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Městys Kounice , 289 12 Kounice 127, IČ:  00239305 
   

 

Osoba pověřená činnostmi zadavatele: Mgr.Miroslava Pilařová , 751 14 
Dřevohostice, Lipová 126 

 

 



 

 

1. PREAMBULE  
Tato textová část zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek 
v rámci zadání nadlimitní veřejné zakázky na dodávky (dále jen veřejná zakázka) zadané 
v otevřeném řízení dle § 56 zákona o zadávání veřejných zakázek.. 
Při zadání nadlimitní veřejné zakázky je zadavatel povinen použít ustanovení zákona č. 
134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon). Práva a povinnosti či podmínky 
v této dokumentaci neuvedené se řídí tímto zákonem. V případě rozporu mezi touto zadávací 
dokumentací a zákonem, platí vždy přednostně ustanovení zákona. Podáním nabídky v 
zadávacím řízení přijímá uchazeč plně a bez výhrad zadávací podmínky, včetně všech příloh a 
případných dodatků k těmto zadávacím podmínkám.  
 
Pokud by se v kterékoliv části zadávací dokumentace objevil u některé položky odkaz na 
konkrétní výrobek, materiál, technologii, specifické označení, příp. na obchodní firmu, atd, má 
za to, že se jedná o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie a či 
materiálu. V takovém případě je uchazeč 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 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VEŘEJNÉHO ZADAVATELE A INFORMACE O 
VEŘEJNÉ ZAKÁZCE  
 
Veřejný zadavatel 
Název:                                                           Městys Kounice 
                                                                       
Se sídlem:                289 12 Kounice 127 
Zastoupený:                Miroslava Sochorová, starostka 
IČ:                      00239305 
Kontaktní osoba ve věci veřejné zakázky :  Mgr.Miroslava Pilařová, tel. 777 593 764 
                                                                      miroslavapilarova@seznam.cz  

1.2 INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE  

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:    
Nákup cisternové automobilové stříkačky  

pro jednotku SDH Kounice 

DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ:              otevřené řízení dle § 56 ZZVZ 

LIMIT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:                 nadlimitní  

PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VZ  6 300 000,- Kč bez DPH  

KLASIFIKACE CPV 34144212-7 Cisternové automobilové stříkačky 

 
1.3 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY  
 

Předmětem této zakázky je dodávka jednoho kusu nové velkokapacitní požární cisterny na 
dopravu vody, cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se 
jmenovitým výkonem 3000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“ 
(CAS schopná provozu na všech komunikacích a částečně i mimo komunikace), v provedení 



 

 

„VH“ (speciální pro velkoobjemové hašení) a hmotností třídy S (dále jen „zboží“, „automobil“ 
nebo „CAS“).  
Požadavky na technické provedení a podmínky dodání automobilu jsou detailně 

specifikovány v Příloze č. 4 této zadávací dokumentace.  
CAS bude jako celek schválena pro provoz na pozemních komunikacích dle platné české 
legislativy.  
Technické podmínky stanovují požadovanou úroveň provedení zboží. Dodavatel může 
nabídnout výrobky s příznivějšími technickými parametry, pokud nejsou parametry definovány 
jako limitní. 

Dodávka CAS musí ve všech ohledech splňovat požadavky é technické specifikace. Dodávka 
bude realizována v souladu s platnými zákony ČR a ČSN, ČSN EN a dle závazných a 
doporučených předpisů a metodik. Veškeré prvky a součásti dodávky (materiály, výrobky a 
zařízení) musí splňovat požadavky zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na 
výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  
Dodávka v rámci sjednané ceny zahrnuje:  

- dodávku kompletní CAS dle uvedených technických parametrů, uvedení CAS do plně 
funkčního provozu, všechny nezbytné doklady specifikované v kupní smlouvě dle platných 
norem k provozu CAS potřebné k jejímu převzetí a řádnému a bezvadnému užívání,  

- dopravu do místa plnění, požadované příslušenství a vybavení, předvedení funkčnosti 
předávané CAS jako celku, včetně tří sjednaných inspekčních návštěv v průběhu výroby 
automobilu (blíže viz kupní smlouva),  

- kvalifikované zaškolení obsluhy v místě plnění při převzetí CAS a vydání jmenovitého 
potvrzení o kvalifikovaném zaškolení.  
 
 

Dodavatel poskytne na zboží, které je předmětem této zakázky záruku:  

- na podvozek a účelovou nástavbu je 48 měsíců od protokolárního předání automobilu bez 
ohledu na počet ujetých kilometrů,  

- na neprorezavění oplechování karosérie je 60 měsíců od protokolárního předání automobilu 
bez ohledu na počet ujetých kilometrů,  

- na všechny položky vybavení včetně požárního příslušenství je 24 měsíců od protokolárního 
předání automobilu.  

Zadavatel si vyhrazuje možnost tří návštěv výrobního/montážního areálu dodavatele v průběhu 
výroby k ověření správného postupu realizace předmětu plnění, a to v termínech:  
 
1. návštěva – ve fázi přípravy návrhu,  
2. návštěva – ve fázi montáže nástavby,  
3. návštěva – ve fázi před předáním díla pro provozní zkoušky. 
 

2. ÚDAJE O ZADÁVACÍ A KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACI  
 
Zadávací dokumentací se rozumí soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických 
podmínek zadavatele, vymezující předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro 
zpracování nabídky. Zadávací dokumentaci tvoří:  

 



 

 

 
Příloha č. 1: Krycí list nabídky  
Příloha č. 2: Čestné prohlášení k základní způsobilosti  
Příloha č. 3: Obchodní podmínky formou návrhu kupní smlouvy  
Příloha č. 4: Technická specifikace  
 
Kvalifikační dokumentace  
Součástí zadávací dokumentace je kvalifikační dokumentace. Kvalifikační dokumentace 
obsahuje podrobné požadavky zadavatele na prokázání splnění kvalifikace dodavatele.  
 
  
2.1 ÚDAJE O ZADÁVACÍ A KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE  
 
V souladu s ustanovením § 96 odst.1 ZZVZ je zadávací dokumentace včetně příloh uveřejněna 
na profilu zadavatele na  https://veza.cz/Contracts.aspx/1076 a to do konce lhůty pro podání 
nabídek.  
 
2.2 VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 
 

 Účastník je oprávněn písemně požádat o vysvětlení zadávací dokumentace k této veřejné 
zakázce.  

Zadavatel může zadávací dokumentaci vysvětlit a takové vysvětlení, příp. související 
dokumenty uveřejnit nejméně 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek na 
profilu zadavatele. 

Pokud o vysvětlení zadávací dokumentace požádá dodavatel, zadavatel vysvětlení uveřejní, 
odešle nebo předá včetně přesného znění žádosti bez identifikace tohoto dodavatele 
do 3 pracovních dnů od doručení žádosti. 

Zadavatel neposkytne vysvětlení, pokud žádost o vysvětlení není doručena včas, a to alespoň 
3 pracovní dny před uplynutím lhůty dle § 98 odst. 1 ZZVZ. Pokud zadavatel na žádost o 
vysvětlení, , která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůty podle § 98 
odst. 1 ZZVZ. 

Pokud je žádost o vysvětlení zadávací dokumentace doručena včas a zadavatel neuveřejní, 
neodešle nebo nepředá vysvětlení do 3 pracovních dnů, prodlouží lhůtu pro podání nabídek 
nejméně o tolik pracovních dnů, o kolik přesáhla doba od doručení žádosti o vysvětlení 
zadávací dokumentace do uveřejnění, odeslání nebo předání vysvětlení 3 pracovní dny. 

Zadavatel upozorňuje, že v rámci zachování zásady transparentnosti, rovného zacházení a 
zákazu diskriminace v rámci Zadávacího řízení této Veřejné zakázky musí být veškerá 
komunikace se Zadavatelem vedena pouze písemnou formou. Jakýkoliv další způsob, např. 
osobní jednání, je vyloučen. 
 
Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace doručí účastník na adresu kontaktní osoby 
zadávacího řízení, tj. na adresu: Mgr.Miroslava Pilařová, 751 14 Dřevohostice, Lipová 126, e-
mail: miroslavapilarova@seznam.cz   
 
 
 
 
 



 

 

3. PODÁNÍ NABÍDKY  
 
Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím 
řízení, nesmí být současně poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž 
zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. 
Podle § 107 odst. 4 zákona pokud dodavatel podá nabídku v zadávacím řízení, nesmí být 
současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel prokazuje kvalifikaci. Podle § 107 odst. 
5 zákona zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který podal více nabídek samostatně 
nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž 
prostřednictvím jiný účastník zadávacího řízení prokazuje kvalifikaci.   
 
Nabídka bude předána v ráně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky a  heslem 
“NEOTEVÍRAT“ a opatřené na přelepu razítkem, případně podpisem dodavatele – osoby 
oprávněné jednat jménem či za uchazeče. Na obálce musí být uvedena adresa, na niž je možné 
zaslat oznámení podle § 110 odst. odst. 2 zákona. Nabídky není možné podávat elektronickými 
prostředky, ale pouze písemně, v listinné podobě 
 
4. LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDKY  
 
Lhůta pro podání nabídky začíná běžet dnem následujícím po dni zahájení zadávacího řízení a 
končí dnem 9.4.2018 v 10.00 hod. Nabídky musí být na adresu zadavatele tj. Městys Kounice, 
289 12 Kounice 127 doručeny do skončení lhůty pro podání nabídek. Nabídky podané po lhůtě 
pro podání nabídek komise neotevírá. Zadavatel v souladu s § 110 odst. 2 zákona bezodkladně 
vyrozumí uchazeče o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.  
 

 
5. ZADÁVACÍ LHŮTA   
     
Zadavatel stanoví délku zadávací lhůty (tj. lhůta, po kterou jsou uchazeči vázání svou 
nabídkou) na 90 kalendářních dnů.  
 
6. MÍSTO PODÁNÍ NABÍDKY  
 
Nabídka musí být podána ve lhůtě pro podání nabídek tj. ode dne následujícího po dni zahájení 
zadávacího řízení do dne 9.4.2018 do 10.00 hod. buď osobně na adresu Městys Kounice, 289 
12 Kounice 127 nebo po telefonické dohodě převzetí nabídky (tel.777 593 764)  nebo 
doporučeně poštou nebo kurýrní službou na adresu zadavatele. Zadavatel neodpovídá za pozdní 
doručení nabídek nebo poškození obálek s nabídkami způsobené držitelem poštovní licence 
nebo kurýrní službou.  
 
7. PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY, OBSAH NABÍDKY  
 
Nabídka uchazeče bude podána v jednom svazku, písemně a v jedné uzavřené obálce označené 
názvem veřejné zakázky, na které musí být uvedena adresa uchazeče. Nabídka bude předložena 
v jednom tištěném vyhotovení a 1x elektronicky na CD/DVD. Obálka bude označena 
nápisem: 
 

„NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA“ 

Nákup cisternové automobilové stříkačky pro jednotku SDH Kounice 



 

 

Nabídka musí být zpracována jen v českém jazyce (listiny v jiném než českém nebo 
slovenském jazyku budou doplněny úředním překladem do českého jazyka) Nabídka musí 
obsahovat návrh kupní smlouvy. 
 
Vyplněný Krycí list nabídky s identifikačními údaji uchazeče musí být datován, s otiskem 
razítka (pokud uchazeč používá razítko) a podepsán uchazečem – osobou oprávněnou jednat 
jménem či za uchazeče. Krycí list, v případě podání nabídky společně více osobami, musí být 
podepsán všemi osobami, které společně podaly nabídku. 
 
 Jednotlivé listy nabídky nesmí obsahovat přepisy, škrty či jiné úpravy. Zadavatel doporučuje, 
aby uchazeči podali nabídku s jednotlivě očíslovanými listy zabezpečenými proti manipulaci. 
Doporučuje se převázat šňůrkou a přelepit volné konce a opatřit razítkem případně podpisem 
uchazeče v místě přelepu. Nabídka bude v jednom svazku. Jednotlivé přílohy budou postupně 
číslovány a jednotlivé listy budou rovněž očíslovány v návaznosti na číselnou řadu vlastní 
nabídky.  
 
