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   Zadávací dokumentace  

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  
  
Projekt je spolufinancován ze zdrojů Státního fondu životního prostředí ČR. 

 
 

Preambule 
Tato zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek 

dodavatelů/účastníků výběrového řízení v rámci výběrového řízení podle dokumentu 
„Pokyny pro zadávání zakázek pro programy spolufinancované z rozpočtu SFŽP 
ČR“ mimo režim ZZVZ na zadání zakázky malého rozsahu na dodávky. Zadavatel 
upozorňuje dodavatele, že zakázka je zadávána mimo režim zák. č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“). Pakliže zadavatel v této 
zadávací dokumentaci odkazuje na jednotlivá ustanovení ZZVZ, zejména pokud se týká 
způsobilosti či kvalifikace, apod., činí tak z důvodu lepší precizace a konkretizace textu 
zadávací dokumentace a lepší srozumitelnosti zadávacích podmínek. 

mailto:starosta@hodice.cz
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Podáním nabídky ve výběrovém řízení přijímá dodavatel/účastník výběrového řízení 
plně a bez výhrad zadávací podmínky, včetně všech příloh a případných dodatků k těmto 
zadávacím podmínkám. Předpokládá se, že dodavatel před podáním nabídky pečlivě 
prostuduje všechny pokyny, formuláře, termíny a specifikace obsažené v zadávacích 
podmínkách a bude se jimi řídit. Pokud dodavatel/účastník výběrového řízení neposkytne 
včas všechny požadované informace a dokumentaci, nebo pokud jeho nabídka nebude v 
každém ohledu odpovídat zadávacím podmínkám, může to mít za důsledek vyřazení 
nabídky a následné vyloučení dodavatele/účastníka výběrového řízení z výběrového  
řízení.  

Zadavatel nemůže vzít v úvahu žádnou výhradu dodavatele/účastníka výběrového 
řízení k zadávacím podmínkám obsaženou v jeho nabídce; jakákoliv výhrada znamená 
vyřazení nabídky a vyloučení dodavatele/účastníka výběrového řízení z výběrového 
řízení. 

Zadavatel zpracoval tuto zadávací dokumentaci podle svých nejlepších znalostí a 
zkušeností z oblasti zadávání veřejných zakázek s cílem zajistit transparentní, 
nediskriminační a hospodárné zadání zakázky. 

Zadavatel upozorňuje dodavatele/účastníka výběrového řízení na skutečnost, že 
zadávací dokumentace je souhrnem požadavků zadavatele a nikoliv konečným 
souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně platných norem. 
Dodavatel/účastník výběrového řízení se tak musí při zpracování své nabídky vždy řídit 
nejen požadavky obsaženými v zadávací dokumentaci, ale též ustanoveními příslušných 
obecně závazných norem. 

Je-li v technických specifikacích či jinde v zadávacích podmínkách uveden odkaz 
na konkrétní výrobek, materiál, technologii, specifické označení, příp. na obchodní 
firmu, název nebo jméno a příjmení atd., tak se má za to, že se jedná o vymezení 
minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu. V tomto 
případě je dodavatel/účastník výběrového řízení oprávněn v nabídce uvést i jiné, 
kvalitativně a technicky obdobné řešení, které splňuje minimálně požadované 
standardy a odpovídá uvedeným parametrům, tj. zadavatel v tomto případě 
připouští použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení. 

 
 
1.1.     Přílohy zadávací dokumentace 
Tato zadávací dokumentace obsahuje následující přílohy: 
Příloha č. 1       Obchodní podmínky – závazný návrh kupní smlouvy 
Příloha č. 2       Krycí list nabídky 
     
 

2.  VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY A TECHNICKÉ PODMÍNKY 
 
2.1.     Předmět 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. 
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Zboží musí splňovat normy podle právních předpisů EU a technické parametry musí 

odpovídat normám EN. 

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. 

