
 

 

 
 

 
Oznámení o zahájení výběrového řízení vč. zadávací dokumentace a pokynů pro zpracování nabídky 

 
Město Náchod vyzývá zájemce k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku názvem 

 

,,Velitelský automobil JSDH Náchod“ 
 
 

Veřejná zakázka je zadávána mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 
znění, v souladu s Vnitřním předpisem Města Náchod pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
3. kategorie (verze 6, platná od 18.6.2018) 
 
Projekt „Pořízení ochranných pomůcek, technických prostředků a velitelského automobilu JSDH Náchod“, 
evidovaný pod číslem 20RGI02-0261, je spolufinancován z dotačního fondu Královéhradeckého kraje.  
 

 
 

1. Informace o zadavateli 
Název zadavatele: Město Náchod 
IČO zadavatele:  00272868 
Kontaktní adresa zadavatele: Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod 
Osoba zastupující zadavatele: Jan Birke, starosta 
Kontaktní osoba: Ing. Zuzana Součková 
Telefon: 491 405 246 
E-mail: z.souckova@mestonachod.cz 
 
 
 
2. Žádost o vysvětlení zadávacích podmínek 
 
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně vysvětlení zadávacích podmínek. Písemná žádost 
musí být doručen datovou schránkou (gmtbqhx), nebo na e-mail kontaktní osoby zadavatele: 
z.souckova@mestonachod.cz, nebo poštou na adresu Město Náchod, Ing. Zuzana Součková, odbor investic 
a rozvoje města, Masarykovo náměstí 40, 547 01. 
Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání 
nabídek.  
 
Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději 
do 3 pracovních dní po doručení žádosti o vysvětlení zadávacích podmínek. 
 
Zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení doručena včas. Pokud 
zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu 3 
pracovních dní. 
 
V rámci dodržení principu rovného zacházení se všemi dodavateli nemůže být vysvětlení zadávacích 
podmínek poskytováno telefonicky. 
 
Zadavatel může poskytnout vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávacích podmínek i bez předchozí žádosti. 
 
 
 
3. Informace o druhu a předmětu zakázky 
 
Předmětem plnění veřejné zakázky na dodávku s názvem „Velitelský automobil JSHD Náchod“ je 
dodávka nového velitelského automobilu v provedení „Z“ (základní), kategorie podvozku 1 „pro městský 
provoz“ a hmotnostní třídy L (dále jen „VEA“) v provedení 4x4.  
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Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v příloze této zadávací dokumentace (Příloha č. 1 Technická 
specifikace).  

 
4. Části výzvy a zadávací dokumentace 
 
Zadávací dokumentace a pokyny pro zpracování nabídky obsahuje: 
 
oznámení a zadávací dokumentaci vč. Přílohy č. 1 – 6. 
 
Pokud se v zadávací dokumentaci vyskytnou obchodní názvy některých výrobků nebo dodávek, případně 
jiná označení mající vztah ke konkrétnímu dodavateli, jedná se o vymezení předpokládaného standardu a 
účastník je oprávněn navrhnout jiné, technicky a kvalitativně srovnatelné řešení. V nabídce pak musí na tuto 
skutečnost účastník upozornit, popsat tu část, kde toto jiné řešení použil a prokázat vymezením technických 
parametrů řešení, které použil, že jím navržené materiály nebo výrobky jsou technicky a kvalitativně 
srovnatelné nebo lepší. 
Zadavatel upozorňuje účastníky na skutečnost, že zadávací dokumentace je souhrnem požadavků 
zadavatele, a nikoliv konečným souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně platných norem. 
Účastník se tak musí při zpracování své nabídky vždy řídit nejen požadavky obsaženými v zadávací 
dokumentaci, ale též ustanoveními příslušných obecně platných norem. 
Údaje v jednotlivých částech zadávací dokumentace vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění 
veřejné zakázky. Těmito podklady je zájemce povinen řídit se při zpracování nabídky. 
 
Účastník je povinen plně respektovat zadávací podmínky a není oprávněn v nich provádět žádné změny. 
 
 
 
5. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky  
 
Předpokládaná hodnota zakázky činí 2 000 000 Kč bez DPH  
 
 
 
6. Doba a místo plnění veřejné zakázky 
 
Předpokládaný termín plnění VZ  
 
Předpokládaný termín zahájení plnění:  po podpisu kupní smlouvy 
 
Termín předání: nejpozději do 28.2.2021 
  
             
 
Místo plnění VZ 
 
Místem plnění se rozumí ul. Raisova 2133, 547 01 Náchod, pokud následně kupující nestanoví jinak.  
 
 
7. Ostatní podmínky 
 
Zadavatel uvádí, že provede posouzení splnění podmínek účasti ve výběrovém řízení až po hodnocení 
nabídek.  

 
Zadavatel provede posouzení splnění podmínek účasti u vybraného dodavatele. 

 
Zadavatel odešle vybranému dodavateli výzvu k předložení dokladů, jejichž předložení je podmínkou 
uzavření smlouvy, pokud si je zadavatel vyhradil. 
 
8. Požadavky veřejného zadavatele na kvalifikaci 

 
Obecná ustanovení o prokazování splnění kvalifikace 



 

 3/7 

 

Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže splnění: 

- základní způsobilosti, 
- profesní způsobilosti, 
- technickou kvalifikaci. 

 

8.1 Prokázání kvalifikace v nabídce 

Dodavatel prokáže splnění požadovaných kritérií kvalifikace předložením příslušných dokladů v prosté 
kopii, přičemž všechny požadované doklady k prokázání kvalifikace může dodavatel v nabídce 
nahradit čestným prohlášením dle vzoru uvedeného v příloze č. 4,5 a 6 této ZD.  

Zadavatel si vyhrazuje právo, vyžádat si od účastníků řízení v jeho průběhu předložení originálů nebo 
ověřených kopií dokladů o kvalifikaci podpůrně postupem dle § 46 odst. 1 zákona.  

Před uzavřením smlouvy si zadavatel od vybraného dodavatele vždy vyžádá předložení originálů 
nebo ověřených kopií všech dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly ve výběrovém řízení předloženy.  

Doklady prokazující základní způsobilost a profesní způsobilost musí prokazovat splnění požadovaného 
kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky. 

 

8.2. Prokázání kvalifikace prostřednictvím třetích osob 

Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti (s výjimkou profesní 
způsobilosti spočívající v předložení výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné evidence, pokud jiný právní 
předpis zápis do takové evidence vyžaduje) požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob.  

Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit: 

a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti jiné osoby v rozsahu předložení výpisu z 
obchodního rejstříku nebo jiné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence 
vyžaduje, 

b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby, 

c) doklady o splnění základní způsobilosti jiné osoby v rozsahu stanoveném zadavatelem, tj. 
předložením čestného prohlášení (možno využít vzor v příloze č. 4 této ZD), 

d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k 
poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné 
zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele. 

 

8.3 Prokázání kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů 

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost (dle čl. 8.5 této ZD) a profesní 
způsobilost v rozsahu předložení výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný 
právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje, každý dodavatel samostatně. 

 

8.4. Prokázání kvalifikace získané v zahraničí 

V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního řádu 
země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem. Tento doklad bude do nabídky 
předložen s překladem do českého jazyka (nemusí být úředně ověřený překlad). Pokud by však měl 
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 latinském jazyce se předkládají bez překladu.  

Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad nevydává, může být nahrazen čestným 
prohlášením. 
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8.5. Základní způsobilost 

Způsobilým není dodavatel, který: 

a)  byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně 
odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního 
řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží, 

b)  má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek, 

c)  má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na 
veřejné zdravotní pojištění, 

d)  má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na 
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, 

e)  je v likvidaci1, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku2, vůči němuž byla nařízena nucená 
správa podle jiného právního předpisu3 nebo je v obdobné situaci podle právního řádu země sídla 
dodavatele.  

Základní způsobilost prokazuje účastník čestným prohlášení o splnění základní způsobilosti dle výše 
uvedeného. Účastník může využít vzor, který je součástí této ZD (viz příloha č. 4 této ZD), nebo 
vlastní čestné prohlášení s potvrzením skutečností dle výše uvedeného písm. a) – e). 

 

 8.6. Profesní způsobilost 

Splnění profesní způsobilosti prokáže dodavatel, který předloží v nabídce čestné prohlášení (vzor viz 
příloha č. 5 této ZD) nebo: 

- prostou kopií výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní 
předpis zápis do takové evidence vyžaduje.  

 
8.7. Kritéria technické kvalifikace 

 
Splnění technické kvalifikace prokáže dodavatel, který předloží v nabídce čestné prohlášení (vzor viz 
příloha č. 6 této ZD) nebo seznam dodávek poskytnutých dodavatelem za poslední 3 roky před  
zahájením výběrového řízení vč. osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení 
nejvýznamnějších z těchto dodávek. 
 
Zadavatel považuje za splněné, pokud účastník doloží:  
min. 2 obdobné dodávky (dodávka hasičského automobilu) + osvědčení objednatele o řádném 
poskytnutí a dokončení těchto dodávek, pro každou dodávku ze seznamu.  
 
V seznamu budou uvedeny alespoň následující údaje: 
 

 název dodávky, 
 místo dodávky,  
 objednatel (název a sídlo),  
 měsíc a rok plnění 
 finanční objem dodávky (v mil. Kč bez DPH).  

 
Osvědčení objednatele bude zahrnovat informaci o řádném poskytnutí a dokončení prací.  
 
Rovnocenným dokladem k prokázání je zejména smlouva s objednatelem a doklad o uskutečnění plnění 
dodavatele. 
 
9. Obchodní podmínky 
 
Zadavatel předkládá návrh kupní smlouvy jako přílohu č. 3 ZD. Tento návrh Kupní smlouvy je pro 
účastníka závazný. Účastník do vzoru návrhu kupní smlouvy doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu 

                                                 
1 § 187 občanského zákoníku. 
2 § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
3 Například zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a 
některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších 
předpisů, zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů. 
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smlouvy a takto doplněný vzor předloží jako svůj návrh kupní smlouvy na veřejnou zakázku. 
Účastník je povinen předložit v nabídce návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jeho 
jménem.  
 
Návrh kupní smlouvy musí být ze strany účastníků podepsán statutárním orgánem nebo osobou k tomu 
statutárním orgánem zmocněnou v souladu se způsobem jednání jménem účastníka. Originál či úředně 
ověřená kopie zmocnění musí být v takovém součástí návrhu smlouvy účastníka.  
 
10. Způsob a forma zpracování nabídkové ceny 

 
Nabídka bude předložena v jednom originálním vyhotovení v písemné podobě. 
 
Nabídka včetně veškerých požadovaných dokladů a příloh musí být zpracována výhradně v českém jazyce.  
Veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis účastníka, musí být podepsány statutárním 
orgánem účastníka, v případě podpisu jinou osobou musí být originál nebo úředně ověřená kopie jejího 
zmocnění doložen v nabídce.  
 
DORUČENÍ:  
 
Nabídka by měla být včetně veškerých požadovaných dokladů a příloh svázána do jednoho svazku. Svazek 
by měl být na prvním straně označen názvem veřejné zakázky a obchodní firmou a sídlem účastník. Svazek 
by měl být zabezpečen proti manipulaci s jednotlivými listy.  
 
Veškeré doklady musí být kvalitním způsobem vytištěny tak, aby byly dobře čitelné. Žádný doklad nesmí 
obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl.  
 
11. Požadovaný obsah nabídky 
 
Nabídka musí obsahovat: 
 

- Krycí list nabídky (název veřejné zakázky, základní identifikační údaje zadavatele a účastníka 
(včetně osob zmocněných k dalším jednáním), nejvýše přípustná nabídková cena v členění dle 
zadávací dokumentace, termín dodání, datum a podpis osoby oprávněné za účastníka jednat)  - 
vzor Příloha č. 2 ZD.  

- Návrh kupní smlouvy – obchodní podmínky podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za 
účastníka – závazný vzor Příloha č. 3 ZD.  

- Technická specifikace  - podepsaná osobou oprávněnou jednat jménem za účastníka – závazný 
vzor Příloha č. 1 ZD (Technická specifikace bude přílohou č. 1 návrhu kupní smlouvy).  

- Čestné prohlášení – Základní způsobilost (vzor Příloha č. 4 ZD)  
- Čestné prohlášení – Profesní způsobilost (vzor Příloha č. 5 ZD) 
- Čestné prohlášení – Technická kvalifikace (vzor Příloha č. 6 ZD) 

 
Zadavatel může využít objasnění nebo doplnění údajů. 
 
 
12. Způsob hodnocení nabídek 
 
Hodnocení ekonomické výhodnosti bude provedeno ve formě hodnocení nejvýhodnějšího poměru 
nabídkové ceny a kvality (termín dodání).  
  
Kritérium hodnocení: 

A.    Nabídková cena v Kč bez DPH   - váha  80 % 
Účastník ve své nabídce uvede nabídkovou cenu za celý rozsah plnění veřejné zakázky v Kč. 
Nabídkou nejvýhodnější bude nabídka, která bude nejnižší.  
  

B.    Termín dodání      - váha 20 % 
Zadavatel stanovuje maximální termín pro dodání velitelského automobilu do 28. 2. 2021.  
  
  
Termín dodání uchazeč vyjádří tak, že uvede (na krycím listu nabídky), o kolik kalendářních měsíců 
dříve, než je termín 28. 2. 2021 je schopen dodat nabízený velitelský automobil. Zadavatel stanovil 
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omezení v rozsahu 0 – 5 měsíců. Zadavatel uvede konkrétní termín dodání do návrhu kupní 
smlouvy. Nejvýhodnější nabídkou bude nabídka účastníka, který stanoví maximální hodnotu 
(hodnotou maximální je 5 měsíců, hodnotou minimální je 0 měsíců).  

  
  
Metoda vyhodnocení nabídek v jednotlivých kritériích: 
Hodnocení nabídek bude provedeno pomocí bodovací stupnice v rozsahu 0 – 100 bodů pro každé jednotlivé 
hodnotící kritérium. Každé jednotlivé nabídce je dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží 
úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria. Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má 
nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria (nabídková cena v Kč bez DPH) získá hodnocená nabídka 
bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené 
nabídce. 
Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria (Termín 
dodání) získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty 
nabídky k hodnotě nejvhodnější nabídky. 
Hodnocení podle bodovací metody provede hodnotící komise tak, že jednotlivá bodová ohodnocení nabídek 
dle dílčích kritérií vynásobí příslušnou vahou daného kritéria. Na základě součtu výsledných hodnot dílčích 
kritérií u jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako 
nejúspěšnější je stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší bodové hodnoty. 
  
Pokud je ve výběrovém řízení jediný účastník výběrového řízení, může být zadavatelem vybrán bez 
provedení hodnocení. 
  
Pokud dojde po vyhodnocení výše stanovenou metodou k rovnosti nabídek, bude o pořadí nabídek 
rozhodovat stanovená nabídková cena v Kč bez DPH. Pokud i přesto dojde k rovnosti nabídek, bude o 
pořadí nabídek rozhodovat termín doručení nabídky. 
 
 
13.         Lhůta a místo pro podání nabídky  
 
Nabídky účastníci doručí nejpozději do  24.8.2020 do 9:00 hod. 
 
Nabídky mohou účastníci doručit v listinné podobě osobně do podatelny zadavatele, výhradně na adresu: 
Městský úřad Náchod, Zámecká 1845, 547 01 Náchod, a to v pondělí a ve středu v době od 8:00 do 12:00 a 
od 13:00 do 17:00, v úterý a ve čtvrtek v době od 8:00 do 11:30 a od 12:00 do 14:00 a v pátek od 8:00 do 
13:30 hod., v poslední den podání nabídky do 10:00 hod, nebo doporučeně poštou na adresu zadavatele. 

 
V případě zaslání poštou je rozhodující termín doručení na podatelnu MěÚ Náchod. 
 
Nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek nebudou otevřeny. 
 
Nabídka musí být předložena v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky „Velitelský 
automobil JSDH Náchod“ a nápisem NEOTEVÍRAT. Obálka bude označena názvem a adresou účastníka. 
 
 
14. Požadavky na varianty nabídek 
 
Zadavatel nepřipouští variantní podání nabídek. 
 
 
15. Jednání o nabídkách 

 
Zadavatel nebude o podaných nabídkách s účastníky jednat. 
 
 
16. Další práva a podmínky vyhrazené zadavatelem 
 
Zadavatel si vyhrazuje právo: 
 poskytnout vysvětlení zadávacích podmínek, změnit nebo doplnit zadávací podmínky  
 zrušit výběrové řízení bez udání důvodu, nejpozději však do doby uzavření kupní smlouvy 
 uveřejnit smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně příloh, všech jejích změn a dodatků, výši 
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skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky 
 
Zadavatel nebude hradit účastníkům výdaje spojené se zpracováním nabídky a jejím doručením. 
Předložené nabídky zadavatel nevrací. 
 
17. Přílohy zadávací dokumentace 
 
Výzva vč. zadávací dokumentace + Přílohy 
Příloha č. 1 Technická specifikace 
Příloha č. 2 Krycí list nabídky 
Příloha č. 3 Kupní smlouva – závazný návrh 
Příloha č. 4 ČP – Základní způsobilost  
Příloha č. 5 ČP – Profesní způsobilost  
Příloha č. 6 ČP – Technická kvalifikace 
 
Tato zadávací dokumentace vč. příloh byla schválena Radou města Náchod dne 10.8.2020, pod usnesením 
č. ….. 
 
 
V Náchodě dne  11.8.2020 
 
 
 
 
 
  
 Jan Birke 
  starosta 
 
 
 
 


		2020-08-11T08:33:25+0000
	Not specified




