprávnění musí vyplývat z nabídky. 

 
Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního 

rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 

tří měsíců. 
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Ostatní záležitosti týkající se kvalifikace jsou upraveny v § 73 a násl. zákona. 

 

Důsledek nesplnění kvalifikace 

Neprokáže-li účastník zadávacího řízení splnění kvalifikace v plném rozsahu, může být 

vyloučen ze zjednodušeného podlimitního řízení. Zadavatel písemně oznámí účastníkovi 

zadávacího řízení své rozhodnutí o jeho vyloučení z účasti v zadávacím řízení s uvedením 
důvodu. 

 

 

Další podmínky zadavatele 
Nabídky budou podávány v českém jazyce. Stejně tak i veškerá komunikace mezi zadavatelem 

a účastníky zadávacího řízení bude probíhat v českém jazyce.  
Zadavatel si v souladu s ust. § 48 odst. 2, písm. a) ZZVZ a § 53 odst. 5 zákona vyhrazuje 

komunikovat a sdělovat svá rozhodnutí prostřednictvím profilu zadavatele 

https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/mestys-jedovnice. 
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení v souladu s ustanovením zákona. 

 

  

Variantní nabídky 
Zadavatel nepřipouští variantní řešení. 

 

 

Pravidla pro hodnocení nabídek dle § 115 ZZVZ 
Hodnocení nabídek bude prováděno dle § 114 odst. 1 zákona podle hodnotícího kritéria, 
kterým je ekonomická výhodnost nabídek.  
V rámci ekonomické výhodnosti bude hodnocena nejnižší nabídková cena bez DPH. 

Hodnotí se celková nabídková cena bez DPH za realizaci celého předmětu veřejné zakázky, a 

to tak, že nejvhodnější nabídka je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Nejvhodnější nabídka 

má minimální hodnotu. 

Do hodnocení budou zařazeny pouze nabídky, které splňují jednak požadované technické 

specifikace dodávky a jsou podány v souladu se zákonem a se zadávací dokumentací.  

 
 

Další podmínky zadavatele 
Veškerá komunikace mezi zadavatelem a účastníky zadávacího řízení bude probíhat v českém 
jazyce.  
 
Případné dotazy účastníků zadávacího řízení budou adresovány na osobu pověřenou 
výkonem zadavatelských činností Mgr. Martin Budiš, mail: info@wscs.cz, WebSport & 
Consulting service s.r.o., Dr. Svěráka 13, 680 01 Boskovice, která zajistí odpovědi. I tyto 
odpovědi budou zveřejněny na profilu zadavatele: https://www.vhodne-
uverejneni.cz/profil/mestys-jedovnice. 
 
Zadavatel si v souladu s ust. § 53 odst. 5 ZZVZ vyhrazuje komunikovat a sdělovat svá 
rozhodnutí prostřednictvím profilu https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/mestys-
jedovnice. 
 
Zadavatel může zrušit zadávací řízení dle § 127 odst. 2 ZZVZ. 
 
Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si všechny obdržené nabídky, které byly řádně 
doručeny v rámci lhůty pro podávání nabídek. 
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Zadavatel nebude účastníkům zadávacího řízení hradit žádné náklady spojené s účastí 
v zadávacím řízení. Tyto náklady nesou účastníci zadávacího řízení sami. 
 
Zadavatel si vyhrazuje právo upravit termín realizace veřejné zakázky. 
 
Ostatní údaje nutné pro zpracování nabídky obsahuje zadávací dokumentace.  

 

 

 
V Boskovicích 21. 05. 2018 

 

 
 

 

 

 ……………………………………… 

                                     Mgr. Martin Budiš 

 osoba pověřená výkonem zadavatelských činností 
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