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Výzva k podání nabídky 

V souladu s § 18 odst. 5 a za užití zásad § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o 

veřejných zakázkách, v platném znění, (dále jen zákon),  

Vás žádáme o zaslání závazné nabídky na zakázku 

„Použité užitkové vozidlo typu Multicar nebo 

použitý pracovní stroj obdobného charakteru“ 
 

1. Identifikační údaje zadavatele 

Obec Pičín 

Pičín 154 

262 25 Pičín 

IČ:00243035 

Kontaktní osoby: RNDr. Lenka Kupková, starostka, tel. 737 489 877 

                         Stanislav Vokurka, místostarosta, tel. 602 264 311 

 

2. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky 

Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem:   

Použité užitkové vozidlo typu Multicar nebo pracovní stroj obdobného 

charakteru 

 

Druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka na dodávku 

Místo dodávky: Pičín  

Předpokládaný objem zakázky:1 použité užitkové vozidlo   nebo pracovní stroj 

Maximální předpokládaná cena zakázky: 700.000,- Kč včetně DPH 

 

3. Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky 

Předmětem veřejné zakázky je dodávka použitého vozidla nebo pracovního stroje. 

Předpokládaný termín dodávky je březen – květen 2016. 

Předpokládané technické parametry: provozuschopnost bez dalších významných oprav, 

ČR doklady, platný TP (revize pokud půjde o pracovní stroj) 

Upřednostňujeme: 4x4, diesel, delší korba pokud půjde o Multicar (Long), třístranný 

sklápěč, komunální hydraulika, redukční převodovka, koule a oko čep, případně další 

vybavení 

 

4. Způsob zpracování nabídky: 

Nabídka bude obsahovat: 

- krycí list – příloha č. 1  

- popis užitkového vozidla (pracovního stroje) dle bodu 3, údaje o technickém stavu, 

najeté kilometry, stáří vozidla 

- fotodokumetaci 

 

 

 

 



5. Způsob hodnocení nabídky: 

Hodnotícím kritériem je nabídková cena 60%, technický stav a vybavení 20%, stáří 

vozidla 20%. 

 

Nabízená cena bude cenou konečnou.  

 

6. Lhůta k podání nabídek a místo podání nabídek, zadávací lhůta 

Dotazy k předmětu zakázky lze podat e-mailem na adresu picin@quick.cz, telefonicky u 

kontaktních osob uvedených v bodě 1 nebo písemně na adresu zadavatele nejpozději 5 

dní před ukončením lhůty k podání nabídek. 

 

Nabídky lze zaslat písemně na adresu zadavatele uvedenou v bodě 1 výzvy, datovou 

schránkou nebo doručit osobně  na adresu zadavatele v úředních hodinách.  

 

Nabídky musí být doručeny nejpozději do 7.3. do 10:00 hodin. 

 

Lhůta, po kterou je uchazeč vázán svojí nabídkou, končí 60 dnů po ukončení lhůty pro 

podání nabídek.  

 

8. Závěrečná ustanovení 

Zadavatel si vyhrazuje právo na zrušení zadávacího řízení bez udání důvodu, případně 

odmítnutí všech nabídek. 

 

Z důvodu povinné archivace se podané nabídky nevrací. Veškeré náklady související 

s vypracováním nabídky v rámci tohoto výběrového řízení včetně nákladů na účast 

v tomto výběrovém řízení nese uchazeč.  

 

Podáním nabídky uchazeč souhlasí s tím, že veškeré údaje o jím nabízené ceně a 

podmínkách nabídky mohou být předmětem zveřejnění ze strany zadavatele. 

 

V Pičíně dne 23.2.2016 

 

 

RNDr. Lenka Kupková 

starostka obce 

 

 

Příloha: krycí list 

 

mailto:picin@quick.cz


Příloha č. 1     

KRYCÍ LIST NABÍDKY 
  k veřejné zakázce malého rozsahu 

 „Použité užitkové vozidlo typu Multicar nebo pracovní stroj obdobného charakteru“  
Veřejná zakázka malého rozsahu dle § 6 a § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 

ve znění pozdějších předpisů. 

1. Základní identifikační údaje 

1.1. Zadavatel 

Název: Obec Pičín 

Sídlo: Pičín 154, 262 25 

Zástupce obce:  RNDr. Lenka Kupková, starostka obce 

IČ: 00243035 

Tel.: +420 737 489 877 

E-mail: obecpicin@picin.cz 

1.2. Uchazeč 

Název:  

Sídlo/místo podnikání:  

Spisová značka v obchodním rejstříku:  

Statutární zástupce/osoba oprávněná za 
uchazeče jednat: 

 

IČ:  

Tel.:  

E-mail:  

Kontaktní osoba ve věcech nabídky:  

Tel.:  

E-mail:  

2. Formulář nabídkové ceny v CZK „nejvýše přípustné“ 

Celková cena dodávky/služby 

Cena celkem 
bez DPH 

DPH 
 

Cena celkem 
včetně DPH 

   

3. Čestné prohlášení uchazeče 

Prohlašujeme, že jsme se před podáním nabídky podrobně seznámili se všemi zadávacími podmínkami, 
že jsme těmto podmínkám porozuměli, že je v plném rozsahu a bez výhrad přijímáme. Neshledali jsme 
důvod k podání námitek proti zadávacím podmínkám a nabídku jsme zpracovali zcela v souladu 
s těmito podmínkami. Toto prohlášení činíme na základě své jasné, srozumitelné, svobodné a omylu 
prosté vůle a jsme si vědomi všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů. 

4. Oprávněná osoba za uchazeče jednat 

Podpis oprávněné osoby, 
datum: 

 

Titul, jméno, příjmení:  

Funkce:  

 

 


