
 
 

Výzva  
k podání nabídky na veřejnou zakázku 

 
 

„Bezdrátový rozhlas – Městys Hvězdlice“ 
 
 

zadávanou podle § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, jako 
zakázku malého rozsahu (tj. jejíž předpokládaná hodnota v případě veřejné zakázky na 

dodávky nedosáhne 2 mil. Kč bez DPH) 
 

___________________________________________________________________________  
 
 

 
1. Vymezení předmětu plnění 

 
Předmětem plnění zakázky je dodávka bezdrátového rozhlasu jako koncového prvku varování 
jednotného systému varování a vyrozumění pro Městys Hvězdlice (dále jen „předmět plnění“).  
 
Požadavky: 

- předmět plnění musí splňovat „Technické požadavky na koncové prvky varování připojované 
do jednotného systému varování a vyrozumění“, viz podmínky Ministerstva vnitra – 
generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR č. j. V-24666-1/PO-2008  

- předmět plnění bude dodán včetně napojení na domácnosti a musí pokrývat všechny části 
Městyse Hvězdlice: Nové Hvězdlice, Staré Hvězdlice, osada Zdravá voda, rekreační oblast 
„Nad rybníkem“ 

- předmět plnění splňuje certifikaci Prohlášení o shodě 
- předmět plnění představuje nejmodernější technologie 
 

 
2. Identifikace uchazeče 

 
Uchazeč uvede o sobě základní identifikační údaje, tj. obchodní firma či název právnické osoby nebo 
jméno a příjmení fyzické osoby – podnikatele, sídlo, právní forma, identifikační číslo a daňové 
identifikační číslo, jména, příjmení a funkce členů statutárního orgánu, jiné fyzické osoby oprávněné 
jednat jménem právnické osoby (vč. originálu či úředně ověřené kopie dokladu o takovém oprávnění – 
např. plná moc), kontaktní spojení – telefon, fax, e-mail a další údaje dle svého uvážení v rozsahu 
max. 2 str. A4. 
 
 

3. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů 
 
Předpokladem hodnocení nabídek je splnění: 

a) základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, v platném znění 

- předložení čestného prohlášení ve znění (příloha č. 3) 
 
b) profesních kvalifikačních předpokladů stanovených v § 54 písm. a) a b) zákona č. 137/2006 

Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, to je: 

- předložení výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán nebo výpisu z jiné 
obdobné evidence, pokud je v ní zapsán a 



- předložení dokladu oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné 
zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci. 

Uchazeč doloží originál nebo ověřené kopie příslušných listin (výpis z obchodního rejstříku nesmí 
být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace starší 90 dnů). 
 
c) technického kvalifikačního kritéria – doložením těchto certifikací: Prohlášení o shodě na 

dodávané zboží. 
 

 
4. Prohlášení 

 
Uchazeč písemně prohlásí, že všechny údaje uvedené v nabídce jsou pravdivé a že nezamlčel žádné 
skutečnosti podstatné pro jeho způsobilost k realizaci zakázky a že je připraven spolehlivě a bez 
průtahů splnit podmínky zadání. 
 
 

5. Podmínky pro podání nabídek 
 
Poštou se nabídka podává zadavateli na adresu: Pospíšil & Švejnoha, spol. s r. o., Zahradní 1141/2a, 
683 01  Rousínov. Na této adrese je též možné nabídku podat osobně a to v 1. patře, v pracovních 
dnech 8:00 – 13:00 hod. 
Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem následujícím po dni odeslání výzvy zájemci a končí dne 
16. 2. 2009. Rozhodující pro doručení nabídky je okamžik převzetí nabídky zadavatelem (nikoli 
předání k poštovnímu doručení). 
Nabídka bude podána v neprůhledné obálce zabezpečené proti neoprávněné manipulaci přelepením, 
označena bude názvem zakázky: „Bezdrátový rozhlas – Městys Hvězdlice“ a slovem „NEOTVÍRAT“ 
a opatřena v místě uzavření obálky razítkem, popř. podpisem uchazeče, je-li fyzickou osobou, či jeho 
statutárního zástupce, je-li uchazeč právnickou osobou. Nabídky musí být zadavateli doručeny do 
konce lhůty pro podání nabídek. Na obálce musí být uvedena adresa, na níž je možné zaslat oznámení, 
že nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek. 
Nesplnění těchto podmínek ze strany uchazeče vede k vyloučení nabídky uchazeče z hodnocení pro 
nesplnění podmínek zadávacího řízení. 
 
