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Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace 
pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem 

 
 
 

„MOBILNÍ  PÓDIUM  SE ZASTŘEŠENÍM“ 
 
 
 
Tato výzva je zároveň zadávací dokumentací a obsahuje veškeré údaje pro zpracování 
nabídky. 
 
 
 
 
 

Zadavatel: 
 

Vodňanská ryba 
nám. Svobody 18 
389 01 Vodňany 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1. Vymezení druhu veřejné zakázky: 
 
Tyto zadávací podmínky jsou vypracovány jako podklad pro podání nabídek v rámci 
zadání zakázky malého rozsahu na dodávky, jejichž předpokládaná hodnota nedosáhne  
1. 000. 000,- Kč bez DPH (dále též jen „zakázka“). 
 
Toto zadávací řízení se neřídí zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), vyjma ustanovení § 18 odst. 5 a dále § 6 ZVZ, podle 
kterého je zadavatel povinen dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a 
zákazu diskriminace, a dále vyjma ustanovení, na které zadavatel výslovně odkazuje 
v této výzvě. 
 
2. Zadavatel 
 
Vodňanská ryba 
se sídlem nám. Svobody 18, 389 01 Vodňany 
zastoupená PhDr. Alenou Cepákovou, předsedkyní 
IČ: 266 63 996 
DIČ: CZ 266 63 996 
 
Kontaktní osoba:  
PhDr. Alena Cepáková, předsedkyně MAS Vodňanská ryba o. s., tel. 602 373 536, e-mail: 
cepakova@centrum.cz 
 
3. Předmět zakázky 
Předmětem zakázky je dodávka mobilního pódia se zastřešením. 

 
Obchodní podmínky:  

• Obchodní podmínky se budou řídit v plném rozsahu všeobecnými obchodními podmínkami 
podle obchodního zákoníku 

• Nabídková cena musí být deklarovaná jako nejvyšší přípustná 
• Provedené práce budou hrazeny dle podmínek stanovených ve smlouvě o dílo 

 
Technické podmínky dodávky 

• Dodávka mobilního podia o rozměrech max. 50m2 s nosností  750 kg/m2  se zastřešením 
včetně schodů k pódiu a příslušenství k montáži pódia  

• Zastřešení pódia:  výška k okapu min. 3m, výška k hřebeni min. 4,5 m 
• Opláštění:  nepromokavé, odolné proti UV záření 
• Aretace proti pohybu pódia 

 
Další požadavky na dodávku 

• Doprava na místo určení včetně první montáže s proškolením osob 
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• Předání technická dokumentace celé sestavy v písemné podobě, manuály, návody a 
doporučení pro provoz 

• Záruční doba min. 24 měsíců 
 
Místo plnění 
Místem plnění  je Městský úřad Protivín, Masarykovo nám. 128, PSČ 389 11 
 
Termín plnění 
Dodávka bude realizována do 4 týdnů od podepsání smlouvy 
 
Platební podmínky 
Splatnost faktur je stanovena v délce 21 kalendářních dnů od doručení faktury.  
 
 
Požadavky na prokázání kvalifikace 
Uchazeč prokazuje splnění kvalifikace ve lhůtě stanovené pro podání nabídek, doklady ke kvalifikaci 
budou součástí nabídky. 

1. Základní kvalifikační předpoklady: 
Uchazeč je povinen v nabídce prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů v rozsahu § 53 
ZVZ. Uchazeč k prokázání základních kvalifikačních předpokladů použije čestné prohlášení, které tvoří 
přílohu této zadávací dokumentace. Uchazeč je oprávněn předložit i vlastní čestné prohlášení, které 
se však obsahově bude shodovat s čestným prohlášením v příloze této zadávací dokumentace.  

2. Profesní kvalifikační předpoklady 
Uchazeč je povinen v nabídce prokázat splnění profesních kvalifikačních předpokladů v souladu 
s ustanovením § 54 ZVZ. Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč, který 
předloží:         
        -      výpis z obchodního rejstříku nebo jiné evidence, pokud je v ní uchazeč zapsán (kopie prostá) 

- doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu, odpovídajícím 
předmětu zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci 
(kopie prostá). 

 
 Nabídková cena: 
Pro stanovení nabídkové ceny použijte tuto tabulku: 
 
Popis v Kč bez DPH v Kč včetně DPH 
Cena za dodávku mobilního 
pódia se zastřešením 

  

 
Hodnotící kritéria 
Základním hodnotícím kritériem pro zadání této veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena bez DPH. 
Jednotlivé nabídky uchazečů budou hodnoceny podle výše nabídkové ceny, vyšší nabídková cena 
znamená horší nabídku. 
 
Zrušení zadávacího řízení 
Do okamžiku uzavření smlouvy je zadavatel oprávněn toto zadávací řízení kdykoliv zrušit, popř. 
odmítnout všechny podané nabídky, přičemž není povinen sdělovat důvody svého rozhodnutí. Stejně 
tak nevzniká vybranému dodavateli nárok na uzavření smluvního vztahu se zadavatelem. Zrušení 
zadávacího řízení zadavatel vyzvaným dodavatelům písemně oznámí. 
 
 
 



Vyřazení nabídky 
Při nesplnění podmínek této zadávací dokumentace si zadavatel vyhrazuje právo nabídku uchazeče 
nezahrnout do hodnocení nabídek. 
 
Lhůta pro podání nabídek 
Nabídku je nutné doručit nejpozději  do 20.6.2012 do 14 hodin. 
Nabídku lze zadavateli podat pouze v písemné podobě  a to buď osobně do podatelny v sídle 
zadavatel, anebo poštou na adresu zadavatele k rukám kontaktní osoby: 
MAS Vodňanská ryba, nám. Svobody 18, 389 01 Vodňany k rukám PhDr. Alena Cepákové 
 
Nabídka bude podána v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky, identifikačními údaji 
uchazeče a textem „NEOTVÍRAT“. Nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat jménem 
či za uchazeče, svázána a zajištěna proti manipulaci. 
Všechny nabídky doručené po tomto termínu nebudou hodnoceny! 
 
Podmínky zadavatele 
Uchazeč předloží zadavateli spolu s nabídkou návrh smlouvy na předmět zakázky. 
Návrh smlouvy bude obsahovat návrh sankcí (smluvních pokut) při nesplnění požadovaných termínů 
včetně možnosti jednostranného odstoupení od smlouvy za strany zadavatele v případě, že zadavatel 
neobdrží předmět plnění nejdéle do 14 kalendářních dnů po požadovaném termínu. Návrh smlouvy 
bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. V případě podpisu zástupcem 
bude tato skutečnost v podepsané smlouvě výslovně uvedena a jeho přílohou bude plná moc či jiný 
pověřovací dokument opravňující k zastupování uchazeče s uvedením rozsahu jeho oprávnění. 
 
 
 
 
Ve Vodňanech dne 4. 6. 2012  
 
 
 
 
 
                                                                                                                PhDr. Alena Cepáková 
                                                                                                                      předsedkyně 

 
 
 
 