 
Zakázka je spolufinancována ze zdrojů Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP), a 

to v rámci Národního programu životního prostředí. Dodavatel/účastník výběrového 
řízení  bere  na  vědomí,  že  v případě neposkytnutí finančních prostředků ze SFŽP či 
v případě krácení dotace, je zadavatel oprávněn výběrové řízení a realizaci veřejné 
zakázky pozastavit, popřípadě i zrušit, popř. odstoupit od uzavřené kupní smlouvy. 

 
 

2.2.     Klasifikace předmětu plnění zakázky 

Zadavatel vymezil předmět zakázky podle referenční klasifikace platné pro veřejné 

zakázky, a to následujícím způsobem: 
 
   

Kód CPV    název zboží    ks   

34144900-7     Elektromobil SS   1 

 

 

2.3.     Technická specifikace, technické a uživatelské standardy zboží 
 
Užitkový elektromobil 
- Kategorie SS pracovní stroj samojízdný 
- Celková hmotnost max. 3500 kg 
- Užitečná hmotnost min. 1400 kg 
- Elektromotor s výkonem min. 20 kW 
- Jmenovité napětí min. 40 V – max. 50 V 
- Krátkodobý maximální výkon min. 32 kW 
- Kroutící moment min. 550 Nm 
- Baterie LiFePo 
- Kapacita baterie min. 400 Ah 
- Možnost mobilního i stacionárního nabíjení 
- Možnost vyhřívání baterií 
- Rám stroje tuhý žebřinový 
- Odpružení stroje – listové pružiny s hydraulickými tlumiči 
- Pohon stroje 4 x 2 
- Možnost volby 2 rozsahů pojezdových rychlostí 
- Maximální pojezdová rychlost min. 65 km/h 
- Stoupavost min. 25% 
- Elektro-servořízení s posilovačem 
- Brzda elektromagnetická s rekuperací 
- Oddělená parkovací brzda mechanická 
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- Brzda kapalinová dvouokruhová 
- Korba sklopná na 3 strany 
- 6 kotvících ok v podlaze korby  
- Úhel sklopení korby vzad min. 55° 
- Úhel sklopení korby do boku min. 43° 
- Délka ložné plochy min. 2300 mm 
- Šířka ložné plochy min. 1500 mm 
- Výška sklopných bočnic min. 300 mm 
- Klecové nástavby bočnic korby 
- Výška klecových bočnic min. 1000 mm  
- Zadní část sklopná - dělená 
- Výška ložné plochy korby od vozovky max. 1100 mm 
- Celková délka stroje max. 4000 mm 
- Celková šířka stroje max. 1650 mm 
- Celková výška stroje max. 2250 mm 
- Světlá výška min. 220 mm 
- Pneumatiky min. R16 
- Tažné zařízení A 50 - X 
- Hmotnost bržděného přípojného vozidla min. 1700 kg 
- Kabina odlehčená -  plastová,  dvoudveřová 
- Počet míst k sezení 2 
- Sedadla vyhřívaná  
- Čelní sklo vyhřívané 
- Externí zdroj energie 230V v kabině  
- Zábleskový výstražný maják 
- Nastavitelný volant 
- Vyhřívání kabiny s ventilací 
- Autorádio 
- Bezpečnostní pásy samonavíjecí 
- USB port 
- Zásuvka 12V 

 
Elektromobil nesmí obsahovat olovo, rtuť, šestimocný chrom a kadmium, 
s výjimkami uvedenými v příloze II směrnice 2000/53 / ES. 

  
 
2.4.     Doba plnění zakázky 
Doba plnění veřejné zakázky bude nejpozději do 30. 9. 2023.  
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. 

 
2.5.     Místo plnění zakázky 
Plnění zakázky bude probíhat na adrese: Hodice 48, 589 01 Hodice 
 

 

3. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY 
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3.1. POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDEK 

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek. 

