
  
Odborný léčebný ústav Jevíčko 

vypisuje formou otevřeného řízení veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku zboží   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
V souladu s ust. § 18 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění se pro 
toto řízení nepoužije zákon o veřejných zakázkách, s výjimkou zásad uvedených v ust. § 6 tohoto 
zákona. 
 
1. Zadavatel: 

 
Odborný léčebný ústav Jevíčko 
zastoupený ředitelkou Ing. Lenkou Smékalovou 
569 43 Jevíčko č. 508 
tel.: 461 550 711 
fax: 461 326 636 
e-mail: olujevicko@olujevicko.cz 
bankovní spojení: Komerční banka, a. s., Jevíčko, č. ú. 43-4564540297/0100  
IČO: 00193976  
DIČ: CZ00193976 
 
2. Vymezení plnění zakázky: 
 
Jedná se o zakázku malého rozsahu na dodávku zboží  do 1 mil. Kč. 
 
Předmět zakázky:   dodávka 1 ks sanitního vozidla včetně vnitřního vybavení  
   kód CPV 34114122-0 
 
Sanitní vozidlo musí splňovat  požadavky vyhl. č. 221/2010 Sb. a normu na sanitní vozidla ČSN EN 1789 
pro vozidla skupina A2 -  sanitní vozidlo pro dopravu nemocných, raněných a rodiček  - dříve 
označované jako DNRR.     

Nedílnou součástí  zakázky je také dodávka prohlášení o shodě, schválení MD ČR pro provoz na 
pozemních komunikacích, příslušné atesty, certifikáty, návod k použití v českém jazyce atd. – to vše pro 
vozidlo i vnitřní výbavu v souladu s platnou legislativou. 
 
Rozsah zakázky:    
viz zadávací dokumentace, která je přílohou této výzvy 
Zadávací dokumentaci tvoří: 

• tato výzva 
• příloha č.1 – technické specifikace vozidla a výbavy 
• příloha č. 2 – vzor čestného prohlášení  
• příloha č. 3 -  krycí list nabídky 

 
Zadávací dokumentace je poskytnuta osloveným zájemcům a je také zveřejněna na internetové adrese 
zadavatele   www.olujevicko.cz/verzakazky.php 
Profil zadavatele je v souladu se ZVZ uveřejněn na ISVZ. 
 
3. Doba a místo plnění: 
Termín dodání:   do 3 měsíců od uzavření smlouvy 
Místo plnění:  Odborný léčebný ústav Jevíčko č.p. 508, 569 43 Jevíčko 

 
 
 
 



 
 

4. Prokázání kvalifikačních předpokladů uchazeče: 
 

a) základních kvalifikačních předpokladů -  vyplněním přiloženého čestného prohlášení a jeho 
 podepsání oprávněnou osobou uchazeče – příloha č. 2 
 
b) profesních kvalifikačních předpokladů předložením:  
- výpisu z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence, pokud je v ní uchazeč zapsán 
- dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím 
 předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu prokazujícího příslušné živnostenské oprávnění či 
 licenci 
 
 
5. Způsob hodnocení nabídek: 
 
Zakázka bude hodnocena podle kritérií ekonomické výhodnosti následovně: 
 
 1. kritérium – váha 60 % :  
 celková cena zakázky včetně vnitřní výbavy v Kč bez DPH 
 Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady na dodávku zboží, a to i náklady související – 
 tzn. případné náklady na poplatky,  zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů, přepravní 
 náklady atd. 
 2. kritérium – váha 20 % :  
 komfort přepravního prostoru pro pacienty, dispoziční řešení, estetické a funkční 
 vlastnosti – přiložte náčrt dispozičního řešení s popisem interiéru prostoru pro pacienty 
 3. kritérium – váha 10 %: 
 dostupnost servisu – četnost autorizovaných servisních stanic, dostupnost z Jevíčka, 
 podmínky a cena servisních služeb – formou informace nebo přiložením standardní 
 servisní smlouvy 
 4. kritérium – váha 10 % 
 průměrná spotřeba pohonných hmot 

Za nejvýhodnější nabídku bude považována ta, která získá celkový nejvyšší počet bodů v součtu 
za všechna kritéria (každé z kritérií bude obodováno poměrem k nejvýhodnější nabídce se 
zohledněním váhy tohoto kritéria). 

 

6. Platební podmínky: 
Dodávka bude vyúčtována po dodání vozidla včetně veškeré dokumentace dle platné legislativy 
jednou fakturou se splatností  90 dnů od data vystavení.  Zadavatel neposkytuje zálohy 
předem. 
 
