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Z A D Á V A C Í    D O K U M E N T A C E 
 

 

k podání nabídek na veřejnou zakázku zadanou dle ustanovení § 27 zakázka malého rozsahu dle zákona 

č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů 

 

 

 

na dodávky a související služby  

 

  

Elektrické užitkové vozidlo 
 

 

  

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 30. 03. 2022     

Sejmuto dne:                                               27. 04. 2022   

 

Umístěno na webové stránce zadavatele: www.hrbitovybrno.cz 

Umístěno na profilu zadavatele:   www.hrbitovybrno.cz 

 

 

 

 

 

 

                   Ing. Alena Říhová 

                  ředitelka organizace 
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Předpokládaná hodnota celkem: 1.050 tis Kč s DPH  

Počet vyzvaných uchazečů: 5 

Finanční zdroje: Dotace (Transfer) - Magistrát města Brna 

Charakter zdrojů: Dotace (Transfer) 

Doba plnění smlouvy: nejpozději do 30.11.2022  

 

 

         

PREAMBULE 
 

Dodavatel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) 

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů. 

                                                                                                           

• Předmět veřejné zakázky 

 

 Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka vozidla 

 

                  Elektrické užitkové vozidlo 

      

1. Klasifikace předmětu plnění: 

Dodavatel vozidla musí splňovat ustanovení o zvláštních technických podmínkách 

vymezených v §46a ZVZ a zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na 

pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 341/2002 Sb o schvalování 

technické způsobilosti a technických podmínkách provozu vozidel na pozemních 

komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.  

Jedná se o vzorové standardy, které jsou minimálním standardem, který splňuje technické 

podmínky uvedené v příloze zadávací dokumentace. 

                                           

2. Předpokládaná hodnota: 

 

Elektrické užitkové vozidlo       1.050 tis. vč. DPH                

      

Zadávací dokumentace vymezuje předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro 

zpracování nabídky. Zadávací dokumentace je pro uchazeče o veřejnou zakázku závazná. 

 

• Doba a místo plnění 

 

Termíny plnění 

Zadavatel pro zpracování nabídky stanoví následující lhůty plnění: 

Předpokládaný termín zahájení: 04/2022 

Předpokládaný termín dokončení předmětu plnění: 11/2022 

 

• Kvalifikační předpoklady 

 

1. Rozsah požadavků na kvalifikaci  

Tato část zadávací dokumentace upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob 

prokázání kvalifikačních předpokladů.  
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2. Splněním kvalifikace se rozumí:  

 

a) splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 74 zákona  

b) splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle § 77 zákona 

c) splnění technických kvalifikačních předpokladů podle § 79 odst. 2 zákona 

d) předložení čestného prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit  

       veřejnou zakázku a pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti  

       za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě 

 

2.1. Součástí nabídky musí být: 

1. seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 

letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či 

obdobném poměru u zadavatele, 

2. má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž 

souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve 

lhůtě pro podání nabídek, 

3. prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle 

zvláštního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou. 

 

      3.        Prokázání kvalifikace - pravost a stáří dokladů 

 

a) Dodavatel předkládá v nabídce originály, kopie či ověřené kopie dokladů prokazující 

splnění kvalifikace. Pokud uchazeč v nabídce nepředloží originál či ověřenou kopii 

dokumentu, může zadavatel následně před uzavřením smlouvy požadovat předložení 

originálů nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace od uchazeče, 

se kterým má být uzavřená smlouva  

b) Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis 

z obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno 

splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů  

c) Kvalifikaci nesplňuje dodavatel, který neposkytl údaje a informace o kvalifikaci v 

rozsahu stanoveném zadavatelem, nebo poskytl údaje neúplné nebo nepravdivé. 

Dodavatelé, kteří nesplnili kvalifikaci, nebudou zahrnuti do hodnocení nabídek.  

 

4. Další požadavky na prokázání kvalifikace 

 

a)    Čestné prohlášení dodavatele  

V případech, kdy zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení Čestného 

prohlášení dodavatele, musí takové čestné prohlášení obsahovat zadavatelem 

požadované údaje a musí být současně podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem, 

či za dodavatele.  

