
 

 

Zadavatel – Obec Chlum, Chlum 42, 257 63 Trhový Štěpánov, IČ: 00473529, DIČ: CZ00473529 

 

ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon“) 
 

tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace  

a poskytuje Zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu 
 

 

1) Název zakázky 
  

„Dodávka výstroje a výzbroje pro JSDH CHLUM“ 
 

Identifikační údaje zadavatele 
 

Název zadavatele:  Obec Chlum 

Sídlo:    Chlum 42, 257 63 Trhový Štěpánov 

IČ: / DIČ   00473529 / CZ00473529 

Právní forma:  801 - Obec nebo městská část hlavního města Prahy 

Bankovní spojení:  32224121/0100 

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:  Ing. Miroslav Balík, Ph.D., starosta obce 

 

Kontaktní údaje a kontaktní osoby: 
 

Kontaktní osobou ve věcech formální stránky zadávacího řízení je Ing. Miroslav Balík, Ph.D., starosta obce,  

e-mail: starosta@chlumuvlasimi.cz, tel.: 731 234 451 
 

2) Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 
 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena na základě průzkumu trhu, dodávek a nákupů 

z minulých let a činí 190.000,- Kč bez DPH.  
 

3) Vymezení plnění veřejné zakázky 
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je: „Dodávka výstroje a výzbroje pro 

JSDH CHLUM“ v rozsahu specifikovaném Částí zadávací dokumentace: „Vymezení základních 

technických podmínek“.  

Zadavatel dle § 48, odst. 2 zákona předá či odešle tuto Část zadávací dokumentace na základě písemné žádosti 

s uvedením identifikace uchazeče (e-mail: starosta@chlumuvlasimi.cz) do 3 pracovních dnů od doručení 

žádosti. 

 

Přílohou této Zadávací dokumentace je závazný návrh Kupní smlouvy (Příloha č. 1), který bude sloužit 

k uzavření smluvního vztahu s vítězem zadávacího řízení. Zadavatel připouští pouze dále specifikované úpravy 

vzorové smlouvy uchazečem v rámci přípravy návrhu smlouvy, který musí být přílohou nabídky a který musí 

být podepsán oprávněným zástupcem uchazeče. Tento závazný návrh smlouvy musí v plném rozsahu 

respektovat podmínky uvedené v této zadávací dokumentaci. Zadavatel připouští pouze následující úpravy 

vzorové smlouvy: 

  doplnění identifikačních údajů uchazeče, finančních částek smluvní ceny, termín dodání a doplnění 

konkrétních délek záručních lhůt bez možnosti upravovat znění jednotlivých ustanovení smlouvy. 

 

4) Doba plnění veřejné zakázky 
 

4.1 Lhůta realizace zakázky: do 30 kalendářních dní od uzavření smluvního vztahu.  

 

5) Způsob hodnocení nabídek 
 

Hodnocení nabídek bude provedeno na základě celkové nejnižší nabídkové ceny bez DPH. 
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6) Požadavky na prokázání kvalifikace  
 

Základní kvalifikační předpoklady: 
 

Základní kvalifikační předpoklady podle § 53 zákona splňuje dodavatel, 

a)    který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké 

skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, 

podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně 

případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k 

zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento 

předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního 

orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická 

osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý 

člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční 

právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene 

splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační 

předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, 

místa podnikání či bydliště, 

 

b)   který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem 

podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za 

spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato 

právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním 

orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento 

předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního 

orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba 

prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle 

uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí 

dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či 

bydliště, 

 

c) který v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou 

podplácení podle zvláštního právního předpisu, 

 

d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo  insolvenční řízení, v němž 

bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek 

nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl 

zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, 

 

e)     který není v likvidaci, 

 

f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, 

místa podnikání či bydliště dodavatele, 

 

g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České 

republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, 

 

h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, 

 

      j)     který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, 

 

      k)   kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální     

  práce podle zvláštního právního předpisu, 
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Dodavatel prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením: 

 

a) čestného prohlášení [odstavec 1 písm. c) až e), a g), j) a k)] (Příloha č. 2). 

