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Dobrovolný svazek obcí  ČOV Velička 

696 63 Hroznová Lhota 170 

IČO: 71220925 
 

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A VÝZVA 

K PODÁNÍ NABÍDKY 
na zadání zakázky malého rozsahu na dodávku, pro zadávací řízení mimo režim zákona 
č.137/2006, o veřejných zakázkách, v platném znění. 

 

Název zakázky: Užitkové vozidlo pro ČOV Velička   
 
 
 

Vážení, 

zadavatel veřejné zakázky na dodávku s názvem Užitkové vozidlo pro 

ČOV Velička, zadávanou mimo režim zákona č.137/20006 v platném znění Vás 

tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace pro účast v zadávacím 

řízení. 

 

 

 

 

 

 

 

Za Vaši účast děkujeme 
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1. IDENTIFIKACE ZADAVATELE:  
Název zadavatele:     ČOV Velička 
Kontaktní osoba:        Předseda přdstavenstva Ing. Petr Hanák  
Adresa/sídlo :             696 63 Hroznová Lhota 170 
IČ:  71220925 
DIČ:  CZ 0071220925 
Tel:  518 327 120 
Mobil: 724162276 
Email:  starosta@hroznovalhota.cz 
Profil zadavatele: http://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/71220925 

 
 

2. ZÁKLADNÍ INFORMACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE 
 

Název zakázky: Užitkové vozidlo pro ČOV Velička 

 
 
Typ veřejné zakázky: Zakázka na dodávku 
 
Druh zadávacího řízení: mimo režim zákona č.137/20006 v platném znění  

 
3. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY 
 
Zadavatel hodlá zadat zakázku na dodávku, jejímž předmětem je pořízení strojového 
vybavení pro údržbu ČOV, čerpacích stanic a stokové sítě ČOV Velička. Jedná se zakoupení 
ojetého užitkového vozidla se sklápěčem. Technická specifikace, jakož i další náležitosti 
k předmětu zakázky jsou uvedeny v technických podmínkách zadávací dokumentace. 
 

4. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 350.000,- Kč bez DPH 
 

5. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK 
 
Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 4. 3. 2016 do 12.00 hod. V tuto dobu musí být 
nabídka fyzicky doručena na místo pro podání nabídek. 
 
Nabídky zasílejte doporučenou poštou na adresu zadavatele nebo osobně v podatelně 
Obecního úřadu Hroznová Lhota v pracovní dny v době od 9.00 hod do 12.00 hod, tj. 
Hroznová Lhota 170, 69663 Hroznová Lhota 
 

Nabídky musí být předány v zalepené obálce, opatřené na přelepu razítkem nebo 

podpisem a označené nápisem „VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NEOTVÍRAT Užitkové vozidlo pro ČOV 
Velička.“ 
 

6. ZADÁVACÍ LHŮTA 
Zadávací lhůta představuje časové období, po které je uchazeč vázán svou nabídkou 
podanou zadavateli na plnění veřejné zakázky. 
Zadavatel stanovil zadávací lhůtu v délce 60 kalendářních dnů 
Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem 
doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Je-li tedy oznámení o výběru 
nejvhodnější nabídky doručeno uchazeči ještě před plánovaným koncem uvedené zadávací 
lhůty, končí zadávací lhůta pro uchazeče již tímto okamžikem. Zadávací lhůta se prodlužuje 
uchazečům, s nimiž může zadavatel uzavřít smlouvu, až do doby uzavření smlouvy podle 
§84 odst.4 nebo do zrušení zadávacího řízení. Jsou-li podány námitky, zadávací lhůta 
neběží (resp. je přerušena).  
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7. INFORMACE K POSKYTOVÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE: 
Zadávací dokumentace je přílohou č.1 výzvy. Zadávací dokumentace je zveřejněna stejně 
jako tato výzva na profilu zadavatele : http://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/71220925 a 
webových stránkách obcí tvořících svazek. 
 

8. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK PODLE HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ 
 

Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena, při splnění všech 
zadávacích podmínek. 
Zakázky budou seřazeny podle výše nabídkové ceny v Kč včetně DPH. Zakázka 
bude přidělena uchazeči, který podal nabídku s nejnižší nabídkovou cenou. 

 
 

9. PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY 
Nabídka bude předložena ve dvou (2) identických originálech v písemné formě v českém 
jazyce. Nabídky nebude obsahovat opravy a přepisy, které by mohly zadavatele uvést 
v omyl. Nabídka bude zajištěna proti volné manipulaci s jednotlivými listy nabídky 
(doporučení zadavatele). Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány 
vzestupnou číselnou řadou (doporučení zadavatele).  
 

10. NABÍDKA MUSÍ SPLŇOVAT TYTO NÁSLEDUJÍCÍ PODMÍNKY: 
 

- musí splňovat požadavky výzvy a zadávací dokumentace 
- musí obsahovat označení dodavatele, včetně obchodní firmy, právní formy, sídla, IČ, 

DIČ, telefonní a e-mailové spojení, statutární orgán dodavatele 
- musí obsahovat zpracování cenové nabídky 
- musí být datována a podepsána osobou oprávněnou jednat za dodavatele 
- musí obsahovat ostatní dokumenty požadované zadávací dokumentací a ostatní 

informace tvořící nabídku 
 
Doporučené řazení dokumentů, výčet požadovaných dokumentů a další požadavky na 
nabídku jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. 
 

11. DALŠÍ INFORMACE 
 
Další informace jsou podrobně uvedeny v zadávací dokumentaci 
 
Otevírání obálek bude provedeno 7. 3. 2016 v 16.00 hod. v sídle zadavatele. Otevírání 
obálek je pro uchazeče veřejné.  
 
Zadavatel si vyhrazuje právo soutěž zrušit nebo nevybrat žádnou z uvedených nabídek.  
 
 
V Hroznové Lhotě dne 15. 2. 2016 
 
 
 
 
 
 

Ing. Petr Hanák 
starosta obce 

 
 

Přílohy: Zadávací dokumentace  

http://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/71220925