 

 

3.2. PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY 

 

Požadavky na způsob zpracování nabídky 

Nabídka bude zpracována v českém jazyce v písemné formě a bude podepsána 
statutárními zástupci dodavatelů/účastníků výběrového řízení dle výpisu z obchodního 
rejstříku. 

 
Nabídka musí být zpracována ve 2 vyhotoveních v českém jazyce na papíru 

formátu A4. Výtisk č. 1 nabídky bude označen jako „Originál“. Výtisk č. 2 bude obsahově 
úplnou kopií výtisku č. 1 a bude označen jako „Kopie“. 

Všechny listy nabídky včetně všech příloh musí být svázány nebo jinak zabezpečeny 
proti manipulaci s jednotlivými listy. 

 
Struktura nabídky 
Nabídka dodavatele/účastníka výběrového řízení musí být členěna ve struktuře podle 

osnovy uvedené v článku 8 této ZD. 
  
Kupní smlouva 
Dodavatel/účastník výběrového řízení  je  povinen  předložit  v  nabídce  doplněný  

návrh  kupní smlouvy, vyhotovený v souladu s obchodními podmínkami, které jsou 
přílohou této zadávací dokumentace. Návrh k u p n í  smlouvy musí být podepsaný za 
dodavatele/účastníka výběrového řízení statutárním orgánem, členem statutárního 
orgánu nebo osobou příslušně zmocněnou; zmocnění musí být v takovém případě 
součástí nabídky dodavatele/účastníka výběrového řízení. Zadavatel nepřipouští 
jakékoliv změny v předloženém návrhu kupní smlouvy oproti obchodním podmínkám, 
vyjma vyplnění identifikačních údajů dodavatele/účastníka výběrového řízení a vyplnění 
nabídkové ceny.    

 
Krycí list 
Dodavatel/účastník výběrového řízení   je  povinen  předložit  v  nabídce  doplněný  a 

podepsaný krycí list, jehož závazný vzo r  je  přílohou této zadávací dokumentace. 
Krycí  l i s t  musí být podepsaný za dodavatele/účastníka výběrového řízení  statutárním 
orgánem, členem statutárního orgánu nebo osobou příslušně zmocněnou. Do krycího 
listu dodavatelé/účastníci výběrového řízení doplní technické parametry nabízené 
dodávky včetně značky a typu nabízeného elektromobilu. Tato technická specifikace 
nabízeného plnění uvedená v krycím listu nabídky je pro dodavatele/účastníka 
výběrového řízení závazná a stane se součástí kupní smlouvy, jakožto její příloha č. 1 
vymezující předmět plnění kupní smlouvy do nezbytných podrobností pro přesnou 
specifikaci dodávky. 

 
 
Podoba nabídky 
Nabídka  bude  odevzdána  zadavateli - na adresu osoby pověřené výkonem 
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zadavatelských činností -  v zalepené  obálce  a  opatřená  nápisem  „NEOTVÍRAT  
zakázka  –  Obec Hodice – elektromobil“.  

 
 
Náklady na zpracování nabídky 
Všechny náklady související s přípravou a podáním nabídky hradí výhradně 

příslušný dodavatel/účastník výběrového řízení. Zadavatel nenese odpovědnost za 
žádné náklady jakéhokoli druhu, které dodavatel/účastník výběrového řízení v 
souvislosti s účastí ve výběrovém řízení vynaloží. 

