VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK
pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky
podle § 27 ve spojení s § 31 a § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Název veřejné zakázky:

Pořízení užitkového vozidla s třístranným sklápěčem
a hydraulickou rukou
(dále jen „veřejná zakázka“)

Výzva k podání nabídek byla uveřejněna na Profilu zadavatele dne:
15.07.2022

Zadavatel:
Technické služby Planá nad Lužnicí s.r.o.
IČ: 63272202
se sídlem: Zákostelní 661, 391 11 Planá nad Lužnicí

1.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Název zadavatele:
IČ:
Sídlo:
Osoba oprávněná zastupovat zadavatele:

Technické služby Planá nad Lužnicí s.r.o.
63272202
Zákostelní 661, 391 11 Planá nad Lužicí
Bc. Ladislav Havlíček, jednatel a ředitel

Adresa profilu zadavatele:

https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/63272202

Smluvní zastoupení zadavatele
1.1 Zástupcem zadavatele při provádění úkonů souvisejících s tímto výběrovým řízením je obchodní
společnost
KOUKAL
LEGAL,
advokátní
kancelář
s.r.o.,
IČO:
10800387,
se sídlem: Příkop 834/8, Zábrdovice, 602 00 Brno, e-mail: pavel.koukal@ak-koukal.cz,
tel.: +420 721 084 271, ID datové schránky: gnqnuj2 (dále jen „zástupce zadavatele“).
1.2 Zástupce zadavatele zajišťuje veškerou komunikaci zadavatele s dodavateli (tím není dotčeno
oprávnění osoby oprávněné zastupovat zadavatele či jiné pověřené osoby zadavatele) a je pověřen
prováděním úkonů v tomto výběrovém řízení.
Komunikace
1.3 Zadavatel (zástupce zadavatele) komunikuje s dodavateli zásadně písemně. Písemná
komunikace mezi zadavatelem (zástupcem zadavatele) a dodavatelem musí probíhat elektronicky, a to
zejména prostřednictvím e-mailu nebo datové schránky (s výjimkou podávání nabídek, které budou
podávány v listinné podobě).

2.

PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmět plnění veřejné zakázky
2.1 Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka užitkového vozidla s třístranným sklápěčem
a hydraulickou rukou pro Technické služby města Planá nad Lužnicí.
2.2 Předmět plnění veřejné zakázky je blíže specifikován v obchodních a platebních podmínkách
(příloha dokumentace výběrového řízení) a ve specifikaci předmětu plnění (příloha dokumentace
výběrového řízení).
Klasifikace předmětu veřejné zakázky
2.3 Zadavatel vymezil předmět veřejné zakázky podle hlavního slovníku jednotného klasifikačního
systému pro účely veřejných zakázek:
Kód CPV:
34144000-8

Motorové vozidlo pro zvláštní účely
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Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
2.4 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky stanovená zadavatelem podle § 16 a násl. zákona činí:
1.800.000,- Kč bez DPH.
Financování veřejné zakázky
2.5

Veřejná zakázka je financována z rozpočtu zadavatele.

Další podmínky
2.6 Zadavatel nepřipouští podmiňovat nabídku jakýmikoli jinými podmínkami, než jsou stanoveny
v podmínkách výběrového řízení.

3.

LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK

3.1

Lhůta pro podání nabídek:

do 27.07.2022, do 9:00 hod.

3.2

Místo podání nabídek:

přízemí budovy MěÚ na adrese Města Planá nad Lužnicí:
Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí, v pracovní dny
v úředních hodinách.

3.3 Nabídka musí být podána nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek stanovené výše. Za
včasné doručení nabídky nese odpovědnost dodavatel.

4.

ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDEK

4.1

Nabídky se podávají pouze písemně v listinné podobě.

4.2 Nabídka v listinné podobě musí být doručena v řádně uzavřené obálce označené názvem
veřejné zakázky s uvedením výzvy „Neotevírat“. V případě, že obálka s nabídkou bude umístěna do
další obálky, musí být i tato (vnější) obálka označena názvem veřejné zakázky.
4.3

Nabídky mohou být podány pouze v českém nebo slovenském jazyce.
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5.

DALŠÍ INFORMACE

5.1 V souladu s § 31 zákona není zadavatel povinen veřejnou zakázku malého rozsahu zadat
v zadávacím řízení podle zákona. Zadavatel je však povinen při zadávání veřejné zakázky malého
rozsahu dodržet zásady podle § 6 zákona. Pokud dokumentace výběrového řízení odkazuje na
ustanovení zákona, užijí se ustanovení zákona pouze přiměřeně.

6.

SEZNAM PŘÍLOH

6.1

Součástí výzvy k podání nabídek jsou následující přílohy:

Příloha č. 1

Dokumentace výběrového řízení

V Plané nad Lužnicí dne: 15.07.2022

Digitálně podepsal

JUDr. Pavel JUDr. Pavel Koukal
Datum: 2022.07.15
Koukal
09:54:13 +02'00'

_______________________________
Technické služby Planá nad Lužnicí
s.r.o.
v. z. KOUKAL LEGAL, advokátní
kancelář s.r.o.
JUDr. Pavel Koukal, jednatel
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