 

6. Způsob hodnocení nabídek 
 
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky bude nejnižší nabídková cena. 
 
 

7. Lhůta, po kterou jsou uchazeči vázáni nabídkami 
 
Uchazeči jsou svými nabídkami vázáni po dobu 30 dnů. Tato lhůta začne běžet dnem následující po 
skončení lhůty pro podání nabídek. Uchazeči, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější se lhůta, 
po kterou je svou nabídkou vázán, prodlužuje do uzavření smlouvy, nejvíce však o 15 dnů. 
 
 

8. Údaje o zadavateli, kontaktní osoba 
 
Název:     Městys Hvězdlice 
Sídlo:     Nové Hvězdlice 72, 683 41 Bohdalice 
Právní forma:    městys 
Statutární zástupce:   Alois Kadlec, starosta městyse  
Identifikační číslo:   291811 
Kontaktní osoba:   Alois Kadlec, starosta městyse 
Telefon:    517 358 616 



 
 

9. Závěrečné informace 
 
Zájemce může podat pouze jednu nabídku. 
Žádná osoba se nesmí zúčastnit této soutěže jako uchazeč více než jednou. 
Náklady účastníků soutěže spojené s účastí ve výběrovém řízení zadavatel nehradí. 
Nabídky nebudou uchazečům vráceny.  
Zadavatel prohlašuje, že poskytnuté údaje o jednotlivých uchazečích považuje za důvěrné a bude je 
využívat jen pro účely tohoto výběrového řízení. 
Pokud nabídka nebude úplná nebo nebude obsahovat veškeré doklady a informace ve formě stanovené 
těmito zadávacími podmínkami, bude to mít za následek vyřazení nabídky, takováto nabídka nebude 
hodnocena. 
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení kdykoliv až do uzavření smlouvy s vítězným 
uchazečem. 
Zadavatel upozorňuje na skutečnost, že vybraný dodavatel bude osobou povinnou spolupůsobit při 
výkonu finanční kontroly dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole. 
Uchazeč má právo požadovat od zadavatele dodatečné informace o zakázce a to až do doby skončení 
lhůty pro podání nabídek. 
 
 
 
V Nových Hvězdlicích dne 2. února 2009 
 
 
 
 

…………………………… 
            Alois Kadlec, v. r. 

starosta městyse 
 



 
 
Příloha č. 1:  
Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních kritérií uchazeče o zakázku 

 
 

Prohlašuji, že  
 
a) jsem / jsem já ani žádný z členů statutárního orgánu nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé 

soutěže formou podplácení podle § 49 obchodního zákoníku, 
 
b) jsem / jsem já ani žádný z členů statutárního orgánu nebyl pravomocně odsouzen pro trestné činy 

uvedené v §53 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 137/2006 Sb., ani nedošlo k zahlazení odsouzení za 
spáchání takového trestného činu;  

 
c) na majetek můj, jako fyzické osoby, nebo společnosti, jako právnické osoby není prohlášen 

konkurs, ani nebyl návrh na prohlášení konkursu zamítnut pro nedostatek majetku dodavatele, ani 
vůči mně, jako fyzické osobě, nebo společnosti, jako právnické osobě není povoleno vyrovnání 
nebo zavedena nucená správa podle zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění 
pozdějších předpisů, 

 
d) nejsem/mnou zastupovaná právnická osoba není v likvidaci, 
 
e) nemám/mnou zastupovaná právnická osoba nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, 

a to jak v České republice, tak ani v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, 
 
f) nemám/mnou zastupovaná právnická osoba 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, 

 
g) nemám/mnou zastupovaná právnická osoba nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální 

zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a to jak v České republice, tak v zemi 
sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele.  

 
 
 
 
V………………………….. 
 
 
Datum:       Titul , jméno,  příjmení ( vypsat čitelně) 
 
 
 
 
 
        ..…………………………….. 
        podpis statutárního zástupce 
 


