
Město Lysá nad Labem 
Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem 

 
Č.j.: 1221/2022     

Vyřizuje: Bc. Luboš Zita 

Tel.: 736 513 430 

E-mail: lubos.zita@seznam.cz 

Datum: 24.1.2022 

Skart. znak. V/10 

Spis. znak: 91.1 

DOKUMENTACE PRŮBĚHU POPTÁVKOVÉHO ŘÍZENÍ 

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKU ZBOŽÍ 
s názvem: 

„Nákup služebního vozidla“ 
(dále jen: „veřejná zakázka“ nebo „VZ“) 

ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:   Město Lysá nad Labem 
Právní forma zadavatele:  801 - Obec nebo městská část hlavního města Prahy 

Sídlo zadavatele:                  Husovo náměstí 23, 289 22  Lysá nad Labem 

Zadavatele zastupuje:            Ing. Karel Otava, starosta města 

IČ zadavatele:                            00239402 

Druh zadávacího řízení: dle § 27 v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále: 

„zákon“) poptávkové řízení vedené mimo režim zadávacích řízení vymezených § 3 zákona. 

 

VÝZVA POPTÁVKOVÉHO ŘÍZENÍ 
K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A K PODÁNÍ NABÍDKY  

(dále jen: „výzva“) 

 

V pověření zadavatele uvedené veřejné zakázky malého rozsahu zadávané v poptávkovém řízení mimo režim 

zadávacích řízení zákona, 

Vás tímto vyzývám 

 k prokázání splnění kvalifikace a k podání Vaší nabídky k plnění předmětu této veřejné zakázky, dle 

podmínek uvedených v této výzvě a v zadávací dokumentaci. 

 

1. Identifikační a kontaktní údaje veřejného zadavatele 

 

Základní identifikační údaje zadavatele 
Název veřejného zadavatele: Město Lysá nad Labem 

Stát, okres, obec: CZ,  Nymburk, Lysá nad Labem 

Ulice, číslo popisné, PSČ: Husovo náměstí 23, 289 22  Lysá nad Labem 

IČO: 00239402 

DIČ: CZ00239402 

Osoby oprávněné jednat za zadavatele: Ing. Karel Otava, starosta města 

Kontaktní osoba zadavatele pro veřejnou zakázku 
Jméno a příjmení: Bc. Luboš Zita 

Organizace, adresa sídla: Městská policie, Přemyslova 1745/14, 289 22  Lysá nad Labem 

Telefon: +420 736 513 430 

E-mail: lubos.zita@mestolysa.cz  

 

 

II. Použité pojmy 

POJEM VYSVĚTLENÍ POJMU 

dodavatel fyzická nebo právnická osoba, která je schopna dodat námi požadované zboží, 

je schopna poskytnout námi požadovanou službu nebo je schopna provést námi 

požadované stavební práce a posléze se i případně může účastnit či se účastní 

poptávkového řízení 

Dodavatel:  



kvalifikace dodavatele způsobilost dodavatele pro plnění VZMR, kterou dodavatel prokazuje způsobem 

a v rozsahu dle požadavků zadavatele 

zadávací dokumentace soubor dokumentů, údajů, požadavků, technických specifikací a popisů 

zadavatele v písemné podobě obsahující zadávací podmínky 

zadávací podmínky veškeré požadavky, podmínky, sdělení a práva zadavatele uvedené ve výzvě, 

zadávací dokumentaci či jiných dokumentech vztahujících se k účasti v 

poptávce, k sestavení nabídky, k průběhu poptávky, k hodnocení nabídek nebo 

k sestavení návrhu smlouvy 

nabídka je souborem dokumentů, listin a údajů v písemné podobě sestaveným 

dodavatelem dle zadávacích podmínek 

zadávací lhůta doba vymezená datem, do kdy je uchazeč vázán obsahem své nabídky k plnění 

předmětu veřejné zakázky 

III. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky 

Druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky 

Popis předmětu veřejné zakázky a další 

informace: 

Nákup 1 ks nového osobního motorového vozidla pro potřeby 

Městské policie Lysá nad Labem. Maximální hodnota předmětu 

VZMR činí 720 000 Kč vč. DPH. 

Závazné podmínky pro realizaci veřejné 

zakázky: 

Vozidlo musí splňovat následující podmínky: 

 vozidlo homologované a technicky způsobilé  

ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 56/2001 

Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních 

komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o 

pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem 

vozidla a o změně některých souvisejících zákonů 

(zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve 

znění zákona č. 307/1999 Sb.; 

 SUV 

 5- ti dveřová verze; 

 Objem zavazadlového prostoru min. 521 / 1630 l 

 Minimální motorizace 1.5TSI 110 kW 6-stup.mech. 

 Barva bílá 

 Automatická klimatizace 

 Bezklíčkové odemykání a zamykání 

 Airbagy – řidič a spolujezdec (kolenní airbag řidiče) 

 střešní nosič  

Další podmínky: 

 vozidlo musí být nové 

 prodloužená záruka na 5 let nebo na ujetí 100 000 km 

 přihlášení vozidla do registru vozidel 

  

V nabídce bude uvedena cena bez DPH, DPH a cena včetně 

DPH. 

 

Financování: 

 úhrada převodem z účtu na základě vystavené faktury 

Místo plnění veřejné zakázky: Převzetí vozidla u dodavatele 

Termín realizace veřejné zakázky: Dobu plnění VZMR navrhne uchazeč v rámci nabídky. 

Nejzazší termín pro dodávku vozidla je 30.4.2022 

 

 

IV. Lhůta a místo pro podání nabídek 
 

Místo podání či doručení nabídek: na adrese sídla zadavatele 

Způsob podání nabídek: poštou, kurýrní službou nebo osobně v pracovní době na 

podatelnu zadavatele na adrese jeho sídla 

Obsah nabídek: Viz příloha č.1 této výzvy 

Lhůta pro podání nabídek: do 21. 2. 2022 v 17.00 hodin 

 

V. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace  
Prokázání profesních a dalších 

kvalifikačních předpokladů: 

Dodavatel předloží:  

-Doklady prokazující příslušná živnostenská oprávnění, která 



  musí být v minimálním rozsahu předmětu této VZ. 

 -Výpis z obchodního rejstříku, pakliže je do něj dodavatel zapsán 

 

VI. Hodnotící kriteria 

Hodnotícím kritériem je: Celková ekonomická výhodnost pro zadavatele s níže uvedenými dílčími kriterii a 

jejich váhami v procentech: 

1. nejnižší nabídková cena vč. DPH                  60% 

2. lhůta plnění                                                    40% 

 

Jednotlivá kritéria budou hodnocena podle níže uvedeného vzorce: 

 
            nejvýhodnější nabídka (nejnižší cena, nejnižší počet dnů) 

100 x ---------------------------------------------------------------------- x váha vyjádřená v procentech  

           hodnocená nabídka (cena, počet dnů) 

 

 

VII. Ostatní podmínky a sdělení zadavatele  

Varianty nabídky: nejsou přípustné 

Zadání veřejné zakázky na části: není uplatněno 

Další sdělení zadavatele:  

- Nabídky nesplňující závazné technické podmínky budou z poptávkového řízení vyřazeny. 

-  

- Vybraný dodavatel bude následně dle potřeby zadavatele vyzván k  jednání o uzavření smlouvy. 

- Podáním nabídky dodavatele nevznikají žádná práva dodavateli uplatňovat vůči zadavateli jakékoliv nároky či 

požadavky. 

- Otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek bude probíhat neveřejně. 

- Podání jakýchkoliv námitek k průběhu poptávkového řízení není zadavatelem umožněno. 

- Dodavatel je oprávněn podat pouze jednu nabídku bez variantního řešení. 
 

VIII. Vyhrazená práva zadavatele 

Zadavatel si pro toto poptávkové řízení 

vyhrazuje práva: 

- zrušit kdykoliv zadávání této veřejné zakázky 

- neuzavřít smlouvu se žádným z dodavatelů 

- měnit nebo doplnit podmínky poptávky v jejím průběhu 

- s vybraným dodavatelem dále o návrhu smlouvy jednat a 

  upřesnit si jeho konečnou podobu 

 

IX.  Zadávací lhůta 

Zadávací lhůta Zadavatel stanovil dobu, po kterou je dodavatel vázán celým 

obsahem své nabídky do dne: 30.4.2022 

 

 

 

V Lysé nad Labem dne 24.1.2022                                         vrch. kom. Bc. Luboš Zita 

 ………………………………………. 

   vedoucí odboru Městská policie 



Příloha č. 1 VÝZVY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU 
s názvem 

„Nákup služebního vozidla“ 

 

POŽADAVKY ZADAVATELE NA SESTAVENÍ NABÍDKY 

dle níže uvedeného obsahu, členění a řazení jednotlivých položek  

 

Nabídku předloží dodavatel dle níže uvedeného obsahu, členění a řazení jednotlivých částí: 
 

1. Základní údaje o firmě 
Obsahuje: - název firmy a adresa sídla, IČ, kontakt 

   - kontaktní osoby / osoby pověřené k jednání 

  - stručný popis předmětu činnosti firmy a personálního obsazení. 

2. Kvalifikační předpoklady 
-Doklady (jejich kopie) prokazující příslušná živnostenská oprávnění, která musí být v minimálním rozsahu předmětu 

této VZ 

- Kopie Výpisu z obchodního rejstříku ne starší než 90 dnů, pakliže je do něj dodavatel zapsán 

 

3. Nabídková cena veřejné zakázky 
Celková nabídková cena 

 bude uvedena cena se zahrnutím všech výdajů nutných a souvisejících s celým průběhem veřejné 

zakázky (jako např. doprava, manipulace, montáž, uvedení do provozu, proškolení obsluhy, ostatní 

poplatky a náklady....) Celková nabídková cena bude uvedena bez DPH, samostatně DPH a ceny 

celkem včetně DPH.  
 

4. Údaje nabídky vztahující se k hodnotícím kriteriím 

Nabídka bude tuto část obsahovat při hodnocení nabídek dle ekonomické výhodnosti pro zadavatele. 

Základní hodnotící kritéria: 

 nabídková cena – rozumí se nabídková cena s DPH, uvedena v krycím listě, nejvýhodnější nabídka má  

                                    minimální hodnotu.   

 lhůta plnění - rozumí se počet dnů ode dne ukončení termínu pro podání nabídky (21. 2. 2022) do uskutečnění  

                       dodávky, tj. předání vozidla zadavateli 

5. Kupní smlouva 
Dodavatel předloží jeho statutárním zástupcem nebo pověřenou osobou jednat jménem či za dodavatele podepsaný 

návrh kupní smlouvy (v tištěné i elektronické formě), vypracovaný v souladu s Občanským zákoníkem. 

Cena bude uhrazena bezhotovostním převodem po převzetí hotové veřejné zakázky na účet dodavatele. Zálohy 

zadavatel neposkytuje. Doba splatnosti daňových dokladů – faktur je 30 dnů od doručení zadavateli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 2 VÝZVY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU 

 

KRYCÍ LIST NABÍDKY 

Název veřejné zakázky: 

 

Nákup služebního vozidla  

 

Zadavatel : 

 

Město Lysá nad Labem 

Adresa: Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem 

Zastoupené: Ing. Karlem Otavou – starostou města 

IČO : 00239402 

Uchazeč: 

 

 

Sídlo / místo podnikání: 

 

 

IČO / DIČ :  

Osoba oprávněná jednat 

jménem uchazeče: 

 

Telefon / e-mail:  

Nabídková cena: 

 

   bez DPH 

 

DPH  

 

    včetně DPH 

 

 

 

 

 

 

 

Platební podmínky:  

Záruční podmínky:  

  

 

Termín dodání: 

 

Počet dnů ode dne ukončení 

termínu pro podání nabídky do 

uskutečnění dodávky. 

Datum předání vozidla. 

  

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 3 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 
 

ve smyslu § 86 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů  

(dále jen „zákon“) 

 

 
Název veřejné zakázky: Nákup služebního vozidla 

 

 

Dodavatel ……………………………, se sídlem ………………………., IČO: ………………………, tímto 

čestně prohlašuje, že splňuje kvalifikaci požadovanou zadavatelem pro plnění shora uvedené veřejné 

zakázky, která je uvedena v zadávací dokumentaci k této veřejné zakázce, a to konkrétně:  

a) základní způsobilost v rozsahu stanoveném v článku V. výzvy; 

b) profesní způsobilost v rozsahu stanoveném v článku V. výzvy;  

c) technickou kvalifikaci v rozsahu stanoveném v článku V. výzvy; 

 

Dodavatel bere na vědomí, že bude-li zadavatelem vyzván k uzavření smlouvy na plnění shora uvedené 

veřejné zakázky, je povinen v souladu s  § 86 odst. 3 zákona před uzavřením smlouvy předložit zadavateli 

originály nebo úředně ověřené kopie dokladů o kvalifikaci, přičemž nesplnění této povinnosti je podle § 

48 odst. 8 zákona důvodem k vyloučení vybraného dodavatele.  

 

Dodavatel bere na vědomí, že doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 a profesní způsobilost 

podle § 77 odst. 1 musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců 

přede dnem zahájení zadávacího řízení. 

 

Toto čestné prohlášení činí dodavatel na základě své vážné a svobodné vůle a je si vědom všech následků 

plynoucích z uvedení nepravdivých údajů. 

 

 
 
 
V ……………………….. Dne ……………………. 

 

 

 

………………………………………. 

Podpis osoby oprávněné jednat jménem či za dodavatele: 
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