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MĚSTO KRÁLÍKY 
MĚSTSKÝ ÚŘAD KRÁLÍKY 
Odbor organizační a správní 
 

 
Vyřizuje:  Mgr. Denisa Černohousová 
Telefon:  +420 465 670 723 
E-mail:   d.cernohousova@kraliky.eu 
Počet listů dokumentů: 5 
 

 
 

VÝZVA 
 

k podání nabídky na dodávku  
veřejné zakázky malého rozsahu 

 
Tato Výzva a textová část zadávací dokumentace je vypracována ve smyslu Pravidel pro zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu městem Králíky jako podklad pro podání nabídky vyzvaného 
zájemce v rámci zadání zakázky malého rozsahu na dodávku.  
 
Jedná se o zakázku malého rozsahu ve smyslu ustanovení 27, písm. b) zákona č.134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) a tudíž se nejedná o 
zadávání veřejné zakázky ve smyslu zákona a zadavatel není povinen volit postup stanovený 
zákonem. Pokud se dále v textu vyskytne odkaz na zákon nebo jsou použity zákonné pojmy, jde jen o 
podpůrný krok a zadavatel se bude citovanými ustanoveními zákona nebo pojmy řídit pouze 
přiměřeně. 
 
 
1. Zadavatel:  

Název:     Město Králíky 

Sídlo:     Velké náměstí 5, 561 69 Králíky 

Osoba zastupující zadavatele:   Jana Ponocná, starostka města 

Kontaktní osoba: Mgr. Denisa Černohousová,  

d.cernohousova@kraliky.eu,  

+420 465 670 723, +420 737 778 957 

 

IČ:     00279072 

DIČ:     CZ00279072 

Bankovní spojení:   ČS, a.s., Králíky, č. ú.: 1324193309/0800 

ID datové schránky:   kf6btex  

mailto:d.cernohousova@kraliky.eu
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2. Název zakázky:  
„ELEKTROMOBIL PRO MĚSTO KRÁLÍKY“. 

 

Předmět veřejné zakázky je realizován v rámci projektu „Elektromobil pro město Králíky“. Tento 

projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra 

životního prostředí.  

 

3. Druh zakázky:  

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku. Veřejnou zakázkou malého rozsahu se 

rozumí veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota nedosáhne v případě veřejné zakázky na 

dodávky nebo veřejné zakázky na služby 2.000.000 Kč bez daně z přidané hodnoty nebo v případě 

veřejné zakázky na stavební práce 6.000.000 Kč bez daně z přidané hodnoty. 

 

4. Lhůta pro podání nabídky:  

Nabídka musí být doručena poštou nebo osobně nejpozději do 30.07.2018 do 12:00 hodin. Nabídka 

musí být doručena nejpozději v poslední den a hodinu lhůty pro podání nabídek. 

 

5. Místo pro podání nabídky:  

Nabídku doručí dodavatel v uzavřené obálce na adresu: Město Králíky, Velké náměstí 5, 561 69 

Králíky.  

 

Osobně lze podávat nabídky na podatelně Městského úřadu Králíky v pracovní dny:  

 pondělí a středa: 07:30–11:30 a 12:30–17:00,  

 úterý a čtvrtek:  07:30–11:30 a 12:30–14:00. 

 

 
Nabídky se podávají písemně, a to v listinné podobě. Na obálce s nabídkou bude uveden nápis:  

 

NABÍDKA – NEOTEVÍRAT 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA 

ELEKTROMOBIL PRO MĚSTO KRÁLÍKY 

 

6. Předmět zakázky:  

Předmětem plnění zakázky je dodávka 1 ks nového elektromobilu s příslušenstvím dle níže uvedené 

specifikace: 

 

 karoserie: 5dveřový hatchback, 5 míst, objem zavazadlového prostoru min. 280 l, 

 typ motoru: synchronní AC elektromotor o výkonu min. 80 kW, 

 homologovaný dojezd 250 km nebo více, 

 kapacita baterie min. 30 kWh/80 Ah, 
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 nabíjení baterií: nabíjecí kabel s elektronickou ochranou pro připojení do běžné zásuvky 230 V 

(součást dodávky); wallbox, 230 V nebo 360 V; rychlodobíjecí stanice, 360 V, 

 ABS, ESC, EBD, parkovací asistent, posilovač řízení, 

 denní svícení LED, přední mlhová světla, 

 hliníková kola R16, 

 elektronická klimatizace, BT handsfree, vyhřívaná přední sedadla, el. ovládání bočních oken, 

stavitelné sedadlo řidiče a volantu, dálkové ovládání odemykání/zamykání. 

