
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO 
ROZSAHU ZADÁVANOU MIMO REŽIM ZÁKONA 

 
Název programu:  NPŽP-NPO 3/2022 - NPŽP 5.2.D 
Pořadové číslo žádosti:  5220300202 
Název projektu:  Pořízení nového Elektromobilu pro obec Kačici 
Druh zakázky:   Dodávky 
 
Tato zakázka není realizována dle zákona č. 134/2016 Sb., ale na základě výjimky dle § 31. 
Zakázka je realizována dle podmínek NPŽP (www.narodniprogramzp.cz) jako zakázka 
malého rozsahu. 
 
Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě 
rozhodnutí ministra životního prostředí. 
 
 
Identifikace zadavatele 
Název zadavatele:   Obec Kačice  
IČ zadavatele:    00234494 
Sídlo zadavatele:   Masarykova 20, 273 04 Kačice 
Statutární zástupce zadavatele: starosta Libor Němeček 
Kontaktní osoba zadavatele:  Libor Němeček 
Telefon a e-mail kontaktní osoby příjemce (zadavatele) pro poskytování informací: 

724 188 882, info@kacice.cz 
 

 

Zadavatel na základě ustanovení § 6 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) Vás 

VYZÝVÁ 

jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako veřejnou zakázku malého 
rozsahu. 

 
 

1. Popis veřejné zakázky malého rozsahu a místo plnění veřejné zakázky 
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka 1 ks vozidla s elektropohonem (L7E) pro 
obec Kačici dle technické specifikace, která je přílohou č. 1 této Výzvy. 
 
Dodavatel je povinen nabídnout takový výrobek, který splňuje všechny požadavky a parametry 
uvedené v příloze č. 1 Výzvy. Všechny parametry uvedené v příloze č. 1 Výzvy musí být 
splněny, jinak bude nabídka vyřazena pro nesplnění podmínek Výzvy. Parametry, uvedené 
v příloze č. 1 Výzvy, jsou uvažovány jako minimálně možné a musí být beze zbytku dodrženy, 
ale dodavatel může nabídnout výrobek s lepšími než požadovanými parametry, nebo výbavou 
nad rámec požadované výbavy. 
 

http://www.narodniprogramzp.cz/


Účastník je povinen se podrobně seznámit s technickými podmínkami pro předmět zakázky a 
v případě, že bude vybrán zakázku realizovat, je povinen zakázku realizovat tak, aby byla 
v souladu s technickými podmínkami a minimálně splňovala všechny parametry definované 
v technických podmínkách. 
Jsou-li v technických podmínkách nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, 
jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a 
kvalitativně srovnatelné řešení kompatibilní s řečeným.  
 
 
2. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 570.000 Kč bez DPH.  
 

3. Předpokládaný termín dodání vozidla 
Předpokládaný termín dodání vozidla je ve 4/2023. 
 
4. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů uchazeče 
a) Základní kvalifikační předpoklady 
Zadavatel požaduje prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů dodavatele 
v rozsahu dle § 53, odst. 1, písm. a) – k) zákona.  
Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením čestného 
prohlášení.  Toto čestné prohlášení musí být podepsáno statutárním zástupcem uchazeče 
a nesmí být starší 30 dnů. 

b) Lhůta pro prokázání kvalifikace  
Dodavatel prokazuje splnění kvalifikace ve lhůtě stanovené pro podání nabídek, doklady ke 
kvalifikaci budou součástí nabídky.  
 
c) Neprokázání kvalifikace  
Pokud dodavatel ve své nabídce neprokáže kvalifikaci stanoveným způsobem, nebude jeho 
nabídka dále hodnocena. Zadavatel však má právo požadovat vyjasnění nebo doplnění 
kvalifikace. 

d) Profesní způsobilost 
Profesní způsobilost bude doložena výpisem z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel 
zapsán, či výpisem z jiné obdobné evidence pokud je v ní dodavatel zapsán (např. výpisem 
z živnostenského rejstříku v případě OSVČ, která není zapsána v Obchodním rejstříku). 
Uchazeč doloží originál nebo kopii dokladu. 
Výše uvedené dokumenty nesmí být starší 3 měsíců ke dni vyhlášení této zakázky. Zadavatel 
akceptuje výpisy pořízené z Internetu (např. z www.justice.cz apod.). Před podpisem smlouvy 
může Zadavatel od vybraného dodavatele požadovat předložení originálů těchto dokumentů. 
 
5. Lhůta pro podání nabídek a adresa podání nabídek 
Nabídku je nutno odevzdat do 06.03.2023 do 15:00 hod. na adresu Obecního úřadu obce 
Kačice, Masarykova 20, 273 04 Kačice. Nabídky doručené zadavateli po uplynutí stanovené 
lhůty nebudou hodnoceny.  
 

http://www.justice.cz/


Nabídku může zájemce doručit po celou dobu lhůty pro podání nabídky elektronicky na e-mail 
info@kacice.cz nebo do datové schránky 46pbr44, případně v pracovních dnech na adresu 
zadavatele nebo poštou doporučeně označené:  

 

„NEOTVÍRAT – POŘÍZENÍ NOVÉHO ELEKTROMOBILU PRO OBEC KAČICI“ 

Otevření obálek s nabídkami se uskuteční dne 06.03.2023 v 16:00 hod. 
O výsledku výběrového řízení budou všichni uchazeči písemně vyrozuměni. 
 
6. Obsah nabídky 

I. Krycí list nabídky. 
II. Čestné prohlášení o splnění Základní způsobilosti k veřejné zakázce. 

- Doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů (výpis z obchodního 
rejstříku či jiné evidence, pokud je v ní účastník zapsán). 

III. Návrh kupní smlouvy – účastník předloží návrh smlouvy podepsaný osobou 
oprávněnou jednat jménem účastníka či za účastníka, do které doplní identifikační 
údaje, nabídkové ceny bez DPH, sazbu DPH v % a její výši a cenu celkem včetně DPH.  
Podepsaný návrh kupní smlouvy obsahující požadované obchodní podmínky. Podpis 

nemusí být ověřený, ale musí být podpisem oprávněné osoby (např. Jednatele, OSVČ, 

Statutárního zástupce). Podpisem Účastník akceptuje tento návrh a je připraven 

k podpisu budoucí smlouvy v tomto znění s doplněnými parametry vzešlými z tohoto 

výběrového řízení.  

IV. Technická specifikace nabízeného výrobku – Může se jednat o nabídkový list, 

katalogový list, nebo jiný dokument, ze kterého bude zřejmé, jaké konkrétní vozidlo a 

s jakými konkrétními parametry je nabízeno. Z předložené specifikace musí být zřejmé, 

zda nabízený výrobek splňuje technickou specifikaci požadovanou v příloze č. 1 této 

Výzvy. 

Nabídka musí být dostatečným způsobem zajištěna proti manipulaci s jednotlivými listy, bude 
pevně svázána a stránky budou očíslovány souvislou, vzestupnou číselnou řadou. 

 
7. Kritéria pro zadání veřejné zakázky 
Kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomicko-komplexní výhodnost nabídky. 

Zadavatel stanovil pro zadání veřejné zakázky následující hodnotící kritéria a jejich váhu: 

Nabídková cena bez DPH – váha 100 %.  

Uchazeč uvede ve své nabídce cenu za celý rozsah plnění veřejné zakázky v Kč. 

Údaje uvedené zájemcem v podmínkách k jednání budou obsaženy v návrhu smlouvy o dílo 
podepsaném osobou oprávněnou za zájemce jednat. 

8. Lhůta, po kterou je zájemce svou nabídkou vázán 
Zájemce je svou nabídkou vázán po dobu 90 dnů ode dne skončení lhůty pro podání nabídek. 

 

mailto:info@kacice.cz


9. Požadavky na způsob zpracování cenové nabídky 
Nabídka bude předložena v jednom originále, v písemné formě, v českém jazyce. Nabídka 
bude zpracována a řazena do jednotlivých oddílů v následujícím členění: 
  

9.1. Krycí list nabídky, který bude obsahovat: 

• Název veřejné zakázky. 

• Obchodní firmu/jméno, sídlo/místo podnikání uchazeče, IČ, DIČ. 

• Osobu oprávněnou jednat jménem uchazeče. 

• Pověřeného zástupce pro případné další jednání. 

• Kontaktní údaje: tel., e-mail, datová schránka. 

• Nabídkovou cenu v členění dle bodu 8.2. těchto zadávacích podmínek. 

• Datum, jméno a podpis osoby oprávněné jednat jménem uchazeče. 

9.2. Nabídková cena bude uvedena v členění: nabídková cena bez daně z přidané hodnoty 
(DPH), samostatně příslušná sazba DPH a nabídková cena včetně DPH.  

Nabídková cena v této skladbě bude uvedena na krycím listu nabídky. Nabídková cena 
bude obsahovat veškeré náklady na splnění zakázky za celou dobu plnění veřejné 
zakázky.  

10. Další práva a podmínky vyhrazené zadavatelem 

• Zájemci nenáleží žádná náhrada nákladů, které vynaložil na účast v této výzvě. 

• Zadavatel si vyhrazuje právo nepodepsat s vítězným uchazečem smlouvu o dílo 
v případě nenadálých změn. 

Dodavatel bere na vědomí, že v souladu s ustanovením §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, se stává osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné 
v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo veřejné finanční podpory. 

11. Způsob jednání s Dodavateli  
Zadavatel nebude jednat s Dodavateli o podaných nabídkách. 
 
12. Požadavky na varianty nabídek a dodatečné plnění 
Zadavatel nepřipouští varianty nabídek ani dodatečné plnění nabídnuté nad rámec požadavků 
stanovených v této Výzvě. 
 
13. Poskytování dodatečných informací  
Dodavatel je oprávněn po zadavateli písemně požadovat vysvětlení zadávacích podmínek. 

Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty 

pro podání nabídek. Vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez 

předchozí žádosti nebo na základě pozdě doručené žádosti. Zadavatel uveřejní, odešle nebo 

předá vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 

pracovních dnů po doručení žádosti. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není 

doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí tuto lhůtu dodržet.   

 



14. Ostatní podmínky 
a. Zadavatel si vyhrazuje právo realizovat zakázku pouze v případě poskytnutí dotace od 

Ministerstva životního prostředí. 
b. Zadavatel nepřipouští varianty nabídek ani dodatečné plnění nabídnuté nad rámec 

požadavků stanovených v této Výzvě. 
c. Zadavatel neumožňuje dílčí plnění zakázky. 
d. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení, a to i bez udání důvodu. 
e. V případě zrušení výběrového řízení, nemá Dodavatel nárok na náhradu nákladů na účast, 

zpracování nabídky, ušlý zisk nebo dalších nákladů vzniklých v souvislosti s nabídkou. 
f. Každý Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. 
g. Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný 

dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 
h. Zadavatel prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani 

veřejným příslibem a nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona 
č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách (zakázka je realizována na základě výjimky § 31 
ZVZ). Zakázka je soutěžena v režimu zakázky malého rozsahu. 

 

15. Přílohy 

• Technické podmínky 

Dokumenty jsou dostupné na adrese: Obecní úřad Kačice, Masarykova 20, 273 04 Kačice. 

 

V Kačici dne 13.02.2023 

 

 

 

Libor Němeček 

Starosta 

  



Příloha č. 1 – Technické podmínky 
 
Níže uvedené požadavky jsou požadovány jako minimálně možné. Dodavatel je povinen je 
splnit beze zbytku, s tím, že je možné nabídnout vozidlo s lepšími než požadovanými 
parametry. 
 

Parametr požadovaný Zadavatelem Požadovaná 
hodnota 

Lithiové baterie, nebo baterie LiFEPO4 s kapacitou 
minimálně 9kWh 

ANO 

Zvedání korby ANO 

Klimatizace ANO 

Zásuvka 230 V (pro připojení el. přístroje – např. vrtačky) ANO 

Vozidlo je způsobilé pro provoz na veřejných komunikacích 
(lze přihlásit do registru vozidel a osadit RZ)  

ANO 

Kategorie vozidla L7E ANO 

Prodloužená záruka ANO 

Pletivová bočnice ANO 

Zajištění záručního a pozáručního servisu ANO 
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