Doporučené členění nabídky:  

 

A Obsah nabídky (bude uveden počet listů a počet příloh) 
 
B Krycí list nabídky (vyplněný krycí list ) 
 
C Návrh kupní smlouvy včetně příloh 
 
D Prokázání splnění kvalifikace dodavatele- viz kvalifikační dokumentace 

 
E. Další dokumenty dle uvážení uchazeče 
   
8.  OPČNÍ PRÁVO, ZADÁNÍ ČÁSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY  

 
     Zadavatel si opční právo nevyhrazuje. 

Zadavatel nepřipouští rozdělení veřejné zakázky na části.  
 
9.DATUM A MÍSTO OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK  

 
Otevírání obálek s nabídkami podanými ve lhůtě pro podání nabídek se uskuteční dne            
9.4.2018 v 10.01 hod. v zasedací místnosti na adrese: Městys Kounice, 289 12 Kounice 127 
 
Komise pro otevírání obálek postupuje dle ustanovení § § 110 zákona. Otevírání obálek se mají 
právo zúčastnit kromě hodnotící komise i uchazeči, jejichž nabídky byly doručeny ve lhůtě pro 
podání nabídek. Každý uchazeč může být zastoupen nejvýše 1 osobou. 
 

10. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY  

10.1 MÍSTO PLNĚNÍ 
 
Městys Kounice, 289 12 Kounice 127 

10.2 TERMÍN PLNĚNÍ 
 
Předpokládaný termín zahájení plnění veřejné zakázky: ihned po podpisu kupní smlouvy  



 

 

Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky: do 210 dnů od nabytí účinnosti kupní smlouvy  

 
 
11. OBCHODNÍ  A PLATEBNÍ PODMÍNKY  
 
11.1 OBCHODNÍ PODMÍNKY  

Obchodní podmínky vymezují budoucí rámec smluvního vztahu. Zadavatel stanovuje, že 
závazné obchodní podmínky (včetně platebních podmínek) budou dodavatelem předloženy ve 
formě kupní smlouvy dle ust. § 2079 a násl. zák. č 89/2012 Sb., občanský zákoník. Uchazeč je 
povinen předložit v rámci své nabídky podepsaný návrh kupní smlouvy  - dle vzoru – příloha č. 
3. Návrh smlouvy musí být ze strany uchazeče podepsán statutárním orgánem uchazeče nebo 
jinou osobou k tomu oprávněnou, přičemž toto oprávnění musí vyplývat z nabídky. Nedílnou 
součástí návrhu kupní smlouvy bude cenová kalkulace zboží. 
 

 
11.2 PLATEBNÍ PODMÍNKY  
Platba za realizaci předmětu veřejné zakázky bude hrazena na základě faktury (daňového 
dokladu) vystaveného dodavatelem. Podrobné platební podmínky jsou uvedeny v návrhu kupní 
smlouvy. Daňový doklad musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb. v platném 
znění. 
 

12. KVALITATIVNÍ A TECHNICKÉ POŽADAVKY 

Dodávka musí splňovat podmínky zadávací dokumentace a jejich příloh. Musí být v souladu 
s příslušnými, platnými normami a s obecně závaznými právními předpisy. 
Jedná se zejména o: 
 
a) české technické normy přejímající evropské normy nebo jiné národní technické normy 
přejímající evropské normy, 
 
b) evropská technická schválení, 
 
c) obecné technické specifikace stanovené v souladu s postupem uznaným členskými 
státy Evropské unie a uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie, 
 
d) mezinárodní normy, nebo 
 
e) jiné typy technických dokumentů než normy, vydané evropskými normalizačními 
orgány 

 

13. POŽADAVKY NA JEDNOTNÝ ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY  

 

13.1 NABÍDKOVÁ CENA  
Nabídková cena bude uvedena v české měně (Kč). Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího 
řízení rozumí celková cena za dodávku včetně daně z přidané hodnoty. Nabídková cena musí 
být zpracována jako cena maximální, platná po celou dobu dodávky až do úplného zaplacení. 
Nabídková cena zahrnuje veškeré nutné náklady, jejichž vynaložení uchazeči předpokládají při 
plnění veřejné zakázky, a to včetně dopravy odpadových nádob do jednotlivých obcí, pojištění 
při transportu, zaškolení apod. 

 



 

 

13.2 PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY                                                

Nabídková cena za předmět plnění bude zpracována podle slepého položkového rozpočtu. 
Nabídková cena bude uvedena v české měně v členění na cenu celkem bez DPH, výši DPH a 
cenu celkem včetně DPH. Nabídková cena musí být stanovena jako nejvýše přípustná, kterou 
není možné překročit nebo změnit, pokud to výslovně neupravuje tato zadávací dokumentace. 
Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady uchazeče (dodavatele) nutné k realizaci 
zakázky vymezené v této zadávací dokumentaci. Uchazeč je povinen prověřit skutečnosti 
rozhodné pro určení výše ceny plnění. 
 
14. VARIANTY NABÍDEK 
 
Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek. 
 
15. ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ  

Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení do uzavření smlouvy. Zadavatel zruší bez 
zbytečného odkladu zadávací řízení v souladu s § 127 odst. 1 zákona. Zadavatel může bez 
zbytečného odkladu zrušit zadávací řízení souladu s § 127 odst. 2 zákona.  
  
16. KRITÉRIA PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY  
 
16.1 ZÁKLADNÍ KRITÉRIUM PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY  
 

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. 

Zadavatel bude ekonomickou výhodnost nabídek jednotlivých hodnotících kritérií a to  
v souladu s § 114 odst. 2 zákona.  

Nabídková cena v Kč včetně DPH                                               váha kritéria              80% 

Celková výška vozidla (v mm)  bez antén komunikačních zařízení                      
v nezatíženém stavu bez osádky, hasiva a požárního příslušenství) Pozn. uložením požárního 
příslušenství se celková výška automobilu                                                                          
 (zadavatel stanovuje maximální výšku 3300 mm)                            váha kritéria             15% 
 
Výška předního nájezdového úhlu (ve stupních). Zadavatel požaduje min.výšku předního 
nájezdového úhlu 25 stupňů                                                                  váha kritéria           5% 
 
 

16.2  ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK 
 
1.Nabídková cena včetně DPH v Kč  

U tohoto kritéria lze hodnotu číselně vyjádřit a bude hodnoceno tak, že hodnotící komise 
použije hodnocení, pro které má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria. Tato nabídka 
získá bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k 
hodnocené nabídce. Počet bodů získaných v rámci kritéria se vynásobí váhou kritéria v %.    

 
 
 
 



 

 

Bodové hodnocení tohoto kritéria se stanoví na základě vzorce: 
 

Počet bodů hodnocené 
nabídky = 

Hodnota minimální cenové 
nabídky X 100 bodů 
Hodnota hodnocené nabídky 

 
Výsledné hodnocení tohoto kritéria odpovídá dílčímu bodovému hodnocení násobeného váhou 
kritéria na celkovém hodnocení. 
 
 
2. Celková výška vozidla v (mm) : U tohoto kritéria lze hodnotu číselně vyjádřit a bude 
hodnoceno tak, že hodnotící komise použije hodnocení, pro které má nejvhodnější nabídka 
minimální hodnotu kritéria. Tato nabídka získá bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 
a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce. Počet bodů získaných v rámci 
kritéria se vynásobí váhou kritéria v %.U tohoto kritéria bude komise hodnotit 
max.výšku vozidla.  Zadavatel si vyhrazuje právo, že v případě nabídnutého údaje, který 
bude zjevně nepřiměřený, přidělí hodnotící komise v rámci takového dílčího hodnotícího 
kritéria nabídce uchazeče ve vztahu k takovému údaji nulovou bodovou hodnotu. Maximální 
výška vozidla je stanovena na 3300 mm.  
 

