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 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 
výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu, zadávanou mimo zákon č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek dle § 31 

 

1. Úvod 

Tato zadávací dokumentace obsahuje informace, dokumenty a technické podmínky nezbytné pro 

zpracování nabídky. 

Zadávací podmínky uvedené v zadávací dokumentaci jsou závazné a určující. Podáním nabídky ve 

výběrovém řízení přijímá účastník plně a bez výhrad zadávací podmínky, včetně všech příloh a 

případných dodatků k těmto zadávacím podmínkám. Jejich nesplnění účastníkem vede k vyřazení 

nabídky a vyloučení účastníka z výběrového řízení. 

Pokud se kdekoliv v zadávacích podmínkách vyskytne požadavek nebo odkaz na obchodní firmy, názvy 

nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její 

organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky 

nebo označení původu, je účastník oprávněn navrhnout i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, 

které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách. 

 

Zakázka bude financována z vlastních zdrojů zadavatele a spolufinancována z programu 

„01424 - Dotace pro jednotky SDH obcí“ Ministerstva vnitra ČR a ze „Středočeského Fondu 

podpory dobrovolných hasičů a složek IZS“. 

 

2. Identifikační údaje 

 

2.1 Identifikační údaje zadavatele 

Název: Obec Středokluky 

Sídlo: Lidická 61, 252 68 Středokluky 

IČO: 00241695 

Právní forma: 801 - Obec nebo městská část hlavního města Prahy 

Statutární orgán: Ing. Jaroslav Paznocht, starosta 

E-mail: obec@stredokluky.cz  

Tel.: 725 519 675 

Web: www.stredokluky.cz 

 

3. Informace o předmětu a druhu veřejné zakázky 

 

3.1 Název veřejné zakázky „Středokluky – Dopravní automobil“ 

 

3.2 Vymezení předmětu veřejné zakázky 

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka, a to 1 ks nového hasičského vozidla včetně příslušenství 

dle specifikace uvedené v příloze č. 1 této zadávací dokumentace (dále jen „hasičské vozidlo“) pro 

jednotku sboru dobrovolných hasičů obce Středokluky. Dodání musí zahrnovat veškeré náklady spojené 

s dodávkou do místa plnění, tj. dopravu zboží do místa plnění, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy 

apod. 
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Předmět veřejné zakázky je klasifikován v oznámení zadávacího řízení kódy předmětu veřejné zakázky 

dle klasifikace CPV: 34144000-8 - Motorová vozidla pro zvláštní účely, 34144210-3 - Hasičská vozidla. 

 

 

3.3 Druh veřejné zakázky 

Druhem zadávacího řízení je veřejná zakázka malého rozsahu, veřejná zakázka na dodávky. 

 

3.4 Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky 

Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky činí 1.250 tis. Kč bez DPH. Zadavatel nemůže uplatnit 

odpočet DPH (není plátcem DPH). 

 

4. Technické podmínky 

4.1. Technická specifikace pro hasičské vozidlo je určena vyhláškou č. 35/2007 Sb. o technických 

podmínkách požární techniky. Upřesnění technických podmínek je zpracováno poskytovatelem dotace, 

potvrzeno MV HZS ČR a je přílohou č. 1 zadávací dokumentace. Účastník je povinen respektovat všechny 

uvedené parametry a požadavky uvedené v technických podmínkách. 

 

4.2. Dodané hasičské vozidlo musí splňovat veškeré požadavky příslušných obecně závazných právních 

předpisů a technických norem. Spolu s předáním poptávaného vybavení předá dodavatel také jeho 

kompletní dokumentaci s podrobným návodem v českém jazyce. 

 

4.3. Veškerá výbava vozidla musí být originálním dílem výrobce vozidla. Za originální díly považuje 

zadavatel pouze ty díly, které: 

· byly vyrobeny ve vlastních výrobních závodech výrobce vozidel; 

· jsou výrobcem homologovány nebo patentovány; 

· jsou vyrobené výrobci dílů, které jsou dodávány výrobci vozidel pro montáž vozidel. 

 

4.4. Dodané vybavení musí obsahovat všechny požadované části ve funkčním celku tak, aby zadavatel 

nemusel provádět žádné další úkony k zahájení provozu. 

 

5. Místo a termín plnění 

 

5.1. Místo plnění 

Předání dodávky bude provedeno v místě sídla zadavatele, včetně zaškolení obsluhy. 

 

5.2. Termín plnění 

Předání hasičského vozidla bude uskutečněno nejpozději do 4.listopadu. 

