
Výzva k podání nabídek (dále jen „zadávací dokumentace“) na veřejnou zakázku malého rozsahu 

 

Zadavatel: 

Název zadavatele: Odborný léčebný ústav Jevíčko 

Sídlo zadavatele: 56943 Jevíčko, TRN-Léčebna 508 

IČ: 00193976 

Osoba oprávněná jednat: Ing. Lenka Smékalová, ředitelka 

 

 

Zadavatel si Vás dovoluje vyzvat k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu: 

 
 

Název zakázky: 
 

„Sanitní vozidlo pro převoz pacientů na leasing“ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Údaje o uchazečích 

Uchazeč je povinen vyplnit přílohu č. 1 této zadávací dokumentace. 

 

2. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky 

Jedná se o veřejnou zakázku na službu. Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání 

veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“). Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu. 

 

Předmětem veřejné zakázky je dodávka jednoho kusu sanitního vozu. Přesná technická specifikace předmětu 

plnění je uvedena v příloze č. 2, která tvoří nedílnou součást těchto zadávacích podmínek. 

 

Zadavatel ve vztahu k zadávací dokumentaci a všem jejím součástem uvádí, že pokud se kdekoliv 
objevují odkazy na obchodní firmy, názvy, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou 
osobu, jedná se pouze o příkladný popis řemeslného zpracování, vizuálního, kvalitativního a 
technologického standardu a zadavatel jednoznačně připouští použití i jiných kvalitativně a technicky 
obdobných řešení. 

3. Termíny a místo plnění zakázky 

Dodávka bude realizována nejpozději do 30.11.2017. 
Místem plnění je sídlo zadavatele. 

4. Požadavky na prokázání způsobilosti a kvalifikačních předpokladů uchazeče 

Uchazeči musí předložit pro splnění způsobilosti a kvalifikačních předpokladů následující doklady: 

 
4.1 Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti předložením: 

 
1) prosté kopie oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, přičemž zada-

vatel požaduje předložení dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v roz-

sahu odpovídajícím rozsahu předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu prokazující příslušné živ-

nostenské oprávnění či licenci a to přesně: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1-3 živ-

nostenského zákona. 

 
4.2  Dodavatel prokazuje technické kvalifikační předpoklady předložením: 

Dodavatel k prokázání tohoto kvalifikačního předpokladu doloží alespoň pět (5) obdobných služeb, 

které realizoval v posledních 3 letech ode dne podání nabídky. Obdobným plněním se rozumí 

dodávka sanitního vozu v min. objemu 800.000,-- Kč bez DPH. Uchazeč doloží fotodokumentaci 

dodaných vozů (ideálně i interiér), identifikaci objednatele a rok výroby. 

 

 



5. Zadávací podklady 

Podkladem pro vypracování cenové nabídky je tato zadávací dokumentace a její přílohy. 

 

6 Doplňující informace 

Žádosti o poskytnutí dodatečných informací ze strany uchazečů musí být doručeny písemně nebo e-mailem 

zástupci zadavatele na e-mail: vlasek.zakazky@gmail.com (telefonické dotazy nebudou akceptovány!!). 
V předmětu mailu bude název zakázky. 
Zadavatel poskytne dodatečné informace nejpozději do 3 pracovních dnů po doručení žádosti. Dodatečné 

informace, včetně přesného znění žádosti doručí zadavatel i všem ostatním uchazečům, kteří požádali o 

poskytnutí zadávací dokumentace nebo kteří byli vyzvání k podání nabídky a uveřejní na svých webových 

stránkách a na profilu zadavatele (https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00193976). 
 

7 Požadavky na jednotný způsob zpracování cenové nabídky 

 Nabídka bude zpracována v českém jazyce v písemné formě, podepsána oprávněným zástupcem 

uchazeče. 

 Nabídka bude odevzdána ve vytištěné, pevně spojené podobě tak, aby bylo zabráněno ztrátě či 

výměně jednotlivých listů nabídky. Veškeré části nabídky budou po spojení tvořit jeden celek. Takto 

spojená nabídka bude opatřena přelepkou s razítkem. Strany budou očíslovány. 

 Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Nabídka 

uchazeče se podává písemně v uzavřené obálce s výzvou. Tato obálka bude zřetelně označena 

nápisem: „NEOTEVÍRAT – „Sanitní vozidlo pro převoz pacientů na leasing“. Na obálce 

uvedena identifikace uchazeče a jeho adresa. 
 Nabídka bude předložena v jednom originálním vyhotovení a v jedné kopii odpovídající originálu, 

tj. tato kopie bude taktéž odevzdána ve vytištěné, pevně spojené podobě tak, aby bylo zabráněno 

ztrátě či výměně jednotlivých listů. 

 

8 Struktura podané nabídky 

Nabídka bude zpracována v následující struktuře. 

