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ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Č. 2020001 
 

Název zakázky: 
 

" POŘÍZENÍ VOZIDLA S ALTERNATIVNÍM POHONEM“  

 
1. Identifikace zadavatele 

 

Název: Obec Planá 

Sídlo: Planá 59, 370 01 České Budějovice 

IČ: 00581852 

DIČ: CZ00581852 

Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Ing. Tomáš Pintér, starosta obce 

Telefon: +420 387 203 091, +420 777 089 194 

Email: starosta@obecplana.cz 

 

 

2. Přesné vymezení předmětu plnění a požadavků zadavatele 

2.1. Zakázka se týká dodání jednoho nového nákladního vozidla v kategorii N1 (nákladní menší do 3,5 t) na elektrický 

pohon pro realizaci akce " Pořízení vozidla s alternativním pohonem". 

2.2. Technická specifikace díla: 

Jednotlivé technické parametry jsou uvedeny v příloze č. 2 Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého 

rozsahu. 

3. Předpokládaná hodnota zakázky 

3.1. Celková předpokládaná hodnota zakázky 980 000 bez DPH. 

 

4. Termín plnění 

4.1. Požadovaný termín dodání vozidla je do 24 měsíců od podepsání smlouvy. Maximálně do 31. 12. 2020. 

5. Záruční lhůta 

5.1. Požadovaná záruční lhůta na vozidlo je min. 24 měsíců ode dne protokolárního předání a převzetí vozidla.  

5.2. Ostatní ujednání týkající-se záruční doby a odstranění případných reklamací je stanoveno v návrhu kupní smlouvy 

(viz. Příloha č. 4 Výzvy). 
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6. Doba vázanosti nabídky 

6.1. Uchazeč je vázán svou nabídkou po dobu 60 kalendářních dnů ode dne vyhodnocení nabídek zadavatele. 

7. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny 

7.1. Celková nabídka bude obsahovat veškeré náklady nezbytné k řádné a včasné realizaci předmětu zakázky = dodání 

vozidla. Cena bude stanovená jako nejvýše přípustná v požadované výbavě, platná po celou dobu realizace 

zakázky. 

7.2. Nabídkovou cenu nelze překročit. Nabídkovou cenu je možné změnit pouze, pokud dojde ke změně právních 

předpisů upravujících sazby daně z přidané hodnoty. 

7.3. Nabídková cena bude stanovena jako konečná za splnění celého předmětu veřejné zakázky, bude zahrnovat 

veškeré náklady spojené s realizací předmětu veřejné zakázky. 

7.4. Nabídková cena bude zahrnovat veškeré práce, dodávky a činnosti nezbytné k řádnému a kvalitnímu provedení a 

dokončení předmětu veřejné zakázky. 

7.5. Nabídkovou cenu není možné z žádného důvodu navýšit s výjimkou navýšení sazby DPH při změně právních 

předpisů. 

8. Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií 

8.1. Zadavatel posoudí nabídky z hlediska požadavků uvedených v zadávacích podmínkách. 

8.2. Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena s DPH.   

 

9. Obchodní a platební podmínky 

9.1. Obchodní a platební podmínky této veřejné zakázky jsou podrobně vymezeny v závazném textu návrhu kupní 

smlouvy. 

9.2. Uchazeč předloží v nabídce návrh kupní smlouvy, který bude odpovídat závaznému textu návrhu kupní smlouvy. 

Návrh kupní smlouvy bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Uchazeč není oprávněn 

měnit a doplňovat závazný text návrhu kupní smlouvy. Kupní smlouva bude uzavřena v souladu s návrhem 

smlouvy předloženým v nabídce uchazeče. 

 

V Plané, dne 21. května 2020 

 

„otisk razítka  

  

________________________________ 

                                                                                                                                             Obec Planá 

                                                                                                                                 Ing. Tomáš Pintér, starosta obce v. r.  


