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nadlimitní veřejné zakázky č. VZNL/01/2014 vypsané Zdravotnickou 
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zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „ZVZ“) v otevřeném řízení dle § 27 ZVZ s označením 
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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI  
 

Název zadavatele : 
Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, 
příspěvková organizace 

Sídlo : Husova 976/37, 460 01 Liberec 1 

IČ : 467 44 991 
Osoba oprávněná 
jednat za 
zadavatele 

: MUDr. Vladimír Hadač, ředitel ZZS LK 

Web zadavatele 

Profil zadavatele 

: www.zzslk.cz/verejne-zakazky 
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilLibereckykraj 

 Kontaktní osoby  Jméno : Ing. Jozef Zlevský 

   Funkce : Provozně technický náměstek 

   E-mail : zlevsky@zzslk.cz 

   Telefon : 485 218 530, 607 669 298 
 



 

    

4 

 

 

 

2. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
 
2. Druh veřejné zakázky: dodávka 

 

2.2 CPV veřejné zakázky 
 
34114120-6 - zdravotnická vozidla 
 

2.3 Předmět veřejné zakázky 
 
Předmětem plnění je dodávka 20 ks vozidel rychlé lékařské pomoci včetně technologického 
a přístrojového vybavení dále konkretizované v příloze č. 1, Technická specifikace vozidel 
včetně technologického a přístrojového vybavení (požadavky technické specifikace 
jsou v souladu se Standardy ZZS LK pro vozidla RLP, RZP). 
 
 

3. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
 
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 66.000.000,- Kč bez DPH. 
Nabídková cena nesmí překročit částku 66.000.000,- Kč bez DPH. 
 
 

4. MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
 
Místem plnění veřejné zakázky (tzn. místo dodání zboží a pro provedení ostatních činností 
s dodávkou souvisejících) je sídlo Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje, p. o., 
Husova 976/37, Liberec 1.  
 

 

5. TERMÍN PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY  
 
Předpokládaný termín podpisu smlouvy : březen 2015 

Nejzazší termín dodání  : 7 měsíců ode dne podpisu kupní 
smlouvy 

6. POSKYTNUTÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 
 

Kompletní zadávací dokumentace (dále jen ZD) bude uveřejněna v souladu s § 48 ZVZ na 
profilu zadavatele:  https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilLibereckykraj 
a na webu zadavatele: www.zzslk.cz/verejne-zakazky. 

 

7. DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI 
 
Uchazeč je oprávněn požadovat po zadavateli dle ustanovení § 49 ZVZ dodatečné 
informace k zadávacím podmínkám formou písemné žádosti nejpozději šest pracovních dnů 
před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel odešle dodatečné informace 
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k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty, včetně původního dotazu, 
nejpozději do čtyř pracovních dnů po doručení žádosti všem dodavatelům, kteří požádali o 
poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta. 
Zadavatel vždy uveřejní dodatečné informace, včetně přesného znění dotazu, též na profilu 
zadavatele. 
 
Zadavatel není povinen poskytnout dodatečnou informaci na žádost, která byla podaná 
v době kratší než šest pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek, ovšem 
může tak učinit, považuje-li to za účelné. 
 
Provede-li zadavatel na základě poskytnutí dodatečné informace úpravy zadávacích 
podmínek, přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek, podle povahy provedené úpravy. 
V případě, kdy taková změna může rozšířit okruh možných dodavatelů, bude zadavatel 
postupovat v souladu s ustanovením § 40 odst. 3 ZVZ.  
 
 

8. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE 
 

Zadavatel vymezuje v rámci této veřejné zakázky požadavek na prokázání kvalifikačních 
předpokladů v tomto znění: 

 
8.1 Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který: 
 

a) Splní základní kvalifikační předpoklady podle odst. 8.2 této zadávací dokumentace, 
b) Splní profesní kvalifikační předpoklady dle odst. 8.3 této zadávací dokumentace, 
c) Předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou 

zakázku dle odst. 8.4 této zadávací dokumentace, 
d) Splní technické kvalifikační předpoklady dle odst. 8.5 této zadávací dokumentace. 

