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Město Příbor  
742 58 Příbor, náměstí Sigmunda Freuda 19 

Výzva k podání nabídky 
k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku 

Název zakázky: Služební vozidlo Městské policie Příbor 

Předmět zakázky: dodávka nového osobního vozidla SUV pro Městskou policii Příbor 

Název zadavatele: Město Příbor 

Sídlo zadavatele: nám. Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor 

Osoba oprávněná jednat 
jménem zadavatele, její telefon 
a e-mailová adresa: 

Ing. arch. Jan Malík, starosta města 
tel.: 556 455 400, e-mail: starosta@pribor-mesto.cz 

IČ zadavatele: 00298328 

DIČ zadavatele: CZ00298328 

Kontaktní osoba zadavatele ve 
věci zakázky, její telefon 
a e-mailová adresa: 

Bc. Libor Bolom, Městská policie Příbor 
tel.: 732 774 516, e-mail: bolom@pribor-mesto.cz 
Zde mohou zájemci požádat o poskytnutí (doplnění) zadávací 
dokumentace. 

Lhůta pro podávání nabídek: 03. 06. 2020 do 11:00 hod.,  
rozhodující je datum a čas doručení na podatelnu zadavatele. 

Místo pro podávání nabídek: Městský úřad Příbor, Jičínská 247, Příbor 
742 58 Příbor, podatelna 

Popis předmětu zakázky: Předmětem zakázky je nákup nového osobního automobilu 
SUV pro potřeby Městské policie Příbor. Vozidlo bude 
splňovat všechny definované technické specifikace, jakož i 
obsah výbavy, které jsou uvedeny v příloze této výzvy. 

Předpokládaný termín plnění: Do 9/2020 

Hodnotící kritéria: jediným kritériem je nejnižší nabídková cena bez DPH, přičemž 
maximální nabídková cena je 390 000 Kč bez DPH. 

Požadavky na prokázání 
kvalifikace uchazeče 
o veřejnou zakázku: 

Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva, je povinen před 
uzavřením smlouvy předložit zadavateli příslušné oprávnění k 
podnikání a výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm 
dodavatel zapsán (oboje v originále nebo úředně ověřené kopii, 
přičemž tyto doklady mohou být nahrazeny originálem nebo 
úředně ověřenou kopií výpisu ze seznamu kvalifikovaných 
dodavatelů). 

Způsob podání nabídky:  Nabídku lze doručit poštou či osobně v uzavřené obálce 
označené názvem veřejné zakázky „Služební vozidlo Městské 
policie Příbor“ a nápisem „NEOTEVÍRAT“ na adresu: Město 
Příbor, Jičínská 247, 742 58 Příbor 
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 Na obálce bude v levém horním rohu uvedeno označení 
uchazeče a jeho adresa. 

Osobní doručení je možné na podatelnu zadavatele vždy 
v pracovní dny od 8:00 do 11:00 a od 12:00 do 14:00 hod. 

Požadavky na formální 
zpracování: 

 Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě. 
Požadavek na písemnou formu je považován za splněný 
tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou 
jednat jménem uchazeče. 

 Nabídka musí být podána v českém jazyce. 

 Nabídka musí obsahovat obchodní jméno a přesnou adresu 
uchazeče, jméno osoby oprávněné jednat jménem 
dodavatele, IČ, DIČ, telefon, e-mail. 

 Nabídka musí obsahovat písemný návrh kupní smlouvy 
podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče. 
Návrh kupní smlouvy musí zcela akceptovat obchodní 
podmínky zadavatele, které jsou nedílnou součástí zadávací 
dokumentace. 

Požadavky na způsob 
zpracování nabídkové ceny 

 Uchazeč je povinen předem se seznámit se všemi okolnostmi 
a podmínkami, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu 
nabídky. 

Další informace k zakázce:  Zadavatel si vyhrazuje právo veřejnou zakázku do uzavření 
smlouvy o dílo zrušit. 

 Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů. 

 Zadávací dokumentaci tvoří: 
- tato výzva k podání nabídky s přílohou - 

Technicka_specifikace.pdf 

 Uchazečům nepřísluší nárok na úhradu nákladů spojených 
s účastí v této veřejné zakázce. Předložené nabídky se 
nevracejí. 

 Nabídka, která nebude obsahovat požadované specifika, 
nebude hodnocena. Požadovaná specifikace a výbava je 
uváděná jako minimální. 

Přílohy oznámení Příloha – Technicka_specifikace.pdf 

Schválení zadání: Vyhlášení veřejné zakázky bylo schváleno Radou města Příbora 
dne 19. 05. 2020. 

 
 
Ing. arch. Jan Malík v.r. 
starosta města 