 

Krycí list nabídky 

Pro zpracování Krycího listu nabídky uchazeč závazně použije vzor Krycího listu nabídky (tvoří přílohu 

č. 1 této zadávací dokumentace) a chybějící požadované údaje do něj doplní. Takto vyplněný Krycí list 

nabídky podepíše osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče a vloží jako první list do nabídky. 



Celková nabídková cena uvedená v Krycím listu bude obsahovat veškeré náklady na splnění zakázky 

za celou dobu plnění veřejné zakázky. Celková nabídková cena bude stanovena jako cena „nejvýše 
přípustná“. 

 

Doklady prokazující kvalifikaci 

Požadavky na prokázání způsobilosti a kvalifikace v sekci 4 této zadávací dokumentace. 
 

Nabídková cena 

Nabídková cena musí být uvedena jako cena nejvýše přípustná, včetně dopravy do místa plnění a 

dalších vedlejších nákladů v celkovém členění v Kč bez DPH a s DPH. 

Uchazeč odpovídá za kompletnost poskytovaných činností a je povinen i veškeré činnosti, které nejsou 

výslovně uvedeny a souvisí s předmětem plnění, zahrnout do ceny. V nabídkové ceně budou započteny 

i náklady na leasing. 

Návrh leasingové smlouvy 

Uchazeč vloží do nabídky návrh leasingové smlouvy podepsaný osobou oprávněnu jednat jménem či 

za uchazeče v jednom vyhotovení. Smlouva musí dodržovat podmínky stanovené touto zadávací 

dokumentací. Leasing bude na 24 měsíců 
Dále součástí leasingu musí být povinné ručení a havarijní pojištění.  
 

9 Místo a doba pro podání nabídek 

Lhůta pro podání nabídek končí dnem 27.07.2017 v 10:00. Všechny nabídky musí být doručeny zadavateli do 

skončení lhůty pro podání nabídek. 
Nabídky se podávají na doručovací adrese zadavatele. 

 

10 Hodnotící kritéria 

Zadavatel stanovil jako hodnotící kritérium ekonomickou výhodnost nabídky. 

Dílčí hodnotící kritéria jsou: 
1. Nabídková cena v Kč bez DPH - Váha 80 % 

2. Kvalita a technická úroveň nabízeného plnění dle bodu 6.2 bod 2) zadávací dokumentace - Váha 20 % 

Způsob hodnocení dílčích hodnotících kritérií: 

Na základě níže uvedené aritmetiky budou jednotlivé nabídky v aritmeticky hodnotitelných kritériích 

obodovány. Počet bodů = 100 x nejnižší předložená nabídková hodnota / aktuálně hodnocený údaj x váha 

kritéria v %. 



Kritérium aritmeticky nevyjádřitelné (kritérium č. 2) bude bodováno na základě subjektivního multikriteriálního 

posouzení jednotlivými členy komise pro posuzování nabídek na základě žadatelem zaslaných obdobných 

zakázek. Bodové rozmezí je od 0 do 100 bodů. Každý z hodnotitelů přidělí dle svého uvážení jednotlivým 

vzorkům body, přičemž nejlepší vzorek obdrží 100 bodů a ostatní takový počet bodů, který odpovídá jejich 

kvalitě v poměru k nejlepšímu vzorku. Výsledný počet bodů jednotlivých vzorků bude vypočten jako aritmetický 

průměr bodového ohodnocení jednotlivými hodnotiteli. 

Hodnotící komise bude hodnotit u bodu 2. dispozičního řešení = komfort pro sedící převážené pacienty. (např. 

čím větší prostor pro nohy tím více bodů). 

Vážené bodové zisky za všechna hodnocená kritéria se sečtou. 

Nabídka, která získala nejvíce bodů, bude vyhodnocena jako nejvýhodnější 

 

 

11 Závěrečná ustanovení 

1. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace o uchazeči z veřejně dostupných zdrojů. 

2. Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit uchazeče v případě, kdy nesplní požadavky dané touto 

zadávací dokumentací. 

3. Zadavatel může zrušit zadávací řízení kdykoliv před podpisem smlouvy bez udání důvodu. 

4. Náklady na vypracování nabídky zadavatel nehradí. Předložené nabídky zadavatel nevrací. 

5. Zadavatel nepřiznává uchazeči právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení. 

Rovněž zadavatel nepožaduje poplatky za to, že se uchazeč může o veřejnou zakázku ucházet. 

6. Zadavatel nepřipouští varianty nabídek. 

7. Uchazeč může dodat části zakázky pře subdodavatele. 

 

 

 

V Jevíčku dne 14.07.2017 
 

 

Ing. Lenka Smékalová, ředitelka 
Přílohy: 
 
Příloha č. 1: Krycí list nabídky 

Příloha č. 2: Specifikace 
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