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Výzva zájemcům k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu – Nákup nového
dopravního automobilu pro vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů, město Třebíč
– místní část Pocoucov
Ev. č. veřejné zakázky 22180003
1. Zadavatel
Název:
Město Třebíč
Sídlo:
Karlovo nám. 104/55
IČ:
00290629
DIČ:
CZ00290629
Zastoupený:
Mgr. Pavlem Pacalem, starostou
Profil zadavatele:
https://zakazky.trebic.cz
Informace o zakázce: https://zakazky.trebic.cz/vz00000747
Kontaktní osoby:
Bc. Věra Brabencová, 568 896 270, vera.brabencova@trebic.cz
2. Vymezení předmětu veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je nákup nového dopravního automobilu pro jednotku sboru
dobrovolných hasičů v místní části Pocoucov. Dopravní automobil je nutné pořídit z důvodu
zajištění ochrany obyvatel v místní části Pocoucov, evakuace osob a požární ochrany obce.
Automobil bude využíván k plnění úkolů vyplývajících ze zákona o požární ochraně, krizového
řízení a integrovaného záchranného systému. Technické podmínky pro nákup dopravního
automobilu byly odsouhlaseny HZS Kraje Vysočina, MV generální ředitelství HZS ČR provedlo
registraci akce, včetně schválených technických podmínek, které jsou přílohou této výzvy.
3. Místo a doba plnění veřejné zakázky malého rozsahu
Dodání kompletního automobilu bude jednotce sboru dobrovolných v místní části Třebíč Pocoucov, nejpozději do 30. září 2023.
4. Hodnotící kritéria
Jediným kritériem pro posuzování podaných nabídek bude nejnižší nabídková cena vozidla. Pro
hodnocení je rozhodná výše nabídkové ceny v Kč včetně DPH.

Úřední hodiny
Po 08:00 – 17:00 hod.
Út 08:00 – 14:00 hod.
St 08:00 – 17:00 hod
Čt 08:00 – 14:00 hod.
Pá 08:00 – 13:00 hod.
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5. Nabídka bude zpracována v následujícím členění
a) Základní údaje o účastníkovi (nebo též „dodavateli“), včetně doložení příslušných
dokladů
Dodavatel doloží ve své nabídce:
Čestné prohlášení ze kterého musí být zřejmé, že:
- splňuje základní způsobilost dle § 74 zákona,
- má oprávnění k podnikání nutné k realizaci zakázky,
- není vůči městu Třebíč v prodlení s placením peněžitých dluhů.
Účastník může využít vzor čestného prohlášení, který je přílohou této výzvy.
Vítězný účastník předloží nejpozději při podpisu smlouvy o koupi vozidla následující doklady:
-

-

doklad o oprávnění k podnikání
výpis ze živnostenského rejstříku (§ 10 odst. 3 zák. č. 455/1991 Sb., živnostenský
zákon v aktuálním znění) nebo živnostenský list (popř. listy)ú v rozsahu odpovídajícím
předmětu plnění veřejné zakázky,
výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence (pokud v ní má být dodavatel zapsán
podle zvláštních právních předpisů) ne starší 90 dnů ke dni podpisu smlouvy
potvrzení příslušného orgánu (finanční úřad, OSSZ), že nemá daňové nedoplatky a
nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti, s výjimkou případů, kdy bylo povoleno splácení ve splátkách a
není v prodlení se splácením splátek, ne starší 90 dnů ke dni podpisu smlouvy

Předložení těchto dokladů je podmínkou uzavření smlouvy o koupi vozidla. Zadavatel
požaduje tyto doklady doložit:
- v listinné podobě v originále či ověřené fotokopii, nebo
- v elektronické podobě (opatření elektronickým podpisem výstavce či autorizovaně
konvertované)
- případně kombinaci výše uvedeného.
b) Cenová nabídka
Cenová nabídka vozidla vč. DPH je stanovena jako cena pevná, nepřekročitelná, nejvýše
přípustná. V ceně musí být zahrnuty veškeré dodávky, práce, činnosti náklady nezbytné ke
splnění předmětu celé zakázky.
c) Délka záruky a záruční podmínky. Návrh smlouvy včetně obchodních podmínek.
d) Návrh smlouvy včetně obchodních podmínek.
Jelikož zadavatel požaduje elektronické podání nabídky, veškeré doklady předkládané
jako součást nabídky dle článku 5. této výzvy budou předložené v elektronické podobě
(naskenované).
6. Platební podmínky
Zadavatel neposkytuje zálohu. Kupní cena dopravního automobilu bude uhrazena až po
řádném předání a převzetí vozidla zadavatelem.
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7. Další podmínky veřejné zakázky malého rozsahu
Nedostatečná informovanost, mylné chápání této výzvy, chybně navržená nabídková cena
apod. neopravňuje uchazeče požadovat dodatečnou úhradu nákladů nebo zvýšení ceny.
Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky nebo výzvu zrušit bez udání důvodu,
a právo na změnu, doplnění nebo upřesnění podmínek.
V řízení o výběru této zakázky malého rozsahu se nepostupuje podle zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění.
8. Zadávací dokumentace
Zadávací dokumentace bude poskytnuta v elektronické podobě neomezeným a přímým
dálkovým přístupem na https://zakazky.trebic.cz/vz00000747
Zadávací dokumentace obsahuje tuto výzvu k podání nabídek a její přílohy.
- č. 1 technické podmínky
- č. 2 vzor čestného prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů.
Bližší informace o výše uvedené zakázce poskytne obor vnitřní správy MěÚ Třebíč.
Bc. Věra Brabencová, tel. 568 896 270, vera.brabencova@trebic.cz
9. Podání nabídek
Nabídky budou podány v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK
přes webovou stránku https://zakazky.trebic.cz
Lhůta pro podávání nabídek je stanovena do 15. června 2022 do 23:59 hodin.
Zadavatel doporučuje zájemcům z důvodu předejití technickým problémům při otevírání
nabídek vkládat do systému E-ZAK nabídky ve formátech pdf, jpg nebo doc (textové části
nabídky) a xls (oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb).
Veškeré podmínky a informace týkající se elektronického nástroje E-ZAK jsou dostupné na
https://zakazky.trebic.cz/ - v Uživatelské příručce.
Podmínkou podání nabídky prostřednictvím systému E-ZAK je registrace dodavatele
v systému, kterou lze provést na https://zakazky.trebic.cz/registrace.html. Podmínkou
registrace je uznávaný elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu.
V případě jakýchkoli otázek týkajících se uživatelského ovládání elektronického nástroje nebo
technického nastavení dostupného výše uvedené webové stránce kontaktujte, prosím, Ing.
Janu Nevoralovou nebo Ing. Markétu Netíkovou, odbor správy majetku a investic města MěÚ
Třebíč, tel. 568 896 142, e-mail: jana.nevoralova@trebic.cz, marketa.netikova@trebic.cz ,
nebo ezak@trebic.cz.
Test nastavení internetového prohlížeče a test podání nabídky je k dispozici na
https://zakazky.trebic.cz/test index.html
V řízení o výběru této veřejné zakázky se postupuje v souladu s vnitřní směrnicí města Třebíče
č. Spec-4.
Digitálně podepsal

Mgr. Pavel Pacal
starosta

Mgr. Pavel Mgr. Pavel Pacal
Datum: 2022.05.31
Pacal
09:40:45 +02'00'
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