
 
1 

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 
 
 
Tato zadávací dokumentace vymezuje předmět veřejné zakázky a stanovuje technické 
specifikace a další podmínky pro předmětnou zakázku a zadávací řízení.  
 
A. Identifikace zadavatele  
Název zakázky:  „Nákup služebního vozidla pro účely Městského úřadu Kojetín“  
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 
 
B. Termín dodání předmětu  
Zadavatel požaduje dodání předmětu veřejné zakázky v souladu s doloženou specifikací, a to 
nejpozději k 15.5.2017. 
 
C. Popis zakázky:  
Nákup služebního vozidla pro účely Městského úřadu Kojetín  
 
D. Technická specifikace  
Základní požadavky: nové, neregistrované nejeté vozidlo  
osobní automobil (ŘP skupina B), 5 místný  
- motor výkon 1,4 /110kW (max.), objem motoru 1.395cm3, palivo benzín 
- exhalační norma Euro 6 
- barva béžová Cappuccino metalíza, interierier tmavě hnědá 
- tempomat pro udržení rychlosti  
- palubní počítač  
- boční a zadní okna tónovaná 
- airbag řidiče a spolujezdce 
- centrální zamykání s dálkovým ovládáním v klíči 
- el. ovládání oken vpředu a vzadu 
- stabilizační systém ESC 
- volant tříramenný multifunkční 
- klimatizace 
- přední mlhové světlomety 
- kontrola tlaku v pneumatikách 
- parkovací senzory vzadu 
- potah sedadel látka 
- vnější zpětná zrcátka el. nastavitelná, vyhřívaná 
- vyhřívaní předních sedadel 
- čelní sklo tónované 
- kola z lehké slitiny 
- zobrazení navigace (infotainment, smartLink) 
- zadní stěrač 
- ochrana podvozku proti kamenům 
- svítivost vozidla LED 
- asistent rozjezdu do kopce 
- hlídání mrtvého úhlu BSD 



 
2 

- vyhřívané čelní sklo 
- prodloužená záruka na 5 let 
 
E. Finanční limit zakázky 600 000,- Kč včetně DPH  
Celkové finanční náklady na pořízení předmětu plnění nepřesáhnou částku 600 000,- Kč (včetně 
DPH). Překročení tohoto limitu v nabídce bude považováno za nesplnění podmínek tohoto 
zadávacího řízení.  
 
F. Způsob zpracování nabídkové ceny  
Uchazeči stanoví nabídkovou cenu za provedení zakázky v souladu s podmínkami zakázky a této 
zadávací dokumentace, a to absolutní částkou v českých korunách. Nabídková cena se považuje 
za cenu konečnou, pevnou a neměnnou a musí obsahovat veškeré náklady potřebné ke splnění 
zakázky. Nabídková cena bude zpracována formou položkového rozpočtu.  
Celková nabídková cena bude uvedena v krycím listu nabídky (příloha č. 3) v českých korunách 
takto:  
➢cena bez DPH  

➢výše DPH v korunách i v %  

➢cena celkem včetně DPH  
 
G. Požadavky na zpracování nabídky  
Uchazeč zpracuje nabídku v tomto členění:  
- krycí list nabídky 

- návrh kupní smlouvy podepsaný oprávněnou osobou, včetně nabídkové ceny, který bude  
respektovat závazné podmínky, které jsou obsaženy v zadávací dokumentaci 

- celková nabídka (standardní a volitelná výbava) včetně konečné částky  

- prokázání kvalifikace  

- čestné prohlášení (příloha č. 2)  
 
H. Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií  
Hodnocení provede zadavatel podle technické a ekonomické výhodnosti nabídky.  
Zadavatel stanovil následující kritéria a jejich váhu:  