 

Součástí dodávky bude: 

 Veškeré povinné příslušenství a vybavení nutné pro provoz vozidla, návod, servisní knížka, 

záruční list a další nezbytné doklady. 

 Sada zimních pneumatik vč. ráfků navíc. 

 Zaškolení pověřeného pracovníka zadavatele při předání v délce 2 hodin v místě plnění. 

 Záruka na dodaný automobil v rozsahu min. 5 let, resp. 150 tis. km. 

 
7. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:  

Předpokládaná hodnota zakázky je 720.000 Kč bez DPH (slovy sedm set dvacet tisíc korun českých). 

 

8. Kritéria hodnocení: 

Hodnotící kritérium veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena bez DPH. 

 

9. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:  

Nabídka musí obsahovat: 

 Identifikace uchazeče (obchodní firma/název, sídlo, kontaktní adresa, IČ, DIČ, telefon, 

elektronická adresa, osoba oprávněná jednat za uchazeče a kontaktní osoby, bankovní spojení 

s uvedením čísla účtu) dle vzoru v krycím listu nabídky. 

 Krycí list – nabídková cena za celý předmět zakázky. Nabídková cena musí být uvedena jako 

nejvýše přípustná v celkovém členění bez DPH, samostatně DPH a celková cena včetně DPH a 

musí obsahovat veškeré náklady uchazeče nezbytné k realizaci díla, včetně dopravy do místa 

plnění. 

 Čestné prohlášení dle přílohy č. 2 této výzvy podepsané statutárním zástupcem uchazeče. 

 Nabídka bude předložena v českém jazyce. 

 Nabídka bude svázána či jinak zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy včetně příloh tak, 

aby bez násilného porušení provázání nebylo možné žádný list volně vyjmout. 

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

 Uchazeč předloží v nabídce návrh kupní smlouvy podepsaný statutárním orgánem uchazeče nebo 

jinou osobou, která uchazeče zastupuje, přičemž toto oprávnění musí vyplývat z nabídky. 

Smlouva musí být ve shodě se zadávacími podmínkami. 

 Veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis uchazeče, musejí být podepsány 

osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče. 
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 Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Nabídka se podává písemně v jednom originále. 

Uchazeč podá nabídku ve lhůtě pro podání nabídek. 

 

10. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:  

Zadavatel požaduje zpracování celkové nabídkové ceny za celé plnění předmětu veřejné zakázky. 

Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady dodavatele včetně dopravy do místa plnění.  

 

Nabídková cena musí být uvedena nejvýše přípustná v celkovém členění: nabídková cena bez DPH v 
Kč, samostatně DPH v Kč a celková cena včetně DPH v Kč.  
 
11. Doba a místo plnění zakázky:  

Předpokládaným termínem zahájení plnění je po podpisu kupní smlouvy v srpnu 2018. 

 

Dodavatel je povinen dodat vozidlo nejpozději do 120 dnů od podpisu smlouvy. 

 

Místem plnění je sídlo zadavatele: Velké náměstí 5, 561 69 Králíky. 

 

12. Požadavky na varianty nabídek:  

Zadavatel variantní řešení nepřipouští. 

 

13. Vysvětlení zadávacích podmínek:  

Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím 

podmínkám. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím 

lhůty pro podání nabídek a musí být doručena na adresu zadavatele k rukám kontaktní osoby (viz 

kontaktní údaje zadavatele uvedené v bodě č. 1). 

 

14. Požadavky na prokázání kvalifikace:  

Dodavatel prokazuje splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložením výpisu z obchodního 

rejstříku, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, v prosté kopii. 

Dodavatel prokazuje splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložením dokladu o oprávnění 

k podnikání, v prosté kopii. 

 

15. Práva zadavatele: 

Právo nevracet uchazečům podané nabídky. 

Právo neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeč vynaloží v souvislosti s podáním nabídky.   

Právo zrušit zadávací řízení bez udání důvodu. 
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16. Obchodní a platební podmínky:  

Cena za předmět veřejné zakázky bude uhrazena po řádném předání a převzetí vozidla na základě 

vystaveného daňového dokladu (faktury) se splatností 30 dnů od dne následujícího po dni doručení 

faktury zadavateli. Zadavatel neposkytuje dodavateli zálohu.  

 

17. Přílohy zadávacích podmínek: 

Příloha č. 1 Krycí list nabídky 

Příloha č. 2 Čestné prohlášení – základní způsobilost 

 

Králíky 17.07.2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jana Ponocná 
starostka města 


