
 

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE TECHNOLOGIE 

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE 

Obchodní jméno Obec Hejná 

Sídlo 34101 Hejná 70 

IČ 00573485 

Právní forma 801 - Obec nebo městská část hlavního města Prahy 

Kontaktní osoba:  

jméno Vlastimil Šatra 

telefon 724250966 

email vlastimilsatra@centrum.cz 

2. INFORMACE O MOŽNOSTI VYŽÁDAT SI ZADÁVACÍ DOKUMENTACI:  

Zadávací dokumentace bude zájemcům na požádání zaslána, rovněž bude zadávací dokumentace 
na požádání k dispozici na adrese 34101 Hejná 70. 

3. INFORMACE O DRUHU A PŘEDMĚTU ZAKÁZKY 

Obec Hejná vyhlašuje zakázku malého rozsahu 2. kategorie na dodávku dopravního automobilu 
s požárním přívěsem pro hašení „JSDH_V2_2019 Pořízení nového dopravního automobilu“. Předmětem 

zakázky je dodávka dopravního automobilu v provedení „Z“, kategorie podvozku 1 s celkovou 
hmotností do 3500 kg s požárním přívěsem pro hašení.. Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 

137/2006 Sb., v platném znění (dále jen „zákon“). 

Prostředky jsou hrazeny s pomocí fondů Ministerstva vnitra a z Plzeňského kraje. 

Technická specifikace zakázky, které musí být dodrženy nebo nesmí být překročeny – jsou 

stanoveny v kapitole č. 3 Technické podmínky. 

Zadavatel neumožňuje dílčí plnění. Zakázku je možné realizovat pomocí subdodávek. 

 

Nabídka bude předložena v jednom originále v písemné formě, jen v českém jazyce. 
 

Předpokládaná cena zakázky:  

Položka Cena v Kč bez DPH 

Zametací stroj-traktor 1 200 000,- 

 

Jedná se o maximální možnou cenu, kterou není možné překročit. 

 

4. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK 
 

Časový harmonogram 

  Datum Čas 

Datum výzvy 17. 06.2019  

Termín pro podání nabídek 08. 07. 2019 16:00 

Otevírání obálek proběhne v zasedací místnosti na adrese Hejná 70 08. 07. 2019 18:00 

Podpis smlouvy (předběžné datum) 15. 07. 2019  

 
Místo podání nabídek: Obecní úřad, 34101 Hejná 70. 

https://www.hzscr.cz/soubor/vyzva-v2-2019-da-pdf.aspx


 

Společnost prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní  soutěží ani 

veřejným příslibem. Společnost si vyhrazuje právo výběrové  řízení zrušit, společnost má 

právo podmínky výběrového řízení  měnit. 

Projekt bude spolufinancován z fondů Ministerstva vnitra a Plzeňského kraje. 

5. HODNOTÍCÍ KRITÉRIA 

Hodnotící kritéria jsou specifikována v Zadávací dokumentaci (kapitola 5. Způsob hodnocení nabídek 

podle kritérií). 

Kritéria pro zadání zakázky: 
Nejnižší nabídková cena 

6. ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY 

Požadavky jsou specifikovány v Zadávací dokumentaci (kapitola 4. Podmínky a požadavky na 

zpracování nabídky). 

7. PROFESNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY 

Požadavky jsou specifikovány v Zadávací dokumentaci (kapitola 4. Podmínky a požadavky na 

zpracování nabídky). 

 

 

V Hejné dne 17. 06. 2019 

 

       ...................................................... 
           Podpis starosty 

 


