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Oznámení uzavřené výzvy - Výzva k podání nabídek  
 

na zakázku malého rozsahu na dodávky 

zadávanou podle dokumentu „Pokyny pro zadávání zakázek pro programy 

spolufinancované z rozpočtu SFŽP ČR“ mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, v platném znění  

(dále jen „ZZVZ“)  

 
 
Název zakázky malého rozsahu: Obec Hodice – elektromobil 
 
Jedná se o veřejného zadavatele.  
Zadavatel není ve vztahu k zakázce plátce DPH. 
 
Zadavatel: 
Název zadavatele:  Obec Hodice 
Sídlo:    Hodice 48, 589 01 Hodice 
IČO:    00285862 
DIČ:    CZ00285862 
Zastoupený:   Ing. Josefem Bakajem, starostou obce 
E-mail:   starosta@hodice.cz       
 
 
Osoba pověřená výkonem zadavatelských činností (§ 43 ZZVZ): 
Společnost:    TAILORA s.r.o. 
IČO:     06044794 
Korespondenční adresa:  Vrchlického 12, 586 01 Jihlava 
Sídlo:     Univerzitní 232/16, 779 00 Olomouc 
Statutární zástupce:  Ing. Marie Rubišarová Medová 
E-mail:    dotace@tailora.cz 
 
  
 
Dnes, tj. 15. 3. 2023 vás vyzývám k předložení nabídky a k prokázání splnění 
kvalifikace, vše na zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou podle dokumentu 
„Pokyny pro zadávání zakázek pro programy spolufinancované z rozpočtu SFŽP ČR“ 
mimo režim ZZVZ, v rámci Národního programu životní prostředí. 
 
Toto výběrové řízení se řídí podmínkami OPŽP, tj. dokumentem „Pokyny pro zadávání 
zakázek pro programy spolufinancované z rozpočtu SFŽP ČR“. Jedná se o zakázku 
na dodávky zadávanou mimo režim ZZVZ, v rámci Národního programu životní 
prostředí. 
 
Pakliže zadavatel v této výzvě k podání nabídek nebo v zadávací dokumentaci 
odkazuje na jednotlivá ustanovení ZZVZ, zejména pokud se týká kvalifikačních 

mailto:starosta@hodice.cz


2 

 

předpokladů, apod., činí tak z důvodu lepší precizace a konkretizace textu zadávací 
dokumentace a lepší srozumitelnosti zadávacích podmínek.  
 
Projekt je spolufinancován ze zdrojů Státního fondu životního prostředí ČR. 
 
 
 

1. Klasifikace předmětu zakázky: 
 
Kód CPV    název zboží    ks   
34144900-7      Elektromobil SS   1 
       
  

2. Vymezení předmětu zakázky 

Předmětem plnění zakázky je pořízení elektromobilu SS včetně příslušenství a služeb s 
touto činností souvisejícími, tj. včetně zaškolení obsluhy vozidla v celkovém rozsahu 
min. 1 hod. a včetně dodání návodů k obsluze v českém jazyce, prohlášení o shodě a 
technického průkazu společně s vozidlem a včetně dopravy vozidla zadavateli. 

Nabízené vozidlo musí být nové. Za nové vozidlo je považováno nově vyrobené 
vozidlo, které dosud nebylo registrováno v České republice ani v jiném státě, s 
výjimkou zkušebních či předváděcích účelů, v těchto případech nesmí doba registrace 
překročit 6 měsíců a zároveň nesmí mít najeto více než 6 000 km. 

Celou zadávací dokumentaci zadavatel pořídil v elektronické podobě, přičemž ji 
dodavatelům poskytne v elektronické podobě e-mailem. 
 
Předpokládaná hodnota zakázky je 1.408.000,- Kč bez DPH. 
 
Nabídka může být předložena pouze na celý předmět zakázky.  
 
Nabídka může být předložena pouze v českém jazyce. 
 
 