 

7. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídky: 
 
Uchazeč může podat pouze jednu nabídku v českém jazyce, a ta musí  obsahovat:  

• nabídku sanitního vozidla splňující požadavky ze zadávací dokumentace, která je 
přílohou č. 1 této výzvy – nesplnění technických požadavků a požadavků na výbavu 
vozidla bude vnímáno jako nesplnění zadání a nabídka bude při hodnocení vyřazena 

• celkovou ceny bez DPH  
• doklady k prokázání kvalifikace dle bodu 4 této výzvy 
• požadované informace o dostupnosti servisních stanic a servisních podmínkách 
• požadované informace o dispozičním řešení interiéru prostoru pro pacienty 
 



• krycí list nabídky – příloha č. 3 
• návrh kupní smlouvy podepsaný oprávněnou osobou, který musí obsahovat následující 

ustanovení: 
 a) sanitní vozidlo a vnitřní výbava splňuje požadavky zadavatele  uvedené v zadávací 
 dokumentaci výzvy a rovněž veškeré požadavky dané vyhl. č. 221/2010 Sb. a normou na sanitní 
 vozidla  ČSN EN 1789. 
 b) záruční lhůta min. 24 měsíců 
 c) při předání vozidla bude zadavateli předána veškerá dokumentace, prohlášení o shodě a 
 příslušné atesty 
 d) závazný termín dodávky předmětu veřejné zakázky je stanoven na 3 měsíce od podpisu 
 smlouvy .V případě nedodržení termínu dodání je dodavatel objednavateli  povinen zaplatit 
 smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení. 
  
 
8. Zadávací lhůta 
 
Zadavatel stanoví zadávací lhůtu, tj. lhůtu po kterou jsou uchazeči vázáni svou nabídkou  
na 60 kalendářních dnů. Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a 
končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Zadávací lhůta se prodlužuje 
uchazeči, s nímž může zadavatel v souladu se ZVZ uzavřít smlouvu, až do doby uzavření smlouvy nebo 
do zrušení zadávacího řízení. 
 
 
9. Místo a lhůta pro podání nabídek 
 
Nabídku (postačí 1 kopie) podepsanou oprávněnou osobou doručte poštou nebo osobně  
do termínu 26. 9. 2011 do 12.00 hod.  na adresu:  
Odborný léčebný ústav Jevíčko 
č.p. 508 
Ing. Staněk Antonín 
569 43 Jevíčko  
Nabídky podávejte v uzavřených obálkách, které musí obsahovat identifikačními údaji uchazeče 
a  na místě uzavření obálky razítko. Obálky označte následovně:  Neotvírat - SOUTĚŽ – 
SANITKA.   
Nabídky podané v neuzavřených nebo v neoznačených obálkách, či v obálkách poškozených tak, 
že je možné obsah obálky vyjmout, nebudou do výběrového řízení přijaty, stejně tak jako 
nabídky předložené po stanoveném termínu.  
V případě doručování nabídek poštou se za okamžik převzetí považuje převzetí zásilky 
adresátem.  
Nabídky mohou podávat i neoslovení uchazeči o veřejnou zakázku. 
 
 
Kontakt na případné upřesnění zakázky: Ing. Antonín Staněk, tel 461550716 
    
Vyhodnocení nabídek hodnotící komisí je neveřejné a proběhne do 5. 10. 2011. 
 
 
10.  Ostatní informace : 
 
Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv zadávací řízení zrušit bez udání důvodu.  
Uchazeč nemá nárok na úhradu nákladů spojených s účastí ve veřejné zakázce.  
 
 
V Jevíčku dne 23. 8. 2011 
 Ing. Lenka Smékalová 
 ředitelka ústavu 



 
Příloha č. 1 –  
zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku  
1 ks sanitního vozidla včetně vnitřního vybavení  
 
Zadavatel veřejné zakázky:  
Odborný léčebný ústav Jevíčko, č.p. 508, 569 43 Jevíčko 

 
 

A)  Požadavky na vozidlo: 
 

• typ vozidla určený výrobcem k dostavbě na sanitní vozidlo (kategorie M1-osobní 
automobil-sanitní DNRR) 

• nízká střecha 
• max. výška vozidla nesmí z důvodu garáží přesahovat  2 250 mm 
• motor vznětový s výkonem minimálně 90 kW 
• airbag řidiče i spolujezdce  
• protiblokovací systém ABS, elektronická uzávěrka diferenciálu, ektronický stabilizační 

systém 
• výškově stavitelný tříramenný volant 
• přední mlhová světla 
• řazení na palubovce 
• minimálně poloautomatická klimatizace v kabině 
• zadní výklopné dveře prosklené, vyhřívané sklo 
• posilovač řízení 
• imobilizér 
• počet sedadel v kabině 1 + 2, sedačka řidiče se seřiditelnou bederní opěrkou 
• pravé boční posuvné dveře s větracím oknem 
• prosklení tónovanými skly po celém obvodě 
• kotoučové brzdy na všech kolech 
• rádio s CD přehrávačem a vestavěnou navigací (mapa ČR) + anténa  + min 2 