Termín předání / převzetí (den, časové rozpětí) bude avizován kontaktní osobě zadavatele (kupujícího) 

min. 3 dny předem, a to telefonicky na číslo: 725 519 675. Předáním / převzetím zboží se rozumí den, 

ve kterém dojde k oboustrannému podpisu protokolu o úspěšném předání a převzetí zboží. 

Součástí předané dokumentace bude: 

· Český návod k obsluze 

· Návod na údržbu 

· Prohlášení o shodě s EU 

· Záruční podmínky 

· Předávací protokol 



   
 

Stránka 3 z 9 
 

6. Obchodní a platební podmínky 

 

6.1. Obchodní podmínky 

Zadávací dokumentace obsahuje obchodní podmínky, které jsou stanoveny formou návrhu kupní 

smlouvy, jež je součástí této zadávací dokumentace jako příloha č. 4. Obchodní podmínky pro plnění 

veřejné zakázky stanovené tímto dokumentem musí být účastníkem v nabídce respektovány – kromě 

požadovaného doplnění na vyznačených místech (identifikace účastníka, cena apod.) nesmí být návrh 

kupní smlouvy rozšiřován nebo měněn. Účastník předloží k návrhu smlouvy přílohu č. 1 zadávací 

dokumentace, a to technické podmínky pro hasičské vozidlo potvrzené MV HZS ČR. 

Návrh smlouvy bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka a bude tvořit nedílnou 

součást nabídky. Bude-li návrh smlouvy podepisovat zmocněná osoba, bude součástí návrhu 

smlouvy originál či úředně ověřená kopie zmocnění. 

 

6.2. Platební podmínky 

Platební podmínky jsou uvedeny v obchodních podmínkách. Pokud zadávací dokumentace výslovně 

neumožňuje účastníkovi předložit návrh pro zadavatele výhodnějších platebních podmínek, je účastník 

povinen stanovené platební podmínky respektovat. 

 

7. Nabídka 

 

7.1. Pojem nabídka 

Pod pojmem „nabídka“ se rozumí údaje nebo doklady, které dodavatel podal písemně zadavateli na 

základě zadávací dokumentace, zejména návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem 

či za uchazeče a další zadavatelem požadované dokumenty a doklady, zejména doklady, kterými 

uchazeč prokazuje kvalifikaci. 

 

7.2. Způsob podání nabídek 

Účastník může podat pouze jednu nabídku. Dodavatel, který nepodal nabídku v zadávacím řízení, však 

může být poddodavatelem více účastníků v tomto zadávacím řízení. Pokud dodavatel podá více nabídek 

samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo podá nabídku a současně je poddodavatelem, 

jehož prostřednictvím jiný dodavatel prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým 

dodavatelem samostatně či společně vyřadí. 

Nabídka bude předložena písemně v českém jazyce v jednom vyhotovení - originál. 

Nabídky se podávají v uzavřené neprůhledné obálce označené: 

„Veřejná zakázka – Středokluky – Dopravní automobil“ - NEOTVÍRAT“ a dále s adresou a IČO 

účastníka. Nabídky lze poslat doporučenou poštou či kurýrní službou, příp. po předchozí telefonické 

dohodě předat osobně na adresu Obec Středokluky, Lidická 61, 252 68 Středokluky. 

 

7.3. Lhůta pro podání nabídek 

Lhůta pro podání nabídek počíná běžet dnem následujícím po dni zveřejnění výzvy k podání nabídky. 

Lhůta pro podání nabídek končí dne 6. 5. 2019 v 13 hodin. 

Na nabídky, které budou doručeny po skončení lhůty pro podání nabídek, se bude pohlížet, jako by 

nebyly podány, nebudou otevřeny. Účastníkům se nabídky nevrací a archivují se společně s obálkami a 

nabídkami, doručenými ve lhůtě pro podání nabídek. 

Všechny doručené a přijaté nabídky budou opatřeny pořadovým číslem a budou zapsány do seznamu 

doručených a přijatých nabídek vč. uvedení data a času přijetí. 
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7.4. Obsah nabídek 

Zadavatel s ohledem na usnadnění kontroly nabídky při procesu posouzení kvalifikace a hodnocení 

nabídek požaduje, aby nabídka byla strukturovaná v následujícím pořadí: 

a) Krycí list nabídky (viz příloha č. 2); 

b) Návrh kupní smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat za účastníka (viz příloha č. 4); 

c) Čestné prohlášení podepsané dodavatelem (viz příloha č. 3); 

d) Kopie výpisu z obchodního rejstříku, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis 

zápis do takové evidence vyžaduje; 

e) Cenová nabídka a technická dokumentace nabízeného vozidla. Podrobný technický popis a 

fotografie či vizualizace nabízeného dopravního automobilu vč. požadované přestavby.  