 
8.2 Základní kvalifikační předpoklady podle § 53 ZVZ 

Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 
1 zákona předložením: 

 

A. výpisu z evidence Rejstříku trestů - § 53 odst. 1 písm. a) a b) zákona 

B. potvrzení příslušného finančního 
úřadu  - § 53 odst. 1 písm. f) zákona 

C. čestné prohlášení ve vztahu ke 
spotřební dani - § 53 odst. 1 písm. f) zákona 

D. potvrzení příslušného orgánu či 
instituce - § 53 odst. 1 písm. h) zákona 

E. čestného prohlášení - § 53 odst. 1 písm. c) až e) a g), i) - 
k) zákona 

 

8.3 Profesní kvalifikační předpoklady podle § 54 ZVZ 

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 (podle § 54 písm. a) ZVZ), 
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b) Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu 
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné 
živnostenské oprávnění či licenci (podle § 54 písm. b) ZVZ). 

8.4 Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti podle § 50 odst. 1 
písm. c) ZVZ 

Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který v souladu s § 50 odst. 1 
písm. c) ZVZ předloží čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit 
veřejnou zakázku, podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. 
K tomu může dodavatel rovněž použít vzor čestného prohlášení, který je přílohou č. 5 
této Zadávací dokumentace.   

8.5 Technické kvalifikační předpoklady podle § 56 ZVZ 

K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele pro plnění 
veřejné zakázky na dodávku zadavatel vyžaduje předložit: 

1. dle § 56 odst. 1 písm. a) ZVZ: 

Seznam významných dodávek realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech 
s uvedením jejich rozsahu a doby plnění. Přílohou tohoto seznamu musí být: 

a) osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno veřejnému 
zadavateli, nebo 

b) osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než 
veřejnému zadavateli, nebo 

c) smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li 
současně možné osvědčení podle bodu b) od této osoby z důvodů spočívajících 
na její straně. 

 

Rozsah požadovaných informací 
a minimální úroveň tohoto 
kvalifikačního předpokladu 

Uchazeč v posledních 3 letech uskutečnil 
dodávky v libovolném členění v celkovém 
počtu alespoň 5 ks sanitních vozů v hodnotě 
nejméně 7,5 mil. Kč bez DPH. Zadavatel 
zdůrazňuje, že počet 5 ks sanitních 
je minimální požadavek, lze doložit i 
dodání většího počtu vozů v uvedené 
minimální hodnotě. 

Způsob prokázání splnění tohoto 
kvalifikačního předpokladu Viz. výše 

 

2. dle ustanovení § 56 odst. 1 písm. e) ZVZ:  

popisy (a příp. i fotografie) zboží určeného k dodání. Popis zboží musí být deklarací, 
že zboží bude splňovat všechny požadavky stanovené přílohou č. 1 této zadávací 
dokumentace. Tu lze použít jako podklad pro tvorbu popisů zboží určeného k dodání. 
V rámci přílohy č. 1 zadávací dokumentace jsou uvedeny některé údaje číselným 
rozmezím, uchazeč přesně vyplní tyto údaje dle jeho nabídky.  
 

Pravost a stáří dokladů prokazujících  

Dodavatel předkládá doklady prokazující splnění kvalifikace v prosté kopii.  
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Výpis z obchodního rejstříku či výpis z jiné obdobné evidence nesmí být ke dni podání 
nabídky starší 90 kalendářních dnů. 

Dodavatel prokazuje kvalifikaci doklady, které splňují náležitosti ustanovení § 57 ZVZ. 

Zadavatel může požadovat v souladu s § 57 odst. 1 ZVZ před uzavřením smlouvy 
předložit originály nebo ověřené kopie dokladů prokazující splnění kvalifikace od 
uchazeče, se kterým má být uzavřena smlouva podle § 82 ZVZ. Nesplnění této 
povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu 
ustanovení § 82 odst. 4 ZVZ. 