Pokud za dodavatele jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce 

předložena plná moc v originále, nebo v úředně ověřené kopii.  

b)    Změny v kvalifikaci  

Dojde-li do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky k jakékoliv změně v 

kvalifikaci dodavatele, která by jinak znamenala nesplnění kvalifikace, je dodavatel 

povinen nejpozději do 7 dnů tuto skutečnost zadavateli písemně oznámit a současně 

předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu.  

Tato povinnost se vztahuje obdobně na dodavatele, se kterým je v souladu s 

rozhodnutím veřejného zadavatele podle § 81 zákona možné uzavřít smlouvu, a to až 

do doby uzavření smlouvy. V takovém případě musí dodavatel, s nímž veřejný 
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zadavatel uzavírá smlouvu, předložit potřebné dokumenty prokazující splnění 

kvalifikace v plném rozsahu nejpozději při uzavření smlouvy.  

c)    Lhůta pro prokázání kvalifikace  

Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek.  

 

        5.     Základní kvalifikační předpoklady  

 

Splnění základních kvalifikačních předpokladů  

Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel stanovených v § 74 zákona. Dodavatel 

prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů některým ze způsobů, jež mu 

umožňuje zákon, např. předložením čestného prohlášení. Z obsahu čestného prohlášení musí 

být zřejmé, že dodavatel příslušné základní kvalifikační předpoklady splňuje.  

 

         6.    Profesní kvalifikační předpoklady  

 

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů  

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží:  

a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence 

pokud je v ní zapsán,  

b)  doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu 

odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné 

živnostenské oprávnění či licenci  

c)  doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž 

prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky 

nezbytná podle zvláštních právních předpisů – servis. 

Doklady mohou být doloženy v prosté kopii.   

 

          7.    Platební podmínky   

                 Zadavatel nebude dodavateli poskytovat zálohu. Platba bude probíhat na základě     

                 dodavatelem vyhotoveného daňového dokladu (faktury) se správně vyplněnými údaji vč.  

                 finanční částky, vystavené jednorázově, a to za uskutečněná, prokázaná a zadavatelem  

                 odsouhlasená plnění.  

                 Splatnost faktury se stanovuje na 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu - faktury  

                 zadavateli.  

 

           8.   Kritéria pro zadávání veřejné zakázky 

 

                 Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost  

                 nabídky: 

                 Hodnotící kritéria jsou stanovena následovně: 

                 a)      nejnižší nabídková cena bez DPH 

                 b)   hodinová sazba servisního pracovníka 

     c)  záruka za jakost 

                 d)      celková sazba v Kč za jeden výjezd servisního pracovníka a jeden pracovní den  

                           vzhledem ke vzdálenosti servisního pracoviště od Brna 
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            9.  Podmínky a lhůta pro podání nabídek  

 

                 a) Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku na jednu dílčí část, a to písemně,  

                          v českém, popř. slovenském jazyce.  

                 b) Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně  

                          subdodavatelem jiného dodavatele v tomtéž zadávacím řízení. Dodavatel, který  

                          nepodal nabídku v zadávacím řízení, však může být subdodavatelem více dodavatelů  

                          v tomtéž zadávacím řízení.  

                 c)  V případě podání společné nabídky budou uvedeny identifikační údaje všech  

                          dodavatelů.  

 

9.1.  Lhůta pro podání nabídek  

Nabídky se podávají ve lhůtě pro podání nabídek, v 1 originále, která musí být 

opatřena názvem veřejné zakázky. 

 

Elektrické užitkové vozidlo 

       

Lhůta pro podání nabídek končí 27. 04. 2022 v 10.00 hod.   

 

Nabídky je možno podávat písemně na adresu zadavatele:  

Renneská tř. 45, 639 00 Brno 

 

 

10.     Obsah a forma nabídky 

 

10.1.  Obsah nabídky  

Nabídka dodavatele bude obsahovat návrh Kupní smlouvy podepsaný osobou 

oprávněnou jednat jménem či za dodavatele a prohlášení podepsané osobou 

oprávněnou jednat jménem či za dodavatele, z něhož vyplývá, že je dodavatel vázán 

celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty. 