f) Kopie oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné 

právní předpisy takové oprávnění vyžadují; 

g) Kopie “Certifikátu” vydaného Technickým ústavem požární ochrany 

h) Kopie “Osvědčení o schválení technické způsobilosti” vydaného Ministerstvem dopravy 

na “Hasičské vozidlo” 

i) Případné další dokumenty 

 

7.5. Zadavatel doporučuje účastníkovi, aby nabídka byla zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými 

listy tak, aby nebylo možné žádný list volně vyjmout. 

 

7.6 V případě odlišné ceny uvedené v návrhu kupní smlouvy a v krycím listě nabídky platí pro hodnocení 

nabídky cena uvedená v návrhu smlouvy. 

 

8. Požadavky na zpracování nabídkové ceny 

 

8.1. Nabídková cena bude strukturována následovně 

· Cena v Kč bez DPH 

· sazba DPH - vyčíslení hodnoty DPH v Kč 

· cena v Kč celkem včetně DPH 

Nabídková cena v sobě bude zahrnovat celé plnění veřejné zakázky, tj. veškeré oprávněné náklady 

nezbytné k včasné a kompletní realizaci dodávky a zisk uchazeče. Cena bude zahrnovat všechny 

technické náležitosti obsažené v technické specifikaci včetně dopravy do místa dodání, řádného 

zprovoznění hasičského vozidla, zaškolení obsluhy hasičského vozidla, předání záručních listů, manuálů 

a technické dokumentace. Součástí nabídkové ceny je rovněž dodávka příslušenství v rozsahu 

vyplývajícím z přílohy č. 1 zadávací dokumentace. 

 

8.2. Podmínky pro možné překročení nabídkové ceny 

Nabídková cena uvedená účastníkem se považuje za cenu maximální, tj. nesmí být překročena. Účastník 

je povinen do ceny promítnout veškerá předpokládaná zvýšení ceny v závislosti na čase plnění. 

Nabídkovou cenu lze překročit pouze v případě, kdy v průběhu realizace zakázky dojde ke změně 

předpisů o dani z přidané hodnoty. 

 

8.3. Předložení nabídkové ceny 

Uchazeč je povinen doplnit nabídkovou cenu do závazného návrhu smlouvy (příloha č. 4) na plnění 

veřejné zakázky. 
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9. Informace k zadávací dokumentaci 

 

Kompletní zadávací dokumentace je odeslána 3 vybraným dodavatelům a pro neoslovené dodavatele je 

uveřejněna na úřední desce, na webových stránkách obce a portále www.vhodne-uverejneni.cz. 

10. Žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám 

 

Účastník je oprávněn požadovat po zadavateli vysvětlení zadávacích podmínek. Žádost musí být vždy 

písemná (poštou, e-mailem) a je nutno ji doručit ve lhůtě 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro 

podání nabídek. V opačném případě si zadavatel vyhrazuje právo žádost o vysvětlení zadávacích 

podmínek nevyřizovat. Zadavatel nebude brát do úvahy dotazy sdělené telefonicky. Vysvětlení zadávací 

dokumentace uveřejní zadavatel na úřední desce a na webových stránkách obce nejméně 3 pracovní 

dny před skončením lhůty pro podání nabídek. 

Zadavatel může poskytnout dodavatelům vysvětlení zadávacích podmínek i bez jejich předchozí žádosti, 

rovněž na úřední desce a webových stránkách obce. 

 

11. Otevírání obálek 

Otevírání obálek s nabídkami bude zahájeno 6. 5. 2019 v 18:00 hod. v kanceláři Obce Středokluky, na 

adrese Lidická 61, 252 68 Středokluky. 

Komise zkontroluje náležitosti a sdělí přítomným účastníkům identifikační údaje účastníka a informaci o 

tom, zda nabídka splňuje požadavky; komise rovněž sdělí informace o nabídkové ceně. O otevírání 

obálek bude sepsán protokol, který podepíší členové hodnotící komise. 

 

12. Hodnocení nabídek 

 

Hodnocení nabídek bude provedeno před jejich posouzením. Bude posouzena nabídka, která byla 

podána uchazečem, se kterým má být uzavřena smlouva. 

 

13. Způsob hodnocení nabídek dle hodnotících kritérií 

 

Hodnocení nabídek provede hodnotící komise. Nabídky, které neobsahují všechny náležitosti dle výzvy, 

hodnotící komise vyřadí, vyřazení odůvodní a dále již je nehodnotí. 