reproduktory 
• elektricky stavitelná a vyhřívaná vnější zrcátka + el. stahování oken 
• centrální zamykání dveří s dálkovým ovládáním 
• celkový počet míst 7:  v kabině 3 osoby včetně řidiče, vzadu 2 sedadly, pojízdné křeslo 

jako plnohodnotné sedadlo + lůžko  
• pevná dělící přepážka s posuvným oknem oddělující kabinu řidiče a ambulantní prostor 
• prosklení celého přepravního prostoru 
• bílá barva karoserie  

 
B) Požadavky na sanitní zástavbu: 
 

• Výstražné světelné zařízení – tři rotační majáky s konfigurací dvou majáků v přední části 
střechy a jednoho majáku  v zadní části střechy, výstražné zvukové zařízení - siréna - 
reproduktory  na střeše nebo v motorovém prostoru. 

• Stropní osvětlení ambulantního prostoru se dvěma žárovkovými světly s ovládáním u 
řidiče. 

• Přenosné světlo s kabelem halogenové dálkové umístěné na přístrojové desce 
• Osvětlení prostoru za vozidlem  na horní hraně zadních dveří – otočný hledáček. 
• Topení ambulantního prostoru s ovládáním u řidiče.   

 
 



 
 
 
 

• Zvuková signalizace mezi prostorem pacientů a kabinou řidiče. 
• Světelná signalizace otevření dveří ambulantního prostoru na palub. desce  u řidiče   
• Digitální ukazatel teploty v ambulantním prostoru umístěný v kabině řidiče 
• Přepážka za sedadlem řidiče pevná s oknem s posuvnými homologovanými čirými skly, 

obložená měkkým desinfikovatelným a omyvatelným  materiálem  
• Stropní větrání ambulantního prostoru (ventilátor – střešní okno) 
• Vyrovnání podlahy a její obložení protismyk.  desinfikovatelným materiálem 
• Obložení stěn desinfikovatelným materiálem 
• Tepelná a hluková izolace ambulantního prostoru. 
• 2 ks sedadlo, umístěné po směru jízdy, sedadla budou vybavena integr. tříbodovými bezp. 

pásy a budou homologována  dle ČSN EN 1789 
• Pevný stůl nosítek s ochrannými nerez lištami a uchycením nosítek dle ČSN EN 1789 

s úložným prostorem 
• Pojízdná polohovatelná nosítka s polohovatelným podhlavníkem, nožním obloukem 

s pevným podvozkem,  homologovaná dle ČSN EN 1789 
• Skládací nájezdová rampa pro infarktové křeslo u zadních dveří sklopná až na zem 
• Infarktové křeslo s aretací u zadních dveří dle ČSN EN 1789 
• Madla pro nástup po obou stranách bočních dveří, stropní madlo pro sedící osoby, madlo 

na mezistěně. 
• Odpadní nádoba v ambulantním prostoru 
• Hasicí přístroj 2 kg u řidiče 
• Zmatnění oken ambulantního prostoru celoplošně kouřovou fólií 
• Zásuvka 2x12V s rozvody  
• Anténa radiostanice s kabelem a elektrickým přívodem pro radiostanici 
• Montáž radiostanice ( radiostanici dodá zadavatel ) 
• Držák na infuzní láhve a vaky nerez – odnímatelný 
• Úchyt lahve na kyslík 10 l 
• Výklopný nerezový schod pod bočními dveřmi – sklopený, tak aby ve složeném stavu 

nepřesahoval úroveň podlahy 
• Vnější polep vozidla dle požadavku zadavatele 

  
 
C) Doplňková a přístrojová výbava dle vyhl. č. 221/2010 Sb.: 

 
• redukční ventil s rychlospojkou a úhlovým nástavcem na kyslíkovém vedení + 

průtokoměr 
• transportní plachta 
• ruční dýchací přístroj s maskami pro děti a dospělé s možností připojení kyslíku 

s kufříkem 
• účinná ruční odsávačka 
• pomůcky pro účinné stavění krvácení a na ošetření poranění (škrtidla, sterilní obvazy, 

sterilní a nesterilní chirurgické rukavice) 
• desinfekční roztok 
• souprava pro ošetření popálenin 
• souprava pro provedení porodu v terénu (porodnický balíček) 
• nůžky na bezpečnostní pásy 
• miska emitní 
• lůžková výbava 



 
 
 
 

• přikrývky s jednorázovým povlečením 
• netkaná pokrývka na nosítka-jednorázová 
• fixační dlahy – sada (ruka +noha) 
• kontejner na jehly 
• neskleněná nádoba na moč 
• sáček na zvratky 
• výstražný trojúhelník 
• automatický defibrilátor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Příloha č. 2 
 
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ  ZÁKLADNÍCH  KVALIFIKA ČNÍCH 

PŘEDPOKLAD Ů UCHAZEČE O VEŘEJNOU ZAKÁZKU 

dle ustanovení § 53 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb. 
 