Zadávací lhůtou je lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni. 

Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí 

dnem doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky.  

Zadávací lhůta se prodlužuje uchazečům, s nimiž může zadavatel v souladu se 

zákonem uzavřít smlouvu, až do doby uzavření smlouvy dle § 137 zákona nebo do 

zrušení zadávacího řízení (viz § 127 zákona).  

 

Nabídka dodavatele musí plně respektovat podmínky stanovené v zadávací 

dokumentaci.  

 

11.   Ostatní podmínky zadávací dokumentace 

 

11.1.  Požadavky na varianty nabídek  

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.  

11.2.  Změna podmínek zadávací dokumentace  

Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených 

zadávací dokumentací, a to buď na základě žádostí uchazečů o vyjasnění zadávací 
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dokumentace, nebo z vlastního podnětu. Změnu obsahu zadávací dokumentace 

zadavatel oznámí všem zájemcům o veřejnou zakázku, kteří si vyzvedli zadávací 

dokumentaci.  

11.3.  Struktura nabídky  

Nabídka bude podána v následující struktuře:  

a)  návrh kupní smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem nebo 

za uchazeče, popřípadě zmocněncem dodavatele a opatřený otiskem razítka,  

b) cenu dodávky bez DPH a s DPH  

c)  čestné prohlášení prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů,  

d)  doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů,  

e) doklady prokazující technické kvalifikační předpoklady dle požadavků 

zadavatele,  

f) čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou 

zakázku,  

g) seznam statutárních zástupců nebo členů statutárních orgánů, kteří 

v posledních třech letech od konce lhůty pro podání nabídek byli 

v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele,  

h) čestné prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu 

podle zvláštního předpisu (z. č. 143/2001 v platném znění) v souvislosti se 

zadávanou zakázkou,  

i) dodavatel s právní formou akciové společnosti dodá seznam vlastníků akcií, 

jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, 

j) další doklady a dokumenty dle podmínek zadávací dokumentace, příp. dle 

potřeb dodavatele, 

11.4. Zrušení zadávacího řízení  

Zadavatel může výběrové řízení kdykoli zrušit, z jakéhokoli důvodu nebo i bez 

uvedení důvodu.  

11.5. Úhrada nákladů za účast v zadávacím řízení  

Zadavatel nehradí náklady za účast v zadávacím řízení.  

11.6. Ověření údajů uvedených v nabídkách  

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit a prověřit údaje uvedené jednotlivými 

dodavateli v nabídkách. Zadavatel nezařadí nabídku dodavatele do hodnocení v 

případě, že dodavatel uvede ve své nabídce nepravdivé údaje.  

 

 11.7. Kupní smlouva dle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb..  

Kupní smlouva bude vypracována samostatně na jednotlivé dílčí části samostatně 

a bude obsahovat: 

 

- předmět koupě movité věci 

- seznam dokladů, které se k dané věci vztahují a umožní kupujícímu nabýt 

vlastnického práva k věci 

- splnění požadovaných předpokladů a vlastností uvedených v příloze zadávací 

dokumentace 

- doklady potřebné k převzetí o užívání věci 

- jakost a záruční dobu za jakost dle § 2113 až § 2117 
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- práva z vadného plnění v rozsahu § 2099 až 2112 Občanského zákoníku 

-      smluvní pokutu za opožděný nástup na opravu reklamované vady za každý den  

       prodlení 5 000,- Kč po uplynutí 3 pracovních dnů ode dne doručení reklamace 

 

 

Minimální záruční doba 

 

2 roky nebo 100.000 km, která skutečnost nastane dříve  

 

             IV. Údaje o zadávání veřejné zakázky  

 

1. Zadávání této zakázky je podřízeno režimu zákona 134/2016 Sb., o veřejných 

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 

2. Jedná se o zakázku malého rozsahu dle § 27 dle zákona č. 134/2016 Sb. zákona o 

veřejných zakázkách. 