Zadavatel (hodnotící komise) provede hodnocení nabídek dle ekonomické výhodnosti nabídky (§ 114 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek). 

Hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena včetně DPH. 

Nabídková cena – váha 100 % 

Hodnotící komise zpracuje zprávu, ve které vyhodnotí obdržené nabídky a stanoví pořadí nabídek. 

Nejnižší nabídková cena je cenou vítěznou. O hodnocení vyhotoví písemný záznam, v němž bude uveden 

seznam přijatých nabídek, popis nabídek, popis hodnocení každé z nich podle jednotlivých kritérií a další 

důležité skutečnosti.  

Pokud technické parametry uvedené v nabídce účastníka nebudou plně odpovídat zadaným 

požadavkům, bude účastník vyřazen před hodnocením. 
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14. Kvalifikace účastníků 

 

14.1. Obecná ustanovení o prokazování splnění kvalifikace 

Účastníci prokazují splnění kvalifikace čestným prohlášením, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel 

kvalifikaci požadovanou zadavatelem splňuje, a dále předložením kopií kvalifikačních dokladů uvedených 

v ustanovení čl. 7.4 písm. d) a f) zadávací dokumentace, pokud dále v textu zadávací dokumentace není 

uvedeno odlišně. 

Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně 

ověřených kopií dokladů o kvalifikaci. Doklady prokazující základní způsobilost podle §74 a profesní 

způsobilost podle §77 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek musí prokazovat 

splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky. 

Vybraný uchazeč při podpisu kupní smlouvy doloží originály či úředně ověřené kopie 

kvalifikačních dokladů uvedených v ustanovení čl. 7.4 písm. d) a f) zadávací dokumentace. 

 

14.2. Prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů 

Dodavatel může prokázat kvalifikaci v souladu s § 228 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů. Tento výpis nahrazuje prokázání splnění: 

a) základní způsobilosti dle § 74 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek; 

b) profesní způsobilosti podle § 77 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v tom rozsahu, 

v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní 

způsobilosti. 

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být starší než 3 měsíce k poslednímu dni k prokázání 

splnění kvalifikace (totožná se lhůtou pro podání nabídek) - § 228 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek. 

 

14.3. Prokázání kvalifikace prostřednictvím certifikátu, který byl vydán v rámci systému certifikovaných 

dodavatelů 

Dodavatel může prokázat v souladu s § 234 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 

kvalifikaci certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů. 

Předloží-li dodavatel zadavateli certifikát, který obsahuje náležitosti dle § 239 zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek a údaje v certifikátu jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro 

prokázání splnění kvalifikace (totožná se lhůtou pro podání nabídek), nahrazuje tento certifikát v rozsahu 

v něm uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace dodavatelem. 

 

14.4. Zvláštní způsoby prokazování kvalifikace 

 

14.4.1. Kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů 

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle § 77 

odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek každý dodavatel samostatně – viz § 82 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

 

14.5. Základní způsobilost 

 

Požadavky na základní způsobilost dodavatele jsou uvedeny v § 74 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek. 
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Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně 

ověřených kopií následujících dokladů které prokazují základní způsobilost: 

a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek; 

b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek; 

c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek; 

d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek; 

e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d) zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek; 

f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v 

obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek. 

 

14.6. Profesní způsobilost 

Profesní způsobilost je uvedena v § 77 odst. 1 a 2 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek. 

Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně 

ověřených kopií následujících dokladů které prokazují profesní způsobilost: 

a) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové 

evidence vyžaduje; 

b) doklad, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu zakázky, pokud jiné právní 

předpisy takové oprávnění vyžadují. 

 

14.7. Technické kvalifikační předpoklady 

V souladu s ustanovením § 79 odst. 2 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 

požaduje zadavatel uvést a předložit v rámci čestného prohlášení o splnění kvalifikace seznam tří 

významných dodávek, poskytnutých dodavatelem za poslední 3 roky před zahájením zadávacího 

řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele. Zadavatel požaduje za 

významnou dodávku dodání dopravního automobilu s úpravou dle vyhlášky 35/2007 Sb. v minimální 

hodnotě 700.000 Kč bez DPH. 

Účastník prokáže tento předpoklad předložením: 

· podrobného technického popisu, tj. popis stanovující zejména výrobce, typ, zásadní technické 

parametry a údaje jednoznačně určující předmět dodávky 

· předložení fotografie nabízených automobilů. Tyto doklady požaduje zadavatel doložit do nabídky. 