Bodové hodnocení tohoto kritéria se stanoví na základě vzorce: 
 

Počet bodů hodnocené 
nabídky = 

Hodnota minimální nabídky 
X 100 bodů 

Hodnota hodnocené nabídky 
 

Výsledné hodnocení tohoto kritéria odpovídá dílčímu bodovému hodnocení násobeného váhou 
kritéria na celkovém hodnocení. 

 
 
3. Výška předního nájezdového úhlu ve stupních : U tohoto kritéria lze hodnotu číselně 
vyjádřit a bude hodnoceno tak, že hodnotící komise použije hodnocení, pro které má 
nejvhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria. Tato nabídka získá bodovou hodnotu, která 
vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce. Počet 
bodů získaných v rámci kritéria se vynásobí váhou kritéria v %.U tohoto kritéria bude 
komise hodnotit výšku předního nájezdového úhlu ve stupních.  Zadavatel si vyhrazuje 
právo, že v případě nabídnutého údaje, který bude zjevně nepřiměřený, přidělí hodnotící 
komise v rámci takového dílčího hodnotícího kritéria nabídce uchazeče ve vztahu k takovému 
údaji nulovou bodovou hodnotu. Minimální výška předního nájezdového úhlu je stanovena 
na 25 stupňů.  
 
 

Bodové hodnocení tohoto kritéria se stanoví na základě vzorce: 
 

Počet bodů hodnocené 
nabídky = 

Hodnota hodnocené nabídky 
X 100 bodů 

Hodnota maximální nabídky 
 

Výsledné hodnocení tohoto kritéria odpovídá dílčímu bodovému hodnocení násobeného váhou 
kritéria na celkovém hodnocení. 
 



 

 

Pozn.: pokud účastník nabídne rozměr s technickými tolerancemi, bude 

hodnocena nejméně příznivá hodnota. V případě použití podvozku s nastavitelnou 

světlou výškou, bude posuzována nejpříznivější hodnota daného kritéria.  
 
Součet bodového hodnocení ze všech dílčích kritérií určí výslednou bodovou hodnotu nabídky. 
Celkové pořadí nabídek bude dáno absolutní hodnotou bodové hodnoty nabídky tak, že 
nejvýhodnější je nabídka, která získá nejvyšší celkový počet bodů. 
 
17. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK  
 
Hodnocení nabídek provede komise ustavená zadavatelem a na základě jejího doporučení bude 
zadavatel rozhodovat o přidělení zakázky. Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky bude 
oznámeno všem uchazečům bez zbytečného odkladu. Před odesláním oznámení o výběru 
dodavatele provede hodnotící komise posouzení nabídkové ceny z hlediska § 113 ZZVZ, tedy 
zda se nejedná o mimořádně nízkou nabídkovou cenu.  
 
 

18. PODMÍNKY PŘED UZAVŘENÍM KUPNÍ SMLOUVY  

18.1 Zadavatel bude od vybraného dodavatele, který je právnickou osobou, požadovat před 
uzavřením smlouvy, aby jako podmínku pro uzavření smlouvy předložil: 

a) identifikační údaje všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem podle 
zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a 
financování terorismu, 

b) doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; těmito 
doklady jsou zejména 

1. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, 
2. seznam akcionářů, 
3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku, 
4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy. 

18.2  Vybranému dodavateli odešle zadavatel v souladu s § 122 odst. 3 ZZVZ výzvu 
k předložení: 

a) originálů nebo ověřených kopií dokladů o jeho kvalifikaci, pokud je již nebude mít 
k dispozici, 

b) informací a dokladů podle § 104 odst. 2 písm. a) a b) ZZVZ, je-li vybraný 
dodavatel právnickou osobou  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

19. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  
 

19.1  Uchazeč nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve veřejné zakázce. 

19.2 Nabídky se uchazečům nevracejí a zůstávají zadavateli jako součást dokumentace o zadání 
veřejné zakázky. 

19.3  V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy  
s vybraným uchazečem, je příslušný uchazeč povinen o této změně zadavatele bezodkladně 
písemně informovat.  
 
 
V Kounicích dne 28.2.2018 
                                                                          
 
 
            Za zadavatele: 
 
Miroslava Sochorová, starostka 
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