 

8.6 Prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, výpisem ze 
seznamu certifikovaných dodavatelů nebo výpisem ze seznamu zahraničních 
dodavatelů 

Dodavatelé mohou k prokázání základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 ZVZ a 
profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 ZVZ předložit výpis ze seznamu 
kvalifikovaných dodavatelů dle § 127 ZVZ. 

Dodavatelé mohou k prokázání kvalifikačních předpokladů předložit certifikát vydaný 
v rámci systému certifikovaných dodavatelů podle § 134 ZVZ. 

Zahraniční dodavatelů mohou k prokázání kvalifikačních předpokladů předložit výpis ze 
zahraničního seznamu kvalifikovaných dodavatelů či příslušný zahraniční certifikát podle 
§ 143 ZVZ. 

 

9. SEZNAM SUBDODAVATELŮ 
 
9.1 Zadavatel neomezuje rozsah subdodávek, ale požaduje, aby uchazeč v nabídce 
v souladu s § 44 odst. 6 ZVZ uvedl, jakou část veřejné zakázky má v úmyslu zadat jiné 
osobě, případně jiným osobám, subdodavatelům. K tomu může dodavatel rovněž použít vzor 
čestného prohlášení, který je přílohou č. 5 této Zadávací dokumentace. 
 
9.2 Uchazeč uvede seznam předpokládaných subdodavatelů podílejících se na plnění 
zakázky v minimální úrovni 10 %. 
 
9.3 Pokud uchazeč dle § 51 odst. 4 ZVZ prostřednictvím subdodavatele zároveň prokazuje 
některý z kvalifikačních předpokladů, musí uchazeč do nabídky doložit doklady prokazující 
základní kvalifikační předpoklady podle § 53 odst. 1 písm. j) a profesní kvalifikační 
předpoklady podle § 54 písm. a) subdodavatelem a smlouvu uzavřenou se subdodavatelem 
dle § 51 odst. 4 písm. b) Takový subdodavatel se skutečně musí na plnění předmětu 
zakázky podílet a to minimálně v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace 
(podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) ZVZ. 
 
 
 

10.  ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY A NABÍDKOVÉHO LISTU  
 
ČLENĚNÍ NABÍDKOVÉ CENY 
 
Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za provedení veřejné zakázky (resp. dodání zboží spolu 
se všemi náklady s dodávkou souvisejícími) v souladu s podmínkami uvedenými v této 
Zadávací dokumentaci.   



 

    

8 

 

 

 
Nabídkový list: 
 
Uchazeč zpracuje v rámci své nabídky nabídkový list (uchazeč využije vzor nabídkového 
listu, který je přílohou č. 4 této Zadávací dokumentace), který bude zahrnovat nabídkovou 
cenu a uvedení hodnot pro dílčí hodnotící kritéria s tímto obsahem: 
 

1. Uchazeč zpracuje svoji nabídkovou cenu (hodnocena bude nabídková cena bez 
DPH) za kompletní dodávku 20 vozidel specifikovaných v příloze č. 1 této Zadávací 
dokumentace, tj. kompletní cenová nabídka za dodávku včetně všech nákladů 
(doprava, zaškolení apod.) dle následující tabulky:  

 

Název položky  

 

Počet 
kusů 

/ 

množství 

Cena za 
kus/množství 
v Kč bez DPH 

Cena celkem v Kč 
bez DPH 

Cena celkem v Kč 
včetně DPH 

A. Vozidlo dle části B. přílohy č. 1 
Zadávací dokumentace 

20    

B. Ambulantní zástavby 
bez nosítek (dle bodu 158b) a 
stolu nosítek (dle bodu 124b) a 
bez držáku na kontrapulzaci 
v podlaze vozidla (dle bodu 152) 
s oceněním jednotlivých položek 
č. 125–151 a 153 –177 dle přílohy 
č. 1 Zadávací dokumentace. 

