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DATUM ZVEŘEJNĚNÍ 20. 6. 2013 
EVIDENČNÍ ČÍSLO 20 -2013 

 

 
Výzva k podání nabídky na plnění zakázky malého rozsahu na služby s názvem: 

„Nákup vozidla městské policie – Železný Brod“. 

V Ý Z V A  
uchazečům k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu podle § 18 odst. 5 a 
s přihlédnutím k § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,. Tato zakázka je 
zadávána mimo rámec výše uvedeného zákona s použitím vnitřní směrnice č.1/2011 ze dne 
1.3.2011. 

1. Základní údaje o zadavateli: 
Název: Město Železný Brod 

Zastoupený: André Jakubička, starosta města 

Sídlo: Nám. 3. května 1, 468 22 Železný Brod 

IČ: 00262633 

Kontaktní osoba ve věcech 
administrativních:   

jméno: Ing. Daniel Mach, vedoucí odboru územního plánování a 
regionálního rozvoje  

telefon: 483 333 966 
e-mail: d.mach@zelbrod.cz  

Kontaktní osoba ve věcech 
technických organizačních: 

jméno:    Pavel Hriník, velitel městské policie 
telefon:   483 333 939 
e-mail:     p.hrinik@zelbrod.cz  

 

2. Předmět zakázky: 
2.1. Předmětem zakázky je nákup služebního vozidla městské policie včetně vnějšího 

označení a veškerého vybavení pro služební činnost. Vozidlo budou užívat strážníci 
Městské policie Železný Brod. 

2.2.  Požadavky na plnění zakázky : 

-  osobní automobil s pohonem všech čtyř kol (manuální nebo automatické přepínání), 
- vznětový motor o objemu min. 1,7, min. výkon 80 kW/min., 
- pohonné hmoty nafta, 
- standard emisních limitů - min. Euro 4, 
- typ převodovky - manuální (řazení 5 stupňů + zpáteční stupeň), 
- bílá barva s provedením polepu vozidla nápisy Městská policie a znakem Městská 

policie dle §15 vyhlášky Ministerstva vnitra ČR č. 418/2008 Sb. - výroba polepu a 
umístění na příslušná místa karoserie jsou součástí zakázky, nápisy včetně názvu 
obce budou v reflexních barvách, 



 

 

  2 / 4 

 

 

- instalace světelně-zvukových výstražných zařízení - výroba či nákup a umístění 
zařízení jsou součástí zakázky, 

- vozidlo bude vybaveno min. 4 airbagy - přední a boční u řidiče i spolujezdce, 
- vozidlo bude vybaveno ABS, ASR, ESP nebo obdobným technickým systémem, 
- příprava pro umístění radiostanice (radiostanice není součástí zakázky), 
- umístění vysílacího zařízení pro sledování vozidla pomocí GPS. 

2.3. Odůvodnění požadavků 
a) pohon na všechna čtyři kola - městská policie se s vozidlem bude pohybovat po 

místních komunikacích ve složitém terénu v okolí města, po polních cestách ve 
strmých svazích apod., 

b)  nápisy, polepy a výstražná zařízení jsou dána vyhláškou Ministerstva vnitra ČR, 
c) vysílací zařízení GPS je požadováno z důvodu lokalizace vozidla v době zásahu či 

dokládání provozu vozidla . 

2.4.  Technická specifikace veřejné zakázky: 

a) Požadovaný automobil musí být nový, z produkce roku 2013 a Město Železný Brod 
musí být jeho prvním uživatelem.  

b) Požadovaný automobil musí být schválený pro provoz na pozemních komunikacích 
v souladu se zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních 
komunikacích a o změně zákona. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou provozem vozidla a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojištění 
odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999, ve znění pozdějších 
předpisů. 

c) Vozidlo bude obsahovat základní vybavení dle specifikace v Příloze 1 výzvy.   
 