 

Součástí nabídky musí být dle § 68, odst. 3) zákona rovněž: (Příloha č. 3) 

 
a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních letech od konce lhůty pro  

    podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele, 

b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, doloží seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá  

    hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek, 

c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu  

    (zákon na ochranu hospodářské soutěže) v souvislosti s touto veřejnou zakázkou. 

 

Profesní kvalifikační předpoklady: 
 

Zadavatel požaduje splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54, písm. a) a b) zákona takto: 

 k písm. a) předložením výpisu z obchodního rejstříku, 

 k písm. b) uchazeč předloží: oprávnění k podnikání na předmět veřejné zakázky, 

 

Tyto dokumenty budou uchazečem předloženy při podpisu Kupní smlouvy 

 

 

Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady: (Příloha č. 4) 

 

Zadavatel požaduje prokázání ekonomické a finanční způsobilosti podle § 50 odst. 1, písm. c) zákona 

předložením čestného prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku. 

 

Technické kvalifikační předpoklady: 

 

Zadavatel nepožaduje prokázání technické způsobilosti podle § 56 zákona dle odst. 1, písm. a). 

 

 

7) Jiné požadavky na plnění veřejné zakázky  

 
V případě, že dodavatel prokáže splnění kvalifikace v oblasti: 

 

a) profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 zákona, vyjma předložení výpisu z obchodního rejstříku, či 

výpisu z jiné obdobné evidence 

b) technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 zákona 

 

prostřednictvím subdodavatele, zadavatel rovněž požaduje předložení: 

 doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu subdodavatele podle § 53 odst. 1 

písm. j) zákona, 

 profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) zákona subdodavatelem   

 smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění 

určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel 

oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel 

prokázal splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona. 

 

Na předložených dokladech bude provedeno potvrzení pravosti údajů podpisem subdodavatele nebo doložením 

ověřené kopie. 

 

 



Zadávací podmínky  „Dodávka výstroje a výzbroje pro JSDH CHLUM“ 
               

 

 

 

 

8) Způsob zpracování nabídkové ceny 
  
Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých 

nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace) po celou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami 

uvedenými v zadávací dokumentaci. 

 

Požadavky na jednotný způsob doložení nabídkové ceny: 

1. Cena bez DPH a včetně DPH požadované na požadované výstrojní a výzbrojní součásti. 

 

Celková nabídková cena bude uvedena na krycím listě.  

Nabídková cena bude zahrnovat veškeré práce, dodávky a činnosti vyplývající ze zadávacích podkladů. 

Podkladem pro zpracování cenové nabídky je tato zadávací dokumentace. 

 

Platební podmínky:  

Zadavatel nebude poskytovat zálohy. 

1. Provedenou dodávku dodavatel vyfakturuje až po jejím převzetí bez vad a nedodělků objednatelem. Součástí 

faktury bude soupis provedených dodávek. 

2. Faktury budou adresovány: Obec Chlum, Chlum 42, 257 63 Trhový Štěpánov  

3. Faktury budou splňovat náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem č. 235/04 Sb. ve znění platných 

novel (včetně obchodního jména, sídla a čísla smlouvy objednatele). Výše celkově fakturované částky bude 

odpovídat výši uvedené v Kupní smlouvě. Zadavatel je oprávněn vrátit zhotoviteli bez zaplacení fakturu, 

která nemá náležitosti uvedené v kupní smlouvě nebo vykazuje jiné závady. Současně s vrácením faktury 

sdělí zadavatel dodavateli důvody vrácení. V závislosti na povaze závady je zhotovitel povinen fakturu 

včetně jejích příloh opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní 

lhůta splatnosti faktury. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení objednateli doplněné, opravené 

nebo nově vyhotovené faktury s příslušnými náležitostmi, splňující podmínky kupní smlouvy. 