 

 
4.  ZPŮSOBILOST A KVALIFIKACE DODAVATELŮ 

 

Dodavatelé/účastníci výběrového řízení  jsou povinni prokázat splnění způsobilosti a 
kvalifikace níže uvedeným způsobem:  

   
4.1.     Základní způsobilost 
Dodavatel musí v nabídce prokázat splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ 

v níže uvedeném rozsahu: 

 
4.1.1.   Základní způsobilost dle § 74 ZZVZ splňuje dodavatel, který/jehož: 

● žádný člen statutárního orgánu dodavatele, případně žádný statutární orgán dodavatele 
ani právnická či fyzická osoba dodavatele, tj. ani dodavatel/účastník zadávacího řízení 
nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení 
pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k ZZVZ nebo obdobný 
trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele - § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ, 

● nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný 
daňový nedoplatek, a to ani ve vztahu ke spotřební dani - § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ, 

● nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo 
na penále na veřejné zdravotní pojištění - § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ, 

● 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 - § 74 
odst. 1 písm. d) ZZVZ, 

● není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu 
nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu a není ani v obdobné situaci 
podle právního řádu země sídla dodavatele - § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ. 

 
Dodavatel prokazuje splnění základní způsobilosti předložením čestného prohlášení, 

z jehož obsahu musí být zřejmé, že dodavatel splňuje příslušné výše uvedené 
požadavky základní způsobilosti, a které nesmí být starší 90 kalendářních dnů ke dni 
podání nabídky. Vzor čestného prohlášení je součástí této zadávací dokumentace, resp. 
výzvy k podání nabídek. Za obsah vzorového listu nenese zadavatel žádnou 
odpovědnost, je pouze na uvážení dodavatele/účastníka výběrového řízení, zda 
přiložený vzor použije, případně jej upraví příslušným způsobem. 
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4.2.     Profesní způsobilost 
 
Dodavatel musí v nabídce prokázat splnění profesní způsobilosti předložením:  
 
- kopie (prosté kopie) výpisu z obchodního rejstříku ne staršího 90 dnů (ke dni 

podání nabídky) či jiné evidence, je-li v ní dodavatel zapsán, a 
- kopie (prosté kopie) dokladu o oprávnění k podnikání prokazující příslušné 

živnostenské oprávnění či licenci – velkoobchod a maloobchod - 
popř. jiného dokladu podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím 
předmětu zadávané zakázky (výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, certifikátu 
vydaného správcem systému registru certifikovaných dodavatelů, výpisu ze zahraničního 
seznamu dodavatelů či certifikát zahraničního dodavatele, licence apod.). 

 
4.3.     Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů 
Dodavatelé zapsaní v seznamu kvalifikovaných dodavatelů mohou prokázat 

výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů splnění základních kvalifikačních 
předpokladů a splnění profesních kvalifikačních předpokladů v tom rozsahu, v jakém 
doklady prokazující splnění těchto profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají 
požadavky zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro 
plnění zakázky. Zadavatel příjme výpisy ze seznamu, pokud k poslednímu dni, ke 
kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, není výpis ze seznamu starší než 3 
měsíce. Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů bude předložen v prosté kopii. 

 
4.4.     Systém certifikovaných dodavatelů 
Předloží-li dodavatel zadavateli certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných 

dodavatelů, ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace a údaje v certifikátu jsou platné 
nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace, nahrazuje tento 
certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace dodavatelem. 
Certifikát bude předložen v prosté kopii. 

 
V případě společné nabídky dodavatele a několika poddodavatelů musí být splnění 

prokázání kvalifikace plně v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ. 
 
 
4.5.     Prokázání kvalifikace prostřednictvím poddodavatelů/jiných osob a 

společná nabídka 
 
V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní 

způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ každý dodavatel samostatně. Další profesní 
způsobilost a případně kvalifikaci prokazují dodavatelé a jiné osoby společně. 

 
V případě, že má být předmět zakázky plněn společně několika dodavateli, jsou 

zadavateli povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních 
předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči 
zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti se 
zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i 
po dobu trvání jiných závazků vyplývajících ze zakázky.  
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Má-li být část veřejné zakázky realizována prostřednictvím poddodavatele/jiné osoby, 
který za dodavatele prokázal určitou část kvalifikace, musí se poddodavatel podílet na 
plnění veřejné zakázky v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal ve smlouvě 
s dodavatelem, resp. v písemném závazku a v jakém prokázal kvalifikaci. Dodavatel je 
takového poddodavatele oprávněn nahradit jiným poddodavatelem pouze za 
předpokladu, že nový poddodavatel prokáže část kvalifikace ve stejném rozsahu, v 
jakém dodavatel prokázal část kvalifikace prostřednictvím původního poddodavatele. 
Takovou změnu poddodavatele musí předem odsouhlasit zadavatel, a to po předložení a 
posouzení kvalifikačních dokladů nového poddodavatele. 