3. Lhůta a místo pro podání nabídky, dodatečné informace 
k zadávacím podmínkám 
 
Vaši nabídku doručte zadavateli na adresu: Hodice 48, 589 01 Hodice do 5. 4. 2023, 
do 9:00 hodin.  
Nabídky se podávají písemně doporučenou poštou nebo osobně v uzavřené obálce 
označené názvem „NEOTVÍRAT zakázka – Obec Hodice – elektromobil“ a 
zpáteční adresou účastníka výběrového řízení. 
 Při osobním předání je nutno nabídku odevzdat na adrese uvedené výše 
v pracovních dnech po předchozí telefonické domluvě – 724 170 334.  
Nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek zadavatel přijme, ale nebudou 
otevřeny. Zadavatel vyrozumí dodavatele, že jeho nabídka byla podána po uplynutí 
lhůty pro podání nabídek. 
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Zadavatel si vyhrazuje práva na změnu, upřesnění nebo doplnění podmínek soutěže i 
bez předchozího dotazu některého z dodavatelů, s tím, že všechny dodavatele bude o 
změnách informovat. 
Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli vysvětlení zadávacích podmínek, 
s tím, že písemná žádost o poskytnutí vysvětlení zadávacích podmínek musí být 
doručena zadavateli nejpozději 4 pracovní dny před skončením lhůty pro podání 
nabídek. Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související 
dokumenty nejpozději do 2 pracovních dnů všem dodavatelům, které vyzval k podání 
nabídky včetně tazatele. 
 
Žádost o vysvětlení zadávacích podmínek musí být doručena na adresu TAILORA 
s.r.o., Vrchlického 12, 586 01 Jihlava. Kontaktní adresa pro elektronické podání 
žádosti o dodatečné informace dotace@tailora.cz . 
 
Zadavatel si vyhrazuje právo toto výběrové řízení až do uzavření realizační smlouvy 
kdykoliv zrušit, a to i bez uvedení důvodu, zejména však za podmínek stanovených v 
§ 127 ZZVZ nebo v případě, že mu nebude poskytnuta dotace z NPŽP, a to 
z jakéhokoliv důvodu, popř. že by mu dotace z NPŽP byla z jakéhokoliv důvodu 
krácena. Pokud nebude zadavateli poskytnuta dotace z NPŽP z jakéhokoliv důvodu 
nebo mu bude tato dotace z jakéhokoliv důvodu krácena je dále oprávněn nepřistoupit 
k podpisu realizační smlouvy nebo od uzavřené realizační smlouvy odstoupit. 
Zadavatel je oprávněn zrušit výběrové řízení do doby uzavření realizační smlouvy. 
Případ, kdy zadavateli nebude poskytnuta dotace z Národního programu životní 
prostředí nebo mu bude tato dotace krácena bude považován za  důvody hodné 
zvláštního zřetele, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby ve výběrovém řízení 
pokračoval. 
Pokud zadavatel zruší výběrové řízení, nevzniká dodavatelům vůči zadavateli jakýkoliv 
nárok. 
Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si všechny předložené nabídky. 
Zadavatel nebude dodavatelům/účastníkům výběrového řízení hradit žádné náklady 
spojené s účastí ve výběrovém řízení.  
 
 

4. Hodnotící kritéria 
 
Základním hodnotícím kritériem pro zadání zakázky je ekonomická výhodnost 
nabídky, která bude hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny v Kč včetně DPH. 
  
Zakázka bude přidělena tomu z účastníků výběrového řízení, který předloží ve své 
nabídce nejnižší nabídkovou cenu. Zadavatel nebude s účastníky výběrového řízení 
po podání nabídek dále jednat. 
 
 

5. Lhůta a místo plnění zakázky 
 
Místo plnění veřejné zakázky bude v sídle zadavatele na adrese Hodice 48, 589 01 
Hodice. 
Doba plnění veřejné zakázky bude nejpozději do 30. 9. 2023.  
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Termín zahájení i ukončení zakázky může být posunut v závislosti na dostupnosti 
finančních prostředků z dotačního titulu anebo v důsledku průběhu a skončení 
předmětného výběrového řízení. 
 
 

6. Otevírání obálek s nabídkami 
 
Otevírání obálek s nabídkami bude probíhat jako veřejné na adrese zadavatele, 
tj. : Hodice 48, 589 01 Hodice, a to bez zbytečného odkladu po skončení lhůty 
pro podání nabídek, tj. dne 5. 4. 2023 v 9:05 hod. Za každého 
dodavatele/účastníka výběrového řízení  bude umožněna účast na otevírání 
obálek jedné osoby, která bude vybavena příslušnou plnou mocí podepsanou 
osobou oprávněnou jednat za dodavatele/účastníka výběrového řízení, která 
bude zmocněnce opravňovat k účasti na otevírání obálek. 
 
  
  V Jihlavě dne 15. 3. 2023    

 
 
 
 

                                                       za zadavatele na základě plné moci 
TAILORA s.r.o. 

                                          zastoupená Ing. Marií Rubišarovou Medovou, jednatelkou 
 
 
Příloha:   

- 1 zadávací dokumentace včetně příloh (vzorová kupní smlouva a krycí 
list nabídky) 

- 2 čestné prohlášení ke splnění základní způsobilosti - vzor 