4. Lhůta splatnosti faktury za dodávku výstrojního a výzbrojního materiálu, je 30 kalendářních dnů ode dne 

prokazatelného doručení faktury. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den po 

odeslání. 

5. Úhradou se rozumí odepsání fakturované částky z účtu zadavatele.  

6. Kupní smlouva, jejíž závazný návrh je přílohou této zadávací dokumentace, bude vítěznému uchazeči 

předložena zadavatelem výběrového řízení a bude obsahovat ujednání o smluvních pokutách a úrocích 

z prodlení. 

9) Poskytnutí jistoty 
 

Zadavatel nepožaduje, aby uchazeči k zajištění splnění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím 

řízení poskytli jistotu dle § 67 zákona.   

 

10) Místo pro podávání nabídky, doba v níž lze nabídky podat a místo a termín 

     otevírání obálek 

 
Nabídky mohou uchazeči doručit osobně nebo doporučeně na adresu zadavatele:  

Obec Chlum, Chlum 42, 257 63 Trhový Štěpánov 

Nabídky musí být doručeny zadavateli do 9. 5. 2015 do 9:00. V případě doručení nabídky poštou je za okamžik 

převzetí zadavatelem považováno převzetí nabídky zadavatelem. 

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 9. 5. 2015 v 19:00 v zasedací místnosti Obce Chlum, na adrese 

zadavatele.  

 

11) Zadávací lhůta 
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Délka zadávací lhůty je stanovena zadavatelem na 15 dní.  

12) Požadavek na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky 
 

Zadavatel doporučuje dodavatelům, aby: 

- své nabídky zabezpečili proti manipulaci, 

- všechny listy nabídky byly navzájem spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich 

vyjmutím z nabídky, 

- všechny stránky nabídky budou očíslovány vzestupnou kontinuální řadou. 

 

Nabídka bude zpracována v českém jazyce v tištěné formě, podepsána oprávněným zástupcem uchazeče 

a bude předložena v 1 výtisku vytištěna nesmazatelnou formou. 

 

Zadavatel doporučuje dodavatelům, aby zpracovali nabídku v následujícím členění: 

 Krycí list nabídky  

 Obsah nabídky 

 Prokázání kvalifikace   

 Závazný návrh Kupní smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče (Příloha č. 1) 

 Případné další přílohy a doplnění nabídky 

Nabídky musí být podány v uzavřených obálkách opatřených na uzavření přelepkami a razítky uchazeče a 

zřetelně označených „Dodávka výstroje a výzbroje pro JSDH CHLUM“ Na obálce bude dále uvedena 

adresa uchazeče.    

 

13) Další podmínky zadávacího řízení na veřejnou zakázku 

 

 Podmínky, při jejichž splnění je možno překročit výši nabídkové ceny: 

 změní se daňové předpisy. 

 Zadavatel nepřipouští dle § 70 zákona variantní řešení při splnění základních technických podmínek 

zadání. 

 

14) Práva zadavatele 
 

Zadavatel si vyhrazuje právo: 

 nevracet uchazečům podané nabídky, 

 neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeči vynaloží na účast v zadávacím řízení na veřejnou zakázku.  

 

 

 

Obec Chlum, dne 23. 4. 2015 

 

 

                ………………………………………………… 

              Ing. Miroslav Balík, Ph.D. 

         starosta obce  

 

Přílohy:  

Formuláře:  Krycí list nabídky 

Příloha č. 1:   Závazný návrh Kupní smlouvy 

Příloha č. 2:   Prohlášení dle § 53 zákona 

Příloha č. 3:   Prohlášení dle § 68, odst. 3 zákona 

Příloha č. 4:   Prohlášení dle § 50 zákona  
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Krycí list nabídky 

na podlimitní veřejnou zakázku:  

„Dodávka výstroje a výzbroje pro JSDH CHLUM“  
zadávanou dle § 27 zákona – otevřené podlimitní řízení 

Údaje o uchazeči  

Obchodní firma nebo název 

(jedná-li se o právnickou osobu) 

Obchodní firma nebo jméno a příjmení 

(jedná-li se o fyzickou osobu) 