 
 
4.6.     Změny v kvalifikaci 
Pro změny v kvalifikaci se použije úprava § 88 ZZVZ.  
 
 
 
5.  POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 
 
5.1      Předpokládaná hodnota zakázky 
Předpokládaná hodnota předmětu plnění zakázky činí 1.408.000,- Kč bez DPH. 
 

5.2.     Nabídková cena 

Dodavatel/účastník výběrového řízení stanoví celkovou nabídkovou cenu za plnění 
veřejné zakázky. Nabídková cena bude uvedena v české měně (CZK). 

 

Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady k realizaci dodávky včetně nákladů 
souvisejících. 

 

Nabídková cena bude členěna následovně: 

 

Cena dodávky bez DPH 

DPH 

Cena dodávky celkem včetně DPH 

Změna (překročení) nabídkové ceny je možná pouze v případě, že v průběhu realizace 
dodávky dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude nabídnutá cena upravena 
podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění. 

 
Nabídková cena včetně DPH je hlavním hodnotícím kritériem ekonomické výhodnosti 

nabídky podle které budou nabídky hodnoceny. Nabídková cena zahrne kompletní a 
řádné provedení zakázky, jak je popsána v této zadávací dokumentaci a jejích přílohách. 

 
Cena bude uvedena celou částkou za kompletní provedení zakázky v českých 

Korunách (Kč), v předepsané struktuře: v Kč bez DPH, sazba a výše DPH a Kč včetně 
DPH. Dodavatel/účastník výběrového řízení uvede nabídkovou cenu v této struktuře do 
návrhu kupní smlouvy a na krycí list nabídky. 
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5.3.     Obsah nabídkové ceny 
Nabídková cena obsahuje veškeré náklady nezbytné k řádnému provedení zakázky. 

Nabídková cena obsahuje předpokládané změny ceny v závislosti na čase plnění a 
předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů. 

V nabídkové ceně jsou zahrnuty veškeré i ztížené podmínky a rizika, které mohou 
vzniknout při realizaci dodávky, dopravě apod. 

 
 
 
6.  OBCHODNÍ PODMÍNKY, KUPNÍ SMLOUVA 
 
6.1.     Obchodní podmínky a návrh smlouvy 
 
Zadavatel požaduje, aby dodavatel/účastník výběrového řízení zcela respektoval obsah 

obchodních podmínek. Obchodní podmínky požadované zadavatelem jsou vyjádřeny ve 
formě úplného návrhu kupní smlouvy (dále také jen „smlouvy“), která je přílohou této 
zadávací dokumentace. 

Návrh kupní smlouvy musí být podepsaný za dodavatele/účastníka výběrového řízení  
statutárním orgánem, členem statutárního orgánu nebo osobou příslušně zmocněnou; 
zmocnění musí být v takovém případě součástí nabídky dodavatele/účastníka 
výběrového řízení. 

 
Zadavatel nepřipouští jakékoliv změny v předloženém návrhu kupní smlouvy oproti 

obchodním podmínkám, vyjma: 

uvedení identifikačních údajů dodavatele/účastníka výběrového řízení  a vyplnění 

výše nabízené ceny za dodávku zboží. 
 

Údaje doplněné dodavatelem/účastníkem výběrového řízení  do smlouvy musí být 
správné, úplné a pravdivé.  