3. Výzva bude vyvěšena na úřední desce zadavatele, webové stránce zadavatele, profilu 

zadavatele. Na základě veřejně přístupné výzvy se mohou přihlásit jednotliví uchazeči. 

4. Zadávací dokumentace bude poskytnuta zájemcům bezplatně. 

5. Zadavatel: 

 Správa hřbitovů města Brna, příspěvková organizace 

 Vídeňská 96 

 639 00 Brno 

 IČO: 62 16 15 98 

6. Kontaktní osoba: 

                   

Jiří Kubíček - dotazy technického charakteru 

                    tel. 737 452 835 

email: kubicek@hrbitovybrno.cz 

 

                   Ing. Zdeněk Fiedler - kompletace podkladů 

              vedoucí technického útvaru 

              tel. 736 540 013 

            

7. Lhůty pro podání nabídek    

 

Datum vyvěšení výzvy: 30. 03. 2022 

Datum sejmutí výzvy: 27. 04. 2022 

Datum podání nabídek: 27. 04. 2022 

Datum otevírání nabídek: 27. 04. 2022 

Místo podání nabídek:                   

 

8. Doplňující dotazy je nutno podat písemně ve lhůtách dle § 49 zákona 

9. Otevírání nabídek je veřejné. 

10. Zadavatel si vyhrazuje posoudit mimořádně nízkou cenu. Po posouzení si vyhrazuje 

právo takovou zakázku vyřadit z posuzování a hodnocení. 
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11. Rozhodnutí o nejvhodnější nabídce zadavatel sdělí uchazečům do 30 dnů od otevírání 

obálek. 

12. Uzavření smlouvy provede zadavatel do 45 dnů od termínu otevírání obálek, pokud 

nebudou podány námitky. 

13. Kupní smlouva je zpracována v souladu s ustanovením § 2058 až § 2127 Obchodního 

zákoníku. Kompletní plnění budou realizována na základě písemné výzvy k poskytnutí 

plnění - objednávky v souladu s § 13a Obchodního zákoníku. 

 

 

 

V Brně dne 29. 03. 2022 

 

 

 

 

             Ing. Alena Říhová 

            ředitelka organizace 

 

 

 

Přílohy:  - elektrické užitkové vozidlo požadavky 
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Elektrické užitkové vozidlo 
 

- Pohon elektromotorem: 

▪ Výkon elektromotoru min. 24 kW 

▪ Lithiové hlavní trakční baterie 

▪ Výkon baterii min. 25 kW 

▪     Nabíječka součástí dodávky nebo integrovaná na vozidle 

▪ Doba nabití baterií na plnou kapacitu 6-10 hodin 

▪ Minimální dojezd na plnou kapacitu 170 km 

- Užitečná hmotnost min.  680 kg 

- Maximální rychlost min. 80 km/h 

- Šířka vozidla max. 1500 mm 

- Vozidlo vybavené sklápěnou korbou  

- Sklápění korby elektrické, hydraulické apod., nikoliv manuální 

- Sklápění korby ovládané spínačem 

- Minimální rozměry korby 2300 x 1450 mm 

- Výška bočnic korby min.30 mm 

- Pletivová nástavba o výšce min 600 mm, zinkovaná, demontovatelná bez použití 

nářadí 

- Dvouokruhové brzdy se systémem ABS 

- Kabina: 

▪ Kabina 2-místná,  

▪ Vytápěná a klimatizovaná kabina 

▪ Stěrač a ostřikovač čelního skla 

▪ Zpětná zrcátka 

▪ Multifunkční displej s ukazatelem stavu akumulátorů, počtem ujetých 

motohodin nebo kilometrů 

▪ Autorádio 

▪ Parkovací kamera 

▪ 12V palubní zásuvka 

▪ Náhradní plnohodnotné rezervní kolo , hever a klíč na kola 

- Osvětlení pro provoz na pozemních komunikacích 

Záruka 24 měsíců 

Dodání vozidla do sídla zadavatele, odborné zaškolení. 

Návod v ČJ, katalog ND, servisní knížka 
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