3. Zadavatel požaduje: 

Zadavatel požaduje doložit splnění kvalifikačních předpokladů:  

 základní kvalifikační předpoklady  
Splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 písmena a) až m) zákona 
uchazeč doloží čestným prohlášením (čestné prohlášení je přílohou výzvy); 

 profesní kvalifikační předpoklady  
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů (podle § 54 zákona) prokáže uchazeč 
předložením:  
- výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné 

evidence, pokud je v ní zapsán, ne starší 90 kalendářních dnů od posledního dne 
pro podání nabídky (prostá kopie); 

- výpisem ze živnostenského rejstříku nebo kopií živnostenského listu (prostá kopie). 
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4. Hodnocení nabídek: 

Předložené nabídky budou ve smyslu § 76 zákona posouzeny z hlediska splnění zákonných 
požadavků a požadavků zadavatele, které jsou uvedeny v této výzvě. Nabídky, které nesplní 
posuzované požadavky, budou vyřazeny. 

Základním hodnotícím kritériem je celková nejnižší nabídková cena. Podle uvedeného 
kritéria budou hodnoceny nabídky, které splní všechny zákonné požadavky a podmínky a 
zároveň splní požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách. 

 Kriterium Váha kriteria 

1. Výše nabídkové ceny 100% 

 

5. Požadavek na způsob zpracování nabídky včetně platebních a 
fakturačních podmínek: 

4.1. Uchazeč se při plnění veřejné zakázky zavazuje dodržet veškeré aktuálně platné 
právní předpisy. 

4.2. Uchazeč navrhne nabídkovou cenu, která bude zpracována jako smluvní, pevná a 
nejvýše přípustná a musí zahrnovat veškeré náklady spojené s plněním předmětu 
veřejné zakázky. 

4.3. Výše nabídkové ceny může být překročena pouze na základě vzájemné dohody 
zadavatele a uchazeče z důvodu změny obecně platných právních předpisů platných 
v době uskutečnění zdanitelného plnění, které měly vliv na výpočet nabídkové ceny 
uchazečem. Cena zahrnuje veškeré nutně nebo účelně vynaložené náklady uchazeče, 
které mu vzniknou v souvislosti s plněním obsahu této smlouvy včetně materiálového 
zabezpečení a provozních nákladů uchazeče. 

4.4. Platba proběhne výhradně v CZK a rovněž veškeré ceněné údaje budou v této měně. 

6. Lhůta pro podání nabídky:  

Příjem nabídek do čtvrtka 4.7.2013 do 11.00 hod. 

7. Způsob, místo pro podání nabídek a forma nabídky:  

Uchazeči podají nabídku v uzavřené neporušené obálce či jiném obalu výrazně označené: 

„Vozidlo městské policie Železný Brod -  NEOTVÍRAT. 

Nabídku lze podat též osobně budově Městského úřadu Železný Brod na náměstí 3. května 1 
v pracovních dnech, a to: pondělí, středa od 8.00 do 17.00, hod., úterý, čtvrtek od 8.00 do 
14.00 hod., pátek od 8.00 do 12.00 hod. nejlépe přímo do kanceláře č. 300 (případně č. 301) 
nebo na podatelnu úřadu. 

 Uchazeči podají nabídku poštou na adresu zadavatele: Město Železný Brod, 
nám. 3. května 1, 468 22 Železný Brod, do čtvrtka 4.7.2013 do 11.00 hod. Za okamžik podání 
nabídky v případě doručování poštou je považován okamžik předání zásilky poštou 
zadavateli.  
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Nabídky budou otevřeny ihned po uplynutí lhůty, tedy ve čtvrtek 4.7.2013 v 11.00 hodin 
v kanceláři č. 300 Městského úřadu Železný Brod, náměstí 3. května č.p.1, 2. patro. 

8. Práva zadavatele: 

a. Zadavatel si vyhrazuje právo vybrat si nabídku, která nejlépe vyhovuje hodnotícím 
kritériím.  

b. Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit 
informace uváděné uchazečem v nabídce.  

c. Zadavatel si vyhrazuje právo nepřijmout žádnou z podaných nabídek. Splnění podmínek 
výběru nevzniká uchazeči právo pro přijetí nabídky, ani pro uzavření smlouvy. 
Ukončením výběru a oznámením jejího výsledku nevznikne automaticky smluvní vztah. 

d. Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o smlouvě a upřesnit její konečné znění.  

e. Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení do doby uzavření smlouvy zrušit, a to 
i bez udání důvodu, případně odmítnout všechny předložené nabídky. 

f. Jistota není požadována. 

 

 


