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Naše značka: Vyřizuje: Datum: 

MP ST 18/2021 Michálek Milan 13. 5. 2021 

 

 

Výzva k podání nabídky 

na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 

„Nákup vozidla“  

 

 

Město Strakonice jako zadavatel, vyhlašuje v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných 

zakázek v podmínkách města Strakonice a v souladu s usnesením Rady města 

Strakonice  č. 1617 / 2021 ze dne 12. 5. 2021 výzvu k podání nabídky na realizaci veřejné 

zakázky malého rozsahu: 

„Nákup vozidla“ 

 

1. Zadavatel zakázky 

 

Město Strakonice 

sídlo: Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice 

zastoupené: starostou Mgr. Břetislavem Hrdličkou 

IČO: 00251810, DIČ: CZ00251810 

 

bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Strakonice, č.ú. 182050112/0300 

tel.: 383 700 111 

fax: 383 324 535 

 

kontaktní osoba  

ve věcech  technických:        Koudelka Radoslav DiS. - 601359692 

ve věcech  organizačních:     Michálek Milan               - 602131870 

 

2. Předmět zakázky /Vymezení plnění zakázky/ 

 

Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování nabídky na pořízení služebního vozidla pro 

městskou policii  

 

Požadavky na vozidlo: 

 

- Automobil osobní – nový 

- Karoserie 5 místná, 5 dveřová, crossover 

- Barva bílá 



- Motor benzínový min 70kW, Euro 6DG, obsah 999cm3 

- Počet válců min. 3 

- Rozvor min. 2650 mm 

- Délka min. 4240 mm 

- Světlá výška min. 188 

- Převodovka manuální 5-stup. Mechanická 

- Zavazadlový prostor základní/sklopená zadní sedadla (I) - 400/1395 

- Klimatizace 

- Elektricky ovládaná okna vpředu + el. Ovládaná zpětná zrcátka 

- Centrální zamykání na DO 

- Parkovací senzory vzadu 

- Rezervní kolo ocelové (plnohodnotné), zvedák vozu, klíč na kola 

- Tažné zařízení 

- Náhradní vozidlo při opravě vozu 

- Dodání vozidla nejpozději do 2 měsíců od uzavření smlouvy.  

 

 

3. Doba a místo plnění  zakázky 

 

Předpoklad zahájení  Červen 2021 

Ukončení   31. červenec 2021 

Místo plnění   Město Strakonice 

 

 

 

4. Předpokládaná cena  

 

Celková cena předmětu veřejné zakázky bude stanovena v české měně. Cena bude uvedena 

bez a včetně DPH. V nabídkové ceně musí být zahrnuty veškeré náklady na výbavu podle 

požadavků dle čl. 2 a tak, aby splňovaly podmínky zákona č. 56/2001 Sb., v platném znění, a 

souvisejících předpisů.  

 

 

5. Podmínky účasti v zadávacím řízení       

 

Nabídka uchazeče musí obsahovat:   

 výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence ne starší než 90 dní, je-li v nich uchazeč 

zapsán 

 doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních  předpisů v rozsahu 

odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné 

živnostenské oprávnění či licenci, uchazeč předloží podepsané čestné prohlášení a krycí 

list nabídky, které jsou přílohou této výzvy. 

 

6. Způsob hodnocení nabídek 

 

Jediným hodnotícím kritériem je výše nabídkové ceny udané bez / včetně DPH. 

 



 

7. Základní požadavky na obsah smlouvy 

 

Uchazeč předloží písemný návrh smlouvy, podepsaný statutárním zástupcem, resp. osobou, 

která je oprávněna jednat.  

Návrh smlouvy musí plně akceptovat požadavky stanovené ve výzvě - předmět plnění dle čl. 

2 výzvy, celková cena musí obsahovat veškeré náklady nutné k plnění předmětu zakázky 

v podmínkách uvedených v č. 4 výzvy. 

V případě prodlení plnění ze strany uchazeče je zadavatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu 

ve výši 0,1 % celkové ceny předmětu smlouvy za každý i započatý den prodlení. Smluvní 

pokutu může zadavatel jednostranně započíst vůči ceně předmětu smlouvy. 

 

8. Místo a způsob pro podání nabídek 

 

Závazné nabídky v písemné formě v jednom vyhotovení a podepsané statutárním zástupcem 

uchazeče mohou uchazeči doručit osobně na podatelnu MěÚ Strakonice, nebo poštou na 

adresu sídla zadavatele. Rozhodující pro zařazení nabídky do zadávacího řízení je příjmové 

razítko podatelny MěÚ Strakonice s uvedením data, hodiny a minuty přijetí nabídky. 

Nabídky budou zadavateli doručeny v uzavřených obálkách označených jménem uchazeče a 

nápisem:  NABÍDKA : „Nákup vozidla“ – NEOTEVÍRAT.  

 

9. Lhůta pro podání nabídek 

 

Lhůta pro podání nabídek končí:  21. 5. 2021 do 10, 00 hodin. 

Otevírání obálek s nabídkami bude zahájeno ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek. 

 

10. Výhrady zadavatele 

 

Zadavatel si vyhrazuje právo: 

- zrušit zadání veřejné zakázky (výzvu) bez udání důvodů a nevrátit žádnému z uchazečů 

podanou nabídku, 

- odmítnout všechny nabídky, nevybrat žádnou z předložených nabídek, 

- před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit informace deklarované uchazeči 

v nabídce, 

- neuzavřít příslušnou smlouvu, 

- dodatečně upravit rozsah předmětu plnění veřejné zakázky. 

Po vyhodnocení nabídek bude rozhodnuto, zda bude zakoupeno vozidlo v hotovosti, či zda 

bude využito operativního leasingu. 

   

11. Ostatní podmínky a požadavky 

 

Písemná nabídka bude zpracována v českém jazyce. Kompletní nabídka bude datována, 

opatřena podpisem oprávněné osoby, otiskem razítka a zabezpečena proti manipulaci sešitím 

celé nabídky.  

Pokud uchazeč nesplní podmínky výzvy, bude jeho nabídka vyřazena. 

 



Tato výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu je zveřejněna na 

webových stránkách města Strakonice za účelem možnosti podání nabídky neomezeným 

počtem uchazečů.   

 

Zadávací dokumentace je k vyzvednutí na MP Strakonice, Komenského 328. 

 

 

 

Případné bližší informace lze získat na MP Strakonice, Milan Michálek,  tel. 383 700 189,  

e-mail mmichalek@mpstrakonice.cz 

 

 

Milan Michálek 

velitel strážníků  MP Strakonice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mmichalek@mpstrakonice.cz


 

Krycí list nabídky 
 

na veřejnou zakázku na dodávku:  

„Nákup vozidla“ 

 

Údaje o uchazeči  

 

Obchodní firma nebo název 
(jedná-li se o právnickou osobu) 

Obchodní firma nebo jméno a příjmení 
(jedná-li se o fyzickou osobu) 

 

Sídlo 
(jedná-li se o právnickou osobu) 

Místo podnikání popř. místo trvalého pobytu 
(jedná-li se o fyzickou osobu) 

 

Právní forma  

IČO  

Telefon  

Fax  

E-mail  

Kontaktní osoba pro 

jednání ve věci nabídky 

 

 

Cenová nabídka  
 

Nabídková cena vozidla / včetně výhod, 

příslušenství, slev / bez DPH 

 Kč 

Nabídková cena vozidla / včetně výhod, 

příslušenství, slev / včetně DPH   

 Kč 

 
 

 

 

 

 

 

V ………………….. dne …………… 

           ………………………………. 

                       jméno a podpis 

          uchazeče (oprávněného zástupce) 

 

 

 



 

Čestné prohlášení uchazeče 
 

 

Jako uchazeč o veřejnou zakázku čestně prohlašuji, že:  

 

 

▪ veškeré informace uváděné a obsažené v nabídce jsou pravdivé, 

 

▪ jsem se seznámil s podmínkami výzvy a zadávací dokumentací, 

 

▪ jsem si před podáním nabídky vyjasnil všechna případně sporná ustanovení, technické 

nejasnosti a že podmínky výzvy a zadávací dokumentaci respektuji. 

 

 

 

 

 

 

 

         

V ………………….. dne …………… 

 

  

 

 

 

        ………………………………. 

                               jméno a podpis 

          uchazeče (oprávněného zástupce) 

 


