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V Ostravě dne 15. 12. 2017  

 
Výzva k podání nabídky  
 
Vážení,  
 
z pověření zadavatele vám sděluji, že ředitel příspěvkové organizace Technické služby Moravská Os-
trava a přívoz, příspěvková organizace, se sídlem se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Harantova 
3152/28, 702 00, IČ: 000 97 381, rozhodl vyzvat konkrétní dodavatele k podání nabídky k veřejné 
zakázce označené „Dopravní služby, služby autojeřáby, traktobagry“ zadávané jako veřejná zakázka 
malého rozsahu.  
 
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:     200.000,00 Kč bez DPH 
 
Zadavatel si vyhrazuje právo uzavřít smlouvu současně až se třemi dodavateli, kteří se po provede-
ném hodnocení umístí jako první, druhý a třetí v pořadí.   
 
Termín zahájení plnění:  od podpisu smlouvy 
 
Termín ukončení plnění: dnem 31. 12. 2018 nebo okamžikem vyčerpání částky 200.000,00 Kč bez 
DPH, a to podle toho, který z těchto okamžiků nastane dříve. V případě, že zadavatel uzavře smlouvu 
se dvěma nebo více dodavateli, započítává se do finančního limitu dle předchozí věