
 
  

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace 
 

ve zjednodušeném podlimitním řízení na dodávky zadávaném 
dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění. 

 
Projekt bude spolufinancován z fondů EU v rámci Operačního programu Životní prostředí. 
 
 
 
 
Název zakázky:   Nákup čistící komunální techniky v rámci projektu 

„Snížení imisní zátěže na území města Jevíčko“ 
 
 
Název zadavatele Město Jevíčko 
Adresa:      Palackého nám. 1, 569 43 Jevíčko 
IČ:      00276791    
Osoba zastupující zadavatele:    Ing. Roman Müller, starosta 
Profil zadavatele:    https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00276791 
 
 
Osoba pověřená zadavatelskými   Dotamade, s. r. o. 
činnostmi:     Branislavova 1412/2, 266 01 Beroun 
       zastoupená Pavlem Kafkou, jednatelem 
 
Kontaktní osoba pro zadávací řízení: Ing. Lubica Kotoučková 
       tel.:+420 604 209 222  
      e-mail: lubica.kotouckova@seznam.cz 
 
Komunikace zadavatele s uchazečem: Veškeré informace a písemnosti budou zadavatelem 

doručovány elektronickým způsobem, a to e-mailem. 
       
Druh zakázky:    dodávky    
 
Druh zadávacího řízení:   zjednodušené podlimitní řízení 

 
Předmět veřejné zakázky:  Předmětem veřejné zakázky je nákup 1 ks samosběrného 

zametacího stroje.  
 
Klasifikace CPV (dle § 47 zákona č. 137/2006 Sb):  
34144400-2 Vozidla silniční údržby  
34144430-1 Zametací vozy  
34144431-8 Zametací vozy s vysavačem 

 
Předpokládaná hodnota VZ:   2.500.000 Kč bez DPH 
 
Jazyk pro podání nabídky:   český 
 
Lhůta pro podávání nabídky:  do 22. 7. 2013 do 10,00 hod. 
 
Místo pro podání nabídky: Město Jevíčko 
  Palackého nám. 1, 569 43 Jevíčko 
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Způsob podání nabídky:  Nabídky mohou být podány pouze v listinné podobě. 
Elektronické podání nabídky není přípustné. 

 Obsahové náležitosti nabídky (požadavky na formální 
zpracování nabídky) jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. 

 
Požadavky na splnění kvalifikace: V souladu s § 38 odst. 4 písm. f) ZVZ jsou požadavky na 

kvalifikace uvedeny v zadávací dokumentaci. 
 
Hodnotící kritérium:  Nejnižší nabídková cena, při hodnocení nabídkové ceny je 

rozhodná její výše uvedená bez DPH. 
Nejvýhodnější nabídka bude ta, které bude mít nejnižší cenu. 

 
 
Zadávací dokumentace  Zadávací dokumentace tvoří přílohu této Výzvy k podání 

nabídky a je zveřejněna na profilu zadavatele. Zadávací 
podmínky jsou pro uchazeče závazné. 

 
 
 
 
 
 
V Jevíčku dne 25. 6. 2013              
         Mgr. Miroslav Šafář v. r., místostarosta 