 
A. nabídková cena - váha 90%  

B. záruční servis vozidla – vzdálenost od místa dodání (Kojetín) - váha 10%  
 
Otevírání obálek s nabídkami v listinné podobě se uskuteční před hodnotící komisí jmenované 
zadavatelem, dne 31.3.2017 v 11hod, v zasedací místnosti města Kojetín na adrese Městský 
úřad Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, 75201 Kojetín.  
Otevírání obálek se mají právo účastnit účastníci zadávacího řízení a další osoby, o nichž tak 
stanoví zadavatel.  
Zadavatel stanoví že, otevírání obálek s nabídkami se mají právo účastnit následující osoby: 
-  zástupci zadavatele, 
-  členové komise ustanovené zadavatelem v rámci zadávacího řízení, přizvaní odborníci, 
-  účastníci zadávacího řízení 
Zadavatel bude po přítomných účastnících požadovat, aby svou účast při otevírání obálek stvrdili 
podpisem v listině přítomných účastníků. 
Zadavatel bude od každého zástupce účastníka, který se bude účastnit otevírání obálek  
s nabídkami, požadovat prokázání jeho totožnosti předložením osobního průkazu totožnosti, 
pokud zástupce účastníka nebude osobou oprávněnou jednat jménem účastníka (např. statutární 
orgán či jeho člen), bude zadavatel  požadovat rovněž  předložení písemné plné moci k tomuto 
úkonu udělené osobou, resp. osobami oprávněnými jednat jménem účastníka, kterou předá a 
ponechá zadavateli. 
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Hodnotící komise vybere na základě zveřejněných kritérií z předložených nabídek nejvhodnější 
nabídku a sestaví pořadí a doporučí k rozhodnutí zadavateli.  
Zadavatel zašle všem účastníkům oznámení o výsledku výběrového řízení bez zbytečného 
odkladu.  
 
 
I. Další ustanovení  
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit dotyčné výběrové řízení, jakož i bez udání důvodů všechny 
nabídky odmítnout a neuzavřít smlouvu se žádným z uchazečů.  
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Čestné prohlášení 
o splnění základních kvalifikačních předpokladů 

 
Níže podepsaný uchazeč čestně prohlašuje, že  
a) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch zločinného spolčení, 

trestný čin účasti na zločinném spolčení, legalizaci výnosů z trestné činnosti, podílnictví 
přijímání úplatků, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně 
případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo 
došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, 
musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li 
statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu této právnické osoby, musí 
tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické 
osoby; podá-li nabídku či žádost zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační 
složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí 
této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve 
vtahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,  

b) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem 
podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení 
za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat 
statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele 
či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat 
statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby, podává-li nabídku 
či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí 
předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této 
organizační složky tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve 
vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,  

c) nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle § 49 
obchodního zákoníku,  

d) vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo 
insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvečního 
řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující podle zákona č. 
182/2006 nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,  

e) není v likvidaci,  

f) nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi 
sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,  

g) nemá nedoplatek na pojistném a nemá penále na veřejném zdravotním pojištění, a to jak v 
České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,  

h) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociálním zabezpečení a v příspěvku na stání 
politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště 
dodavatele,  

i) nebyl v posledních třech letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně 
uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) zák. č. 
37/2006 Sb. požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů, 
pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné 
osoby odpovídající za činnost dodavatele vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby.  

 
Jméno, příjmení a funkce osob oprávněné jednat za uchazeče:  
………………………………………………………………………  
 
………………………………………………………………………  
 
V………………………dne……………………..Podpis………………….................  
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Krycí list nabídky 
 

Název zakázky: 

„Nákup služebního vozidla pro účely Městského úřadu Kojetín“ 

 

1. Základní identifikační údaje 

1.1. Zadavatel 

Název: Město Kojetín 

Sídlo: Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín 

Tel./fax + 420 581 277 461 

e - mail radnice@radnice.kojetin.cz  

IČ: 00301370 

DIČ: CZ00301370 

1.2. Dodavatel  

Název:  

Sídlo:  

Tel./fax  

e - mail  

IČ:  

DIČ:  

Spisová značka v obchodním rejstříku:  

Osoba oprávněná jednat za uchazeče:  

Kontaktní osoba:  

Tel/fax:  

e-mail  

2. Formulář nabídky 

Položka 
Cena celk. bez 

DPH (Kč) 

DPH 

(sazba    %) 

DPH 

( Kč) 

Cena celkem 

včetně DPH (Kč) 

Předmět zakázky     

Délka záruční doby (počet měsíců):  

3. Oprávněná osoba za dodavatele jednat 

Popis oprávněné osoby:  

Titul jméno příjmení:  

Funkce:  
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