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VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ 
KVALIFIKACE NA SPLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

MALÉHO ROZSAHU 
 
 
 

Název zakázky: „NÁKUP SLUŽEBNÍHO VOZIDLA PRO ÚČELY MĚSTSKÉHO 
ÚŘADU KOJETÍN“ 

 
1. Identifikační údaje zadavatele  
Název zadavatele:  Město Kojetín  
Sídlo:   Masarykovo nám. 20, Kojetín I – Město, 752 01 Kojetín 
IČ:    00301370  
DIČ:    CZ00301370 
Osoba oprávněná jednat: Ing. Jiří Šírek, starosta  
Kontaktní osoba zadavatele: Ing. Miloš Psotka  
Tel:    581 277 461 
Email:    radnice@radnice.kojetin.cz 
 
2. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky  
Předmětem této veřejné zakázky je nákup služebního vozidla pro účely Městského úřadu 
Kojetín, v celkové ceně do 600 000,-Kč včetně DPH.  
Předmět veřejné zakázky je podrobněji vymezen v zadávací dokumentaci. Plnění musí být 
uchazečem zajištěno v rozsahu stanoveném zadávacími podmínkami.  
 
3. Podmínky poskytování zadávací dokumentace  
Zadavatel poskytuje dodavateli zadávací dokumentaci jako přílohu č. 1. této výzvy v tištěné 
podobě. Zadávací dokumentace obsahuje mimo jiné obsah nabídky a její požadovanou strukturu.  
 
4. Lhůta a místo pro podání nabídek  
Uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Nabídka se podává písemně. Uchazeč podává 
nabídku ve lhůtě pro podání nabídek. Nabídka v listinné podobě, včetně dokladů a informací k 
prokázání splnění kvalifikace, musí být podaná v řádně uzavřené obálce označené názvem 
veřejné zakázky a nápisem „NEOTVÍRAT“.  
 
5. Lhůta pro podání nabídek končí dnem 31.3.2017 v 9.00 hodin.  
Riziko pozdního doručení při odeslání nabídky poštou nese plně uchazeč.  
 
6. Nabídky se přijímají na adrese:  
Město Kojetín, Masarykovo nám. 20, Kojetín I-Město, 752 01 Kojetín. 
 
7. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace  
Zadavatel požaduje prokázání splnění základních a profesních předpokladů uchazeče. 
Podklady prokazující splnění kvalifikace je dodavatel povinen předložit v originále či v úředně 
ověřené kopii.  
Splnění základních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč předložením originálu 
čestného prohlášení s podpisem osoby oprávněné jednat jménem nebo za dodavatele. Toto 
prohlášení a výpis z obchodního rejstříku (pokud je v něm uchazeč zapsán) a živnostenského 
oprávnění opravňujícího k činnosti s předmětem podnikání nezbytným ke splnění předmětu 
zakázky, kterým se prokazují profesní kvalifikační předpoklady, nesmějí být starší 90 
kalendářních dnů.  
Uchazeč je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek. Prokázání splnění 
kvalifikace podle požadavků zadavatele je předpokladem uzavření smlouvy na veřejnou zakázku 
malého rozsahu.  
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8. Údaje o hodnotících kritériích  
Zadavatel stanovil následující dílčí hodnotící kritéria a jejich váhu:  

A. nabídková cena - váha 90%  

B. záruční servis vozidla – vzdálenost od místa dodání (Kojetín) - váha 10%  
 
Způsob hodnocení nabídek je podrobně popsán v zadávací dokumentaci.  
 
9. Jiné požadavky a práva zadavatele  
Varianty nabídky nejsou přípustné. Zadavatel je oprávněn v rámci dodatečných informací upravit 
nebo doplnit zadávací podmínky. Zadavatel je oprávněn zrušit výběrové řízení na zakázku malého 
rozsahu do doby uzavření smlouvy. Zadavatel nepřiznává uchazeči právo na náhradu nákladů 
spojených s účastí v zadávacím řízení.  

 
 
V Kojetíně, dne 22.3.2017 
 
  
 
Ing. Jiří Šírek, v.r. 
Starosta města 
 
 
 
 
 
 
Příloha:  
č. 1 Zadávací dokumentace  
č. 2 Čestné prohlášení  
č. 3 Krycí list nabídky