Jakožto uchazeč v zadávacím řízení k zadání shora uvedené veřejné zakázky tímto v souladu 
s ustavením § 53 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon“), prokazuji splnění základních kvalifikačních předpokladů, a to 
následujícím způsobem: 

 
Uchazeč tímto čestně prohlašuje, že 
 

a) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované 
zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace 
výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého 
úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo 
pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, ani nedošlo k zahlazení odsouzení za 
spáchání takového trestného činu, a to jak ve vztahu k území České republiky, tak ve 
vztahu k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště. 

 
b) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem 

podnikání uchazeče podle zvláštních právních předpisů ani nedošlo k zahlazení odsouzení 
za spáchání takového trestného činu, a to jak ve vztahu k území České republiky, tak ve 
vztahu k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště; 

 
c)  v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou 

podplácení podle zvláštního právního předpisu; 
 

d) vůči majetku uchazeče neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční 
řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut 
proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs 
zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle 
zvláštních právních předpisů; 

 
e) není v likvidaci; 

 
f) nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak 

v zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště; Uchazeč současně čestně prohlašuje, že 
nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky ve vztahu ke spotřební dani, a to jak 
v České republice, tak v zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště; 

 
g) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 

politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi svého sídla, místa 
podnikání či bydliště; 

 
h) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 

politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi svého sídla, místa 
podnikání či bydliště; 

 



 
i) nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán ani mu nebylo 

pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů; 
 

j) není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek; 
 

k) předloží seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 
letech pracovali u zadavatele *. (nebo – požadovaný seznam nelze sestavit). 

 
Jedná se o tyto osoby: 
 

• *** 
• *** 
• *** 

 
 

l) má-li formu akciové společnosti, předloží aktuální seznam akcionářů s podílem akcií 
vyšším než 10 %. ** 

 
Jedná se o tyto akcionáře: 
 

• *** 
• *** 
• *** 

 
 
Toto čestné prohlášení činí uchazeč na základě své vážné a svobodné vůle a je si vědom všech 
následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů. 
 
* Pokud uchazeč takové osoby jako členy statutárních orgánů nebo jako statutární orgán nemá, 
uvede, že požadovaný seznam nelze sestavit. 
 
 
** Nemá-li uchazeč formu akciové společnosti, vypustí celý bod l). 
 
 
V …………………… dne ……………….. 2011 
 
 
 
        
          ------------------------------------------------ 
             obchodní firma uchazeče, 
             jméno a příjmení oprávněné osoby/osob 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Příloha č. 3 
 
 

KRYCÍ LIST NABÍDKY 
 

pro veřejnou zakázku 
 

„Dodávka 1 ks sanitního vozidla včetně vnitřního vybavení“ 
 
 

Zadavatel  
název Odborný léčebný ústav Jevíčko 
sídlo Č.p. 508, 569 43 Jevíčko 
IČ 00193976  
jednající Ing. Lenkou Smékalovou, ředitelkou ústavu 
 
 
Uchazeč  
obchodní 
firma/název 

 

sídlo  

IČ  
zápis v obch. 
rejstříku 

 

statutární orgán  

osoba  zmocněná  

telefon  

fax  

e-mail  

 
 
Typ vozidla:  ……………………………………………………………………………. 
              
 
Celková nabídková cena v Kč bez DPH:                        ........................................................... 
 
 

Níže uvedeným podpisem/y stvrzujeme, že podáváme tuto nabídku v souladu se zadávací 
dokumentací. V okamžiku podání této nabídky máme vyjasněná veškerá sporná ustanovení a 
případné technické nejasnosti. Celková nabídková cena zahrnuje všechny náklady spojené 
s kompletní a úspěšnou realizací veřejné zakázky. 

datum   
podpis 
 místo  

otisk razítka  

 

 



 
 
 
 
 
Oslovení účastníci výběrového řízení: 
 
 

Fosan s.r.o., Řeznovice 86, 664 91 Ivančice 

ROS, a.s., Poříčí 124/3, 639 00 Brno  

Prevon v.o.s., Ketkovice 168,  664 91 Ketkovice 
  
SICAR, spol. s r. o., Ke Kolodějům 163, 250 84 Sibřina 
 
F D servis Praha, s.r.o., Kuří 26, 251 01 Říčany u Prahy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


