
 
PŘÍLOHA Č. 2: OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ – ZADÁVACÍ PODMÍNKY  

 

1. Zadavatel:  

Místní akční skupina Šipka, z.s. 

Myslotínská 1786 

393 01 Pelhřimov  

IČ: 26987261 

 

Kontaktní osoba zadavatele 

Ing. Jakub Černý 

info@massipka.cz 

+420775343580  

 

2. Název zakázky:   

Pořízení elektromobilu pro Místní akční skupinu Šipka 

  

3. Druh zakázky:  

Dodávka  

  

4. Lhůta pro podání nabídky:  

Končí dne 10. 5. 2017 do 12:00hod. 

Otevírání obálek proběhne na adrese pro podání nabídek dne 10.5.2017 ve 12:01. 

  

5. Místo pro podání nabídky:  

Poštou nebo osobně (po předchozí domluvě s kontaktní osobou) na adrese:   

Místní akční skupina Šipka, z.s. 

Myslotínská 1786, 

393 01 Pelhřimov  

 

6. Předmět zakázky: 

Elektromobil  

Minimálně 4 místné a 4 dveřové vozidlo. 

Minimální objem zavazadlového prostoru 300 l. 

Minimální maximální rychlost 135 km/h. 

Minimální dojezd v souladu s jednou z norem UNECE nebo NEDC 220 km. 

Baterie s minimální kapacitou 27 kWh. 

Palubní nabíječka o minimálním výkonu 6,4 kW. 

Systém rekuperačního brzdění. 

Tepelné čerpadlo pro vytápění vozu. 

Solární panel. 

Dálkově ovládané nabíjení a topení. 
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Display s parkovací barevnou kamerou. 

Bluetooth a handsfree. 

Dešťový senzor. 

Automatická světla. 

Záruka na baterie min. 7 let / 150 000 km. 

Záruka na automobil min. 5 let / 120 000 km. 

Garanční prohlídky minimálně po dobu 5ti let zdarma. 

 

7. Hodnotící kritérium:   

Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena včetně DPH. 

Výběr dodavatele vyhraje nabídka s nejnižší podanou nabídkovou cenou včetně DPH.  

  

8. Způsob jednání s uchazeči:  

Zadavatel nebude s uchazeči jednat o podaných nabídkách.   

  

9. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:  

Nabídka bude doručena v uzavřené obálce s kontaktní adresou uchazeče, kontaktní adresou 

zadavatele a bude označena názvem výběrového řízení „Pořízení elektromobilu pro Místní 

akční skupina Šipka“ a nápisem „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – NEOTVÍRAT“  

Nabídka bude plnit zadávací podmínky a bude obsahovat vyplněný krycí list nabídky 

viz. příloha č.1. 

Dále musí nabídka obsahovat specifikaci nabízeného vozu. 

Nabídka může obsahovat další doklady vztahující se k nabídce.  

  

10. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:  

Nabídková cena bude uvedena v Kč. 

Nabídková cena bude uvedena v členění: 

- Nabídková cen bez DPH 

- Samotně DPH (sazba DPH 21 %) 

- Nabídková cena včetně DPH (hodnocená cena) 

Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady spojené s realizací dodávky a nezbytné 

k řádnému provedení dodávky tak, aby dodávka byla kompletní a funkční. Nabídková cena 

musí být konečná.  

Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná.  

 

Maximální cena nabídky včetně DPH je 765.000 Kč. 

   



 
11. Doba a místo plnění zakázky:  

Místem plnění zakázky je sídlo společnosti na adrese Myslotínská 1786, 393 01 Pelhřimov  

Předpokládaná doba plnění: do 31. 8. 2017.  

  

12. Požadavky na varianty nabídek:  

Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky. Každý uchazeč může podat pouze jednu 

nabídku, která musí odpovídat požadavkům zadávacích podmínek. V případě, že uchazeč 

podá více nabídek, budou všechny nabídky od tohoto uchazeče vyřazeny.     

13. Poskytování dodatečných informací:  

Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím 

podmínkám. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před 

uplynutím lhůty pro podání nabídek.  

Zadavatel následně odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám nejpozději do 2 

pracovních dnů po doručení žádosti a bude o odeslání informovat na svém profilu zadavatele.  

14. Údaje povinné publicity:  

Výběrové řízení se týká projektu, IROP SC 4.2 – Posílení komunitně vedeného místního 

rozvoje za účelem zlepšení řídících a administrativních schopností MAS na programové 

období 2014 – 2020. Výzva č.6. 

15. Přílohy zadávacích podmínek:  

Příloha č.1 Krycí list nabídky 

  



 
Příloha č.1 – Krycí list nabídky 

UCHAZEČ (dodavatel) 

(obchodní firma nebo název) 

 

 

Sídlo 

(celá adresa včetně PSČ) 

 

 

Právní forma 

 

 

Identifikační číslo 

 

 

Daňové identifikační číslo  

  

ÚDAJE URČENÉ KE ČTENÍ PŘI OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI 

 

Nabídková cena celkem v Kč  

bez DPH 
 

DPH  

Nabídková cena celkem v Kč včetně DPH 

(zaokrouhlit na celé koruny) 
 

 

 

V…………………………………………..……., dne …………………………………………..…….. 