 
 
6.2.     Uzavření smlouvy 
Vybraný dodavatel je povinen poskytnout zadavateli řádnou součinnost potřebnou k 

uzavření smlouvy. 
 
 
6.3.     Platební podmínky 
Financování předmětu zakázky proběhne zaplacením prodávajícím vystavené faktury 

se splatností 30 dnů od doručení faktury kupujícímu. Prodávající je oprávněn fakturu 

vystavit až po protokolárním předání dodávky kupujícímu, a to se splatností 30 dnů od 

doručení faktury kupujícímu.  

Platba proběhne výhradně v českých korunách a rovněž veškeré cenové údaje budou 

v této měně. 

Daňové doklad/y  musí  obsahovat  náležitosti  daňového  dokladu  dle platných 
právních předpisů. V případě, že účetní/daňové doklady nebudou obsahovat požadované 
náležitosti, je zadavatel oprávněn je vrátit zpět k doplnění, lhůta splatnosti začne běžet 
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znovu od doručení řádně opraveného dokladu. 
 
 
6.4.     Záruka za jakost 
Zadavatel požaduje záruční dobu minimálně v délce 24 měsíců na vozidlo a v délce 36 

měsíců na baterii. Záruční doba počíná plynout dnem následujícím po potvrzení 
předávacího protokolu oběma smluvními stranami, resp. zejména zástupcem 
kupujícího. 

 

 

7.  HODNOCENÍ NABÍDEK 
 
7.1      Hodnotící kritérium 
Nabídky budou hodnoceny dle kritéria ekonomické výhodnosti, a to - pro hodnocení 

nabídek stanovil zadavatel jediné kritérium: 
 

Nejnižší nabídková cena včetně DPH 
 
 Zadavatel stanovuje, že bude hodnocena nejnižší nabídková cena včetně DPH. 
 
 
 
8.  ZÁVAZNÁ OSNOVA NABÍDKY 
 
8.1.     Závazná osnova pro zpracování nabídky 
Tento článek upřesňuje požadavky na zpracování nabídky (dále také jen „osnova“). 

Osnova je závazná a musí být v nabídce dodržena (podmínky uvedené v této osnově 
nemusí být přepisovány do nabídky).  

 
 
8.2.     Krycí list nabídky 
 
8.2.1. Základní údaje - identifikační údaje o dodavateli/účastníku výběrového 

řízení včetně osobních údajů 
Název zakázky 
Pro dodavatele/účastníka výběrového řízení, který je právnickou osobou: 
-      Obchodní firma nebo název 
-      Sídlo 
-      Právní forma 
-      Identifikační číslo (bylo-li přiděleno) 

- Jméno a příjmení statutárního orgánu nebo jeho členů, případně jiné fyzické 
osoby oprávněné jednat jménem či za právnickou osobu (dodavatele - který podává 
nabídku). V  případě jiné  fyzické  osoby oprávněné jednat  jménem  či  za  dodavatele 
musí  být součástí nabídky originál nebo ověřená kopie oprávnění pro tuto jinou fyzickou 
osobu s jednoznačně vymezeným rozsahem jednání a s podpisem statutárního orgánu 
dodavatele. 

 
Pro dodavatele, který je fyzickou osobou: 
-      Jméno, příjmení, případně obchodní firma 
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-      Rodné číslo nebo datum narození 
-      Bydliště, případně místo podnikání, je-li odlišné od bydliště 
-      Identifikační číslo (bylo-li přiděleno) 
-      V případě jiné fyzické osoby oprávněné jednat jménem či za fyzickou osobu 

(dodavatele - který podává nabídku) musí být součástí nabídky originál nebo ověřená 
kopie oprávnění pro tuto jinou fyzickou osobu s jednoznačně vymezeným rozsahem 
jednání a s podpisem fyzické osoby (dodavatele). 

 
V krycím listu bude dále uvedena cena nabízených služeb. 
 
8.2.2.  Další identifikační údaje dodavatele/účastníka výběrového řízení   
Adresa (úplná vč. PSČ) dodavatele/účastníka výběrového řízení požadovaná ze 

strany dodavatele/účastníka výběrového řízení  pro doručování písemností ve věci 
výběrového řízení v případě, že se liší od adresy sídla nebo bydliště (u fyzické osoby). 

Telefon, fax a e-mail. 
 
8.2.3.  Nabídková cena 
Nabídková cena bude na krycím listu uvedena ve struktuře požadované v bodě 5.2. ZD. 
 
8.3.     Informace a podklady o dodavatelích, kteří podávají nabídku společně 
 
8.4.     Doklady k prokázání splnění způsobilosti a kvalifikace 
Doklady k prokázání způsobilosti a kvalifikace budou v nabídce předloženy ve formě 

požadované v čl. 4 ZD. 
 
 
8.5.   Návrh kupní smlouvy 
Včetně všech příloh požadovaných v bodě 6.1. ZD a v souladu se všemi dalšími 

podmínkami ZD. 
 
8.6.    Ostatní 
Zde dodavatel/účastník výběrového řízení  uvede informace související s plněním 

zakázky, na které nebyl prostor v předchozích kapitolách a které považuje za nezbytné. 
 
 
 
9.        MÍSTO A LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK, ZADÁVACÍ LHŮTA 
 
9.1.     Podání nabídek a otevírání obálek 
Nabídka bude doručena doporučeně poštou na adresu zadavatele: Hodice 48, 

58901 Hodice ve lhůtě pro podání nabídky, tj. nejpozději do 5. 4. 2023 do 9:00 hodin. 
Osobní doručení po telefonické domluvě na tel: 724 170 334. 

Nabídku doručenou po uplynutí lhůty pro podání nabídky hodnotící komise neotevírá a 
zadavatel bezodkladně vyrozumí dodavatele/účastníka výběrového řízení o tom, že jeho 
nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Zadavatel nepřijímá žádnou 
odpovědnost za pozdní podání nabídek. 

 
Otevírání obálek s nabídkami bude probíhat jako veřejné na adrese zadavatele, tj. Hodice 

48, 58901 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 
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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.  

 
9.2.     Zadávací lhůta 
Lhůta, po kterou je dodavatel/účastník výběrového řízení vázán svojí nabídkou (ve 

smyslu § 40 ZZVZ), končí dne 30. 4. 2023. 
 
 

10.      DALŠÍ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PLNĚNÍ ZAKÁZKY 

 
- nabídky se dodavatelům/účastníkům výběrového řízení  nevracejí a zůstávají 

zadavateli jako součást dokumentace o zadání zakázky, 
-   v případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření 

smlouvy s vybraným dodavatelem, je příslušný dodavatel/účastník výběrového řízení  
povinen o této změně zadavatele bezodkladně písemně informovat.  V případě,  že  
dojde  ke  změně  v kvalifikaci dodavatele/účastníka výběrového řízení,  je  třeba 
postupovat dle § 88 ZZVZ, 

-  zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce 
dodavatele/účastníka výběrového řízení  u třetích osob, 

- dle § 2 písm. e) zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, je 
vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, 

- zadavatel prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani 
veřejným příslibem a nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
- dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě musí zadavatel 

dodržovat pravidla hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti, 

- závazek dodavatele a jeho případných poddodavatelů k udělení souhlasu zástupcům 

SFŽP ČR získávat a využívat pořízený fotografický materiál a filmové záběry a ty dále 

poskytovat třetím stranám. 

 

 
V Jihlavě dne 15. 3. 2023 
 
 
 
         za zadavatele na základě plné moci 
        TAILORA s.r.o. 
    zastoupená Ing. Marií Rubišarovou Medovou, jednatelkou 
 

 
 
 
Příloha č. 1       Obchodní podmínky – závazný návrh kupní smlouvy  
 
Příloha č. 2       Krycí list nabídky 


