Obec Přísečná
Přísečná 25, 381 01 Český Krumlov
tel.: +420 380 726 328; ou.prisecna@mybox.cz

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku – pořízení věci formou koupě,
zadávanou v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZVZ“)

Přísečná – Dopravní automobil

Veřejný zadavatel
Název: Obec Přísečná
Sídlem: Přísečná 25, 381 01 Český Krumlov
IČ: 00246107

PREAMBULE
Zadavatel je oprávněn výběrové řízení zrušit i bez udání důvodu, nejpozději však do uzavření smlouvy. O zrušení
výběrového řízení je zadavatel povinen bez zbytečného odkladu informovat všechny účastníky výběrového řízení, kteří
podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek. V případě zrušení výběrového řízení v době běhu lhůty pro podávání
nabídek, zadavatel oznámí zrušení výběrového řízení stejným způsobem, jakým toto výběrové řízení zahájil.
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VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Název zadavatele:
Obec Přísečná
Sídlo:
Přísečná 25, 381 01 Český Krumlov
IČ:
00246107
DIČ:
není plátce DPH
ID-DS: psqam3g
tel.: +420 380 726 328
email: ou.prisecna@mybox.cz
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
Jaroslav Beran, starosta
Web:

http://www.obecprisecna.cz

Profil zadavatele:

http://www.stavebnionline.cz/profil/prisecna
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ZASTOUPENÍ ZADAVATELE V ŘÍZENÍ

Název společnosti:
Česká vodohospodářská s.r.o.
Sídlo:
Hlinská 456/2, 370 01 České Budějovice
IČ:
26868393
DIČ:
CZ26868393
ID-DS: 9sr8dss
email: vr@czvoda.cz
Osoba oprávněná jednat jménem společnosti:
Ing. Kamil Rucký, jednatel, tel. + 420 702 058 505
Kontaktní osoba ve věci veřejné zakázky:
Ing. Martina Gabrielová, tel. +420 602 485 277
Společnost je smluvním zástupcem zadavatele dle § 43 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění.
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PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového dopravního automobilu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů
(JSDH) obce Přísečná, který bude využíván pro přepravu osob a potřebného materiálového vybavení při plnění úkolů
požární ochrany.
Dopravní automobil musí splňovat technické podmínky stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., ve znění vyhlášky
č. 53/2010 Sb., o technických podmínkách požární techniky a požadavky vzorových technických podmínek
stanovených Generálním ředitelstvím hasičského záchranného sboru České republiky (GŘ HZS ČR). Dopravní
automobil musí dále splňovat technické podmínky pro dopravní automobil uvedené v samostatné příloze k této zadávací
dokumentaci, které dále blíže upřesňují a doplňují technické podmínky stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., ve znění
vyhlášky č. 53/2010 Sb., a násl., o technických podmínkách požární techniky.
Obsahuje-li kterákoliv část zadávací dokumentace odkaz na obchodní název nebo specifické označení zboží či služby,
zadavatel připouští použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.
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DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předpokládaná doba plnění
Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn zadáním zakázky.
Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín plnění veřejné zakázky s ohledem na případné prodloužení
výběrového řízení.
Zadavatel je oprávněn výběrové řízení zrušit i bez udání důvodu, nejpozději však do uzavření smlouvy. O zrušení
výběrového řízení je zadavatel povinen bez zbytečného odkladu informovat všechny účastníky, kteří podali nabídku
ve lhůtě pro podání nabídek. V případě zrušení výběrového řízení v průběhu lhůty pro podávání nabídek, zadavatel
oznámí zrušení výběrového řízení stejným způsobem, jakým toto výběrové řízení zahájil.
Předpokládaný termín dodání předmětu koupě:

30. 11. 2020

Místo plnění veřejné zakázky
Předmět koupě bude dodán na adresu: Přísečná 25, 381 01 Český Krumlov

Strana 2 (celkem 4)

Obec Přísečná
Přísečná 25, 381 01 Český Krumlov

5

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
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ÚDAJE O PŘÍSTUPU K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

Kompletní zadávací dokumentaci předá či odešle zástupce zadavatele všem zájemcům o účast ve výběrovém řízení
nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení písemné žádosti uchazeče, která musí být doručena na adresu:
Česká vodohospodářská s.r.o.
Hlinská 456/2, 370 01 České Budějovice.
Společnosti, které zadavatel oslovil výzvou k podání nabídky, obdrží kompletní zadávací dokumentaci jako součást
výzvy.
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LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Lhůta pro podání nabídek končí dne 21. 4. 2020 v 16:00 hodin.
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ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDEK

Způsob a místo podání nabídek
Nabídka bude podána v listinné podobě.
Nabídku lze podat:
- osobně do sídla zadavatele: Obecní úřad Přísečná, Přísečná 25, 381 01 Český Krumlov
v úředních hodinách:
úterý
13:00 - 16:00 hod
- zasláním na adresu sídla zadavatele – obce Přísečná tak, aby byla doručena do skončení lhůty pro podání nabídek.
Lhůta pro podání nabídky
Nabídku doručte nejpozději: 21. 4. 2020 do 16:00 hod.
Další podmínky k předložení nabídky
Nabídka musí být podaná v řádně uzavřené obálce, označené nápisem:
„Přísečná – Dopravní automobil“ – NABÍDKA NEOTEVÍRAT.
Na obálce musí být uvedeny identifikační údaje účastníka výběrového řízení (název – obchodní jméno, identifikační
číslo, bylo-li přiděleno a korespondenční adresa).
V případě, že nabídka nebude zadavateli doručena ve lhůtě nebo způsobem stanoveným v zadávací dokumentaci,
nepovažuje se za podanou a v průběhu výběrového řízení se k ní nepřihlíží.
Otevírání nabídek
Otevírání nabídek proběhne 21. 4. 2020 od 16:00 hod v zasedací místnosti v sídle zadavatele:
Obecní úřad Přísečná, Přísečná 25, 381 01 Český Krumlov.
Otevírání obálek s nabídkami může být přítomen zástupce účastníka, jehož nabídka byla podána ve lhůtě pro podání
nabídek. Při otevírání obálek s nabídkami se zástupce účastníka prokáže plnou mocí vystavenou osobou oprávněnou
za účastníka jednat.
Účastník výběrového řízení podáním nabídky souhlasí se zpracováním osobních údajů v souladu s Nařízením
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení
o ochraně osobních údajů).
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POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VČETNĚ POŽADOVANÝCH DOKLADŮ

Kvalifikovaným a způsobilým pro plnění veřejné zakázky je dodavatel
a) který není v likvidaci (jde-li o právnickou osobu),
b) proti kterému nebyl v uplynulých 3 letech prohlášen konkurs nebo nebyl zrušen konkurs pro nedostatek
majetku,
c) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky,
d) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, nebo na pojistném a na penále
na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, s výjimkou případů, kdy bylo povoleno
splácení ve splátkách a není prodlení se splácením splátek,
e) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin nebo u kterého došlo k zahlazení odsouzeného trestného
činu, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání, jde-li o fyzickou osobu, jde-li o právnickou
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osobu, musí tuto podmínku splňovat a prohlášení učinit statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu,
vedoucí organizační složky zahraniční právnické osoby nebo statutárním orgánem pověřený zástupce.
Splnění kvalifikačních předpokladů prokazuje účastník výběrového řízení čestným prohlášením dle vzoru, který
je součástí zadávací dokumentace. Prokázání splnění kvalifikace a způsobilosti prostřednictvím poddodavatele
se nepřipouští.
Vybraný dodavatel předloží doklady prokazující splnění kvalifikace před podpisem smlouvy předložením originálů
nebo úředně ověřených kopií příslušných dokumentů.
Účastník výběrového řízení dále jako součást nabídky předloží kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné
evidence, pokud je zápis do takovéto evidence vyžadován jiným právním předpisem.
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PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídek bude zadavatelem
hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny v Kč včetně DPH.
Zadavatel seřadí nabídky podle jejich nabídkové ceny, a to od nejlevnější po nejdražší nabídku.
Podrobnosti jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
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DALŠÍ INFORMACE

Veškerá komunikace v průběhu výběrového řízení mezi zadavatelem, případně jeho zástupcem a účastníky výběrového
řízení bude probíhat výhradně písemně prostřednictvím korespondenčních adres nebo datových schránek uvedených
bodě 1 a 2 této výzvy.

V Českých Budějovicích dne 25. 3. 2020

Ing. Kamil Rucký

Ing. Kamil Rucký
c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-26868393, o=Česká vodohospodářská
s.r.o. [IČ 26868393], ou=1, cn=Ing. Kamil Rucký, sn=Rucký,
givenName=Kamil, serialNumber=P408586
2020.03.25 11:24:00 +01'00'

jednatel společnosti Česká vodohospodářská s.r.o.
v zastoupení zadavatele dle § 43 zák. č. 134/2016 Sb.
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