13    

C. Ambulantní zástavby 
bez nosítek (dle bodu 158b) a 
stolu nosítek (dle bodu 124b) 
s oceněním jednotlivých položek 
č. 49–124a a č. 125–177 dle 
přílohy č. 1 Zadávací 
dokumentace. 

3    

D. Ambulantní zástavby 
bez nosítek (dle bodu 158a) a 
stolu nosítek (dle bodu 124a) a 
držáku na kontrapulzaci v podlaze 
vozidla (dle bodu 152) s oceněním 
jednotlivých položek č.49–123, č. 
124b–157 a č. 158b-177 dle 
přílohy č. 1 Zadávací 
dokumentace. 

3    

E. Ambulantní zástavba 
bez nosítek (dle bodu 158a) a 
stolu nosítek (dle bodu 124a) 
s oceněním jednotlivých položek 
č.49–123 a č. 124b–177 dle 
přílohy č. 1 Zadávací 
dokumentace. 
 

1    

Nabídková cena celkem za 
kompletní dodávku 13 vozidel 
dle bodu A se zástavbou dle 
bodu B tohoto nabídkového 
listu 

13    

Nabídková cena celkem za 
kompletní dodávku 3 vozidel dle 
bodu A se zástavbou dle bodu 

3    
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C tohoto nabídkového listu 

Nabídková cena celkem za 
kompletní dodávku 3 vozidel dle 
bodu A se zástavbou dle 
bodu D tohoto nabídkového 
listu 

3    

Nabídková cena celkem za 
kompletní dodávku 1 vozidla dle 
bodu A se zástavbou dle 
bodu E tohoto nabídkového 
listu 

1    

Celková nabídková cena za dodávku 20 kusů vozidel   

 
 

Ve stejném členění bude také uvedena cena v návrhu smlouvy (do přílohy č. 2 
návrhu smlouvy uchazeč uvede tuto tabulku v podrobném členění a do čl. VII. 
odst. 1 návrhu smlouvy uvede pouze celkovou nabídkovou cenu za dodávku), 
která bude součástí nabídky. V případě rozporu mezi cenami uvedenými 
v nabídkovém listu a v návrhu smlouvy, bude brát zadavatel za závazné ceny 
uvedené v návrhu smlouvy.  

 
Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady související s plněním předmětu 
smlouvy (tj. zejména dopravu do místa plnění a zprovoznění, provedení zaškolení 
obsluhy apod.) dle technické specifikace uvedené v Příloze č. 1 této Zadávací 
dokumentace. 
 

2. Uchazeč uvede v rámci nabídkového listu hodnoty relevantní pro dílčí hodnotící 
kritéria č. 2 a č. 3 uvedená v bodě 12. této Zadávací dokumentace. 

 
 

11.  PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 
Zadavatel neposkytuje zálohové platby. Fakturováno bude po protokolárním předání a 
kontrole kompletního předmětu dodávky. Splatnost daňového dokladu (faktury) bude 30 
kalendářních dnů od data doručení zadavateli. Originál daňového dokladu za dodané zboží 
musí obsahovat rozpis jednotlivých položek podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Podrobně v závazném návrhu smlouvy, 
který je přílohou č. 2 této Zadávací dokumentace.  
 
 

12.  HODNOTÍCÍ KRITÉRIA 
 
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je dle ustanovení § 78 odst. 1 
písm. a) ZVZ ekonomická výhodnost nabídky. Zadavatel v rámci ekonomické výhodnosti 
nabídky stanovuje tyto 3 dílčí hodnotící kritéria:   
 

Kritérium č. 1 – Celková nabídková cena bez DPH  - váha 80%  
o Kritérium č. 1 se týká celkového předmětu zakázky, tzn. dodávky všech 20 vozidel 

včetně technologického, přístrojového vybavení a všech činností s dodávkou 
souvisejících.  
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o Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za provedení veřejné zakázky v souladu 
s pokyny pro zpracování nabídkové ceny uvedené v bodě č. 10 této zadávací 
dokumentace. 

o Takto zpracovaná nabídková cena uchazeče je také cenou nejvýše přípustnou, 
tato cena nebude nijak navyšována. Nabídkovou cenu musí uchazeč uvést 
v českých korunách (nebude akceptována podaná cena v jiné měně).  

o Předložená nabídková cena bude předmětem hodnocení tohoto kritéria postupem 
pro číselně vyjádřitelná kritéria – hodnocená nabídka získá bodovou hodnotu, 
která vznikne násobkem 100 a poměrem hodnoty nejvýhodnější nabídky 
k hodnocené nabídce. 

 

Kritérium č. 2 – Technické řešení vozidla   - váha 10%  
 

o Hodnotícím kritériem č. 2 bude hodnota poměru výkon motoru vozidla v kW 
k celkové hmotnosti vozidla v kg, odpovídající celkové nejvyšší provozní 
hmotnosti vozidla.  

o Číselně vyjádřený vypočtený poměr získá bodovou hodnotu, která vznikne 
násobkem 100 a poměrem hodnoty této nabídky k nabídce s nejvyšší hodnotou 
poměru výkonu k celkové hmotnosti. 

 
Kritérium č. 3 – Celkové roční náklady na provoz vozidla prvních 5 let, včetně 
záručních a servisních podmínek    - váha 10%  
 

• Dílčí kritérium 3.1 – Celkové roční náklady na provoz vozidla dle servisních 
podmínek – maximálně 50 bodů 

o Předmětem hodnocení v rámci tohoto kritéria bude celková hodnota 
nákladů na provoz vozidla v rozsahu prací, náhradních dílů a provozních 
náplní předepsaných výrobcem v servisní knížce po dobu 5 let od uvedení 
do provozu. 

o Předložená hodnota nákladů vyjádřená v Českých Korunách bude 
předmětem hodnocení tohoto kritéria postupem pro číselně vyjádřitelná 
kritéria – hodnocená nabídka získá bodovou hodnotu, která vznikne 
násobkem 50 a poměrem hodnoty nejvýhodnější nabídky k hodnocené 
nabídce. 

• Dílčí kritérium 3.2 – Záruka za jakost na vozidlo - maximálně 50  bodů 
o Poskytnutá záruka za jakost na vozidlo (karoserie, agregáty – motor, 

převodovka, hnací ústrojí, brzdový systém, startér, alternátor, kompresor, 
klimatizace, výfukový systém včetně FDP pro Euro 5). Zadavatel 
požaduje nejméně 24 kalendářních měsíců poskytnuté záruky za 
jakost na vozidlo od předání (uchazeč může nabídnout delší záruku 
za jakost).   

o Záruka vyjádřená celým číslem odpovídajícím počtu kalendářních měsíců 
na výše uvedené součásti vozidla získá bodovou hodnotu, která vznikne 
násobkem 50 a poměrem hodnoty této nabídky k nabídce s nejvyšší 
hodnotou. 

o Uchazeč může nabídnout záruku delší než je minimálně požadovaná (tj. 
24 kalendářních měsíců), avšak v rámci hodnocení bude hodnocena 
poskytnutá záruka v délce max. 72 kalendářích měsíců. Na nabídnutou 
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záruční dobu nad 72 kalendářních měsíců nebude při hodnocení 
přihlíženo. 
 

 

13.  OBCHODNÍ PODMÍNKY 
 
Zadavatel upozorňuje vybraného uchazeče na povinnost vyplývající z § 147a odst. 4 ZVZ. 
 
Součástí nabídky bude samostatný návrh kupní smlouvy, který musí akceptovat veškeré 
požadavky stanovené zadavatelem v textu zadávací dokumentace a to jak požadavky věcné 
a technické, tak požadavky právní a smluvní. Návrh smlouvy musí dále obsahovat veškeré 
podmínky, za nichž uchazeč nabízí splnění veřejné zakázky ve své nabídce.  
 
Závazný návrh kupní smlouvy je přílohou č. 2 Zadávací dokumentace. Případná 
ustanovení smlouvy doplněná a zapracovaná uchazečem nesmí být v rozporu s tímto 
návrhem kupní smlouvy a nesmí vyloučit či žádným způsobem omezovat oprávnění a 
podmínky zadavatele v tomto návrhu „kupní smlouvy“ uvedené.  
 
Návrh smlouvy musí být orazítkovaný (pokud uchazeč používá razítko) a podepsaný 
osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče - tedy uchazečem či statutárním 
orgánem uchazeče v souladu se způsobem podepisování za společnost uvedeném v 
obchodním rejstříku či osobou zmocněnou k takovému úkonu; originál nebo úředně ověřená 
kopie plné moci musí být v takovém případě součástí nabídky. 
 

14.  POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY 
 

14.1 V souladu s § 68 odst. 3 ZVZ musí být součástí nabídky: 
a) 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 (§ 68 odst. 3 písm. a) ZVZ). 

b) Má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž 
souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro 
podání nabídek (§ 68 odst. 3 písm. b) ZVZ). 

c) Prohlášení o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního 
předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou (§ 68 odst. 3 písm. c) 
ZVZ). 

Doklady požadované v bodě 14.1 této Zadávací dokumentace budou podepsané osobou 
oprávněnou jednat jménem či za dodavatele a k jejich doložení může dodavatel použít 
vzor čestného prohlášení, který je přílohou č. 5 této Zadávací dokumentace.  

 
14.2 Členění nabídky: 

a) Titulní list nabídky obsahující identifikační údaje o uchazeči a celkovou nabídkovou 
cenu – vzor viz. příloha č. 3 této Zadávací dokumentace 

b) Obsah nabídky - nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísel stránek 
c) Doklady k prokázání kvalifikace dle bodu 8. této zadávací dokumentace 
d) Doklad oprávnění osoby jednat za uchazeče. Doklad se vyžaduje jen, pokud se 

nejedná o statutárního zástupce uchazeče, jehož oprávnění vyplývá z obchodního 
rejstříku či jiné evidence, nebo pokud se nejedná o uchazeče – fyzickou osobu, který 
nabídku sám podepsal. 

e) Informaci a doklad (např. smlouva o sdružení, plná moc) o tom, která osoba je 
zmocněna k jednání jménem uchazeče, pokud nabídku podává více osob společně. 

f) Listiny dle § 68 odst. 3 ZVZ – viz. bod 14.1 této zadávací dokumentace. 
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g) Nabídkový list obsahující nabídkovou cenu a uvedení hodnot relevantních pro 
hodnotící kritéria – uchazeč využije vzor nabídkového listu, který je přílohou č. 4 této 
Zadávací dokumentace 

h) Návrh kupní smlouvy – uchazeči použijí závazný návrh kupní smlouvy, který je 
přílohou č. 2 této Zadávací dokumentace – podepsaný osobou oprávněnou jednat za 
uchazeče. 

i) Přehled subdodavatelů. 
j) CD/DVD s elektronickou verzí kupní smlouvy včetně jejích příloh. 
k) Přílohy – nepovinné. 

 
Nabídka bude zpracována dle formálních, technických a smluvních požadavků zadavatele 
uvedených v textu této zadávací dokumentace. Nabídka i veškeré další doklady požadované 
ZVZ a zadávacími podmínkami, včetně technických popisů prokazujících splnění technických 
požadavků zadavatele, musí být předloženy v českém jazyce. Bude-li nabídka obsahovat 
jakýkoliv text v jiném než českém jazyce, musí k takovému listu být přiložen úředně ověřený 
překlad.  
 
Doklady, kterými zahraniční osoba prokazuje splnění kvalifikace a rovněž požadovaný návrh 
kupní smlouvy, musí být předloženy v původním jazyce a též v úředně ověřeném překladu 
do českého jazyka. Zjistí-li se rozdíl v obsahu, je rozhodující překlad v českém jazyce. 
 
Uchazeč předloží nabídku v originále a jedné prosté kopii. Originál bude přitom výslovně 
označen slovem „ORIGINÁL“, prostá kopie slovem „KOPIE“. Kopie nabídky musí být úplnou 
kopií originální nabídky. Vyhotovení nabídky na CD/DVD bude obsahovat pouze nabídkovou 
část – návrh smlouvy včetně příloh. V případě rozporu se má za rozhodující originální 
vyhotovení nabídky. 
 
Nabídka musí být datována a na titulním listu podepsána uchazečem, resp. osobou 
oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. 
 
Uchazeči podají každý svou nabídku s jednotlivě očíslovanými listy včetně dokladů 
k prokázání splnění kvalifikace a zabezpečí listy proti vyjmutí provázání šňůrkou (či jiným 
vhodným zabezpečením proti manipulaci s listy v nabídce) a přelepením zálepkou 
s razítkem. Pokud nabídka bude obsahovat nepovinné přílohy, pak tyto budou neoddělitelně 
zařazeny až na konci za vlastní nabídkou uchazeče. 
 
Požaduje-li uchazeč, aby mu byly písemnosti dodávány na jinou adresu, než je sídlo 
uvedené v oprávnění k podnikání nebo obchodním rejstříku, je povinen tuto adresu, telefon, 
fax, kontaktní osoby a další identifikační údaje uvést na titulním listu své nabídky. Nebude-li 
na této adrese doporučená zásilka uchazečem převzata, bude přesto považována za 
doručenou. 

 
Nabídka bude doručena v jedné uzavřené obálce označené takto: 
 

 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA  VZNL/01/2014 
„MODERNÍ VOZIDLA ZZS LK VČETNĚ TECHNOLOGICKÉHO A 

PŘÍSTROJOVÉHO VYBAVENÍ“ - NEOTEVÍRAT 
 

 
Na obálce musí být uvedena kontaktní adresa uchazeče a adresa místa pro podání nabídek 
dle bodu 15 této zadávací dokumentace. 
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15.  MÍSTO A LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK 
 

15. 1 MÍSTO PODÁNÍ NABÍDEK: 
  
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA LIBERECKÉHO KRAJE 
Husova 976/37, 460 01 Liberec 1 
 

15.12 LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK 
 
Lhůta pro podání nabídek končí dne 9. února 2015 v 10:00 hod. 
 

 

 

16.  OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK 
 

16.1 MÍSTO OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK: 
  
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA LIBERECKÉHO KRAJE 
Husova 976/37, 460 01 Liberec 1 
 

16.2 Termín otevírání obálek 
 
Otevírání obálek započne dne 9. února 2015 v 10:00 hod.  
 
Zúčastnit se otevírání obálek je maximálně 1 zástupce za každého uchazeče. Po uchazeči, 
který se zúčastní otevírání obálek, bude požadováno předložení platného průkazu totožnosti 
(občanský průkaz, cestovní pas), zástupce uchazeče se dále prokáže oprávněním účastnit 
se otevírání obálek (tj. statutární orgán uchazeče předloží výpis z obchodního rejstříku, 
zástupce písemné zmocnění (plnou moc) statutárního orgánu uchazeče apod.). 
 

 

17.  ZADÁVACÍ LHŮTA 
 
Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a trvá 3 měsíce. 
Uchazeč je svou nabídkou vázán do konce zadávací lhůty, resp. do dne doručení oznámení 
zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Zadávací lhůta se prodlužuje uchazečům 
umístěným na prvních třech místech v pořadí až do doby uzavření smlouvy nebo případného 
zrušení zadávacího řízení. 

 

18.  DALŠÍ PODMÍNKY A VYHRAZENÁ PRÁVA ZADAVATELE 
 

18.1 V případě, že zadávací dokumentace a její přílohy obsahují požadavky nebo odkazy 
na obchodní názvy a specifická označení zboží, materiálů či technických zařízení, 
umožňuje zadavatel v souladu s § 44 odst. 11 ZVZ pro plnění veřejné zakázky použít 
i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení. 