 

Sídlo 

(jedná-li se o právnickou osobu) 

Místo podnikání popř. místo trvalého pobytu 

(jedná-li se o fyzickou osobu) 

 

Právní forma  

IČ  

Telefon  

Fax  

E-mail  

Kontaktní osoba pro 

jednání ve věci nabídky 

 

 

Cenová nabídka  

 

Celková nabídková cena bez DPH  

 

 Kč 

DPH 21%  Kč 

 

Celková nabídková cena včetně DPH 

 Kč 

 

 

 

V …………….……….. dne …………… 

 

 

 

 

 

 

           ………………………………. 

                       jméno a podpis 

          oprávněného zástupce uchazeče 
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Příloha č. 2 

 

Čestné prohlášení  
o splnění základních kvalifikačních předpokladů 

dle § 53 odst. 1 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 

 
k podlimitní veřejné zakázce: 

 

„Dodávka výstroje a výzbroje pro JSDH CHLUM“ 
 

Já (my) níže podepsaný(í) čestně prohlašuji(eme), že dodavatel………….(obchodní firma) splňuje 
základní kvalifikační předpoklady podle § 53 ods.1 písm. c), d), e), g), j), k) zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tj. jsem dodavatel: 
 
c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou 
podplácení podle zvláštního právního předpisu, 
 
d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž 
bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek 
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl 
zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, 
 
e) který není v likvidaci, 
 
g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České 
republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, 
 
j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a 
 
k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální 
práce podle zvláštního právního předpisu. 
 
 
 
 
V ………………..dne …………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………………………….………………………………………… 
Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem/za dodavatele          Podpis 
 



Zadávací podmínky  „Dodávka výstroje a výzbroje pro JSDH CHLUM“ 
               

 

 

 

 
Příloha č. 3 

 

Čestné prohlášení 

dle § 68 odst. 3 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 

 

k podlimitní veřejné zakázce: 

„Dodávka výstroje a výzbroje pro JSDH CHLUM“ 
 

I. Dodavatel předkládá seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v 
posledních třech letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či 
obdobném poměru u zadavatele 
 
1. ………………………………………………. (jméno a příjmení) 
 
2. ………………………………………………. (jméno a příjmení) 
 
3. ………………………………………………. (jméno a příjmení) 
 
V případě potřeby seznam rozšiřte. V případě, že statutární orgán nebo člen statutárního orgánu u 
zadavatele nepracoval – proškrtněte. 
 
 
II. Dodavatel: 
a) nemá formu akciové společnosti*) 
b) má formu akciové společnosti*), tudíž předkládá aktuální seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná 
jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu 
 
1. ………………………………………………………(jméno a příjmení) 
 
2. ………………………………………………………(jméno a příjmení) 
 
3. ………………………………………………………(jméno a příjmení) 
 
V případě potřeby seznam rozšiřte. *) Nehodící se škrtněte 
 
 
III. Dodavatel prohlašuje, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního 
předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou. 
 
 
 
 
V ………………..dne …………………….. 
 
 
 
 
 
……………………………………………………………….……………………………………………….. 
Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem/za dodavatele          Podpis 
 
 
 

 

 



Zadávací podmínky  „Dodávka výstroje a výzbroje pro JSDH CHLUM“ 
               

 

 

 

 

 

 
Příloha č. 4 

 

Čestné prohlášení  
o ekonomické a finanční způsobilosti 

dle § 50 odst. 1, písm. c) zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 

předpisů 

 

 
k podlimitní veřejné zakázce: 

„Dodávka výstroje a výzbroje pro JSDH CHLUM“ 
 
 
Dodavatel čestně prohlašuje, že je ekonomicky a finančně způsobilý plnit veřejnou zakázku 
„Dodávka výstroje a výzbroje pro JSDH CHLUM“  pro Obec Chlum  
 
 
 
V ………………….. dne …………… 
 
 
 

     ………………………………. 
       jméno a podpis 

    oprávněného zástupce uchazeče 

 