 

14.8. Obsah forma a členění dokladů o kvalifikaci 

Účastník předloží doklady o kvalifikaci v listinné podobě (jako součást nabídky).  

Čestné prohlášení o splnění kvalifikace bude podepsáno oprávněnou osobou. 

Pokud zákon nebo zadavatel vyžaduje předložení dokladu podle právního řádu České republiky, může 

dodavatel předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, ve kterém se tento doklad vydává; tento 

doklad se předkládá s překladem do českého jazyka. Má-li zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, 

může si vyžádat předložení úředně ověřeného překladu dokladu do českého jazyka tlumočníkem 

zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků. Doklad ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v 
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latinském jazyce se předkládají bez překladu. Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný 

doklad nevydává, může být nahrazen čestným prohlášením. 

 

15. Oznámení o výběru dodavatele 

 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky bude zasláno všem účastníkům, kteří nebyli vyloučeni z účasti 

v zadávacím řízení, do 2 pracovních dnů od rozhodnutí zadavatele. 

 

16. Požadavek na podání nabídky v elektronické podobě 

 

Zadavatel neumožňuje podání nabídky v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje. 

 

17. Jistota 

 

Zadavatel nepožaduje pro zajištění plnění povinností uchazeče jistotu. 

 

18. Vyloučení variantních řešení 

 

Zadavatel předem vylučuje variantní řešení nabídky. 

 

19. Prohlídka místa plnění 

 

Vzhledem k charakteru zakázky je prohlídka místa plnění irelevantní. 

 

20. Komunikace mezi zadavatelem a účastníkem 

 

Veškeré úkony zadavatele vůči dodavatelům nebo úkony dodavatelů vůči zadavateli ve výběrovém řízení 

musí mít písemnou formu. 

 

20.1. Doručování písemností: 

Písemnosti v zadávacím řízení lze doručit pouze jedním z následujících způsobů: 

· osobně 

· poštou (nejlépe doporučeným dopisem) 

· kurýrní službou 

· elektronickými prostředky (např. email) 

Za okamžik doručení se v případě doručování elektronickými prostředky (např. email) považuje den a 

hodina doručení elektronické zprávy, je-li do tří pracovních dnů potvrzena písemně. V případě osobního 

doručení, doručení prostřednictvím držitele poštovní licence nebo doručení kurýrní službou, se za 

okamžik doručení považuje fyzické převzetí písemnosti adresátem. 

 

20.2. Doručování písemností účastníkům společné nabídky: 

Podává-li nabídku více dodavatelů společně, jsou povinni ve své nabídce uvést adresu pro doručování 

písemností zadavatele. Odesláním písemnosti na tuto adresu se má za to, že ji zadavatel odeslal všem 

účastníkům společné nabídky. Zadavatel má však právo odeslat písemnost každému účastníkovi 

společné nabídky samostatně. 
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20.3. Uveřejnění oznámení o vyloučení účastníka a o výběru dodavatele 

 

Oznámení o rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky bude do 2 pracovních dnů rozesláno všem 

zúčastněným dodavatelům, jejichž nabídka nebyla vyloučena a současně bude uveřejněno na úřední 

desce a webových stránkách zadavatele. 

 

21. Ostatní ujednání 

 

21.1. Splněním podmínek soutěže nevzniká účastníkovi nárok pro přijetí nabídky, ani pro uzavření 

smlouvy. 

 

21.2. Zadavatel je oprávněn odvolat nebo zrušit zadávací řízení bez udání důvodu kdykoliv v průběhu, 

před zahájením nebo po ukončení soutěže, nejpozději však před podpisem kupní smlouvy. 

 

21.3. Účastníci jsou svojí nabídkou vázáni až do ukončení výběrového řízení, tj. podpisu kupní smlouvy 

s vybraným uchazečem nebo zrušením výběrového řízení. V této lhůtě provede zadavatel hodnocení 

nabídek a posouzení nabídky vítězného uchazeče. 

 

21.4. Náklady na účast v soutěži a zpracování nabídek nebudou zadavatelem hrazeny. 

 

 

V Středoklukách dne 18. 4. 2019   

   Ing. Jaroslav Paznocht, starosta v.r. 

 

 

 

Přílohy zadávací dokumentace: 

1. Technická specifikace hasičského vozidla – příloha č. 1 

2. Krycí list nabídky – příloha č. 2 

3. Čestné prohlášení (vzor) – příloha č. 3 

4. Návrh kupní smlouvy – příloha č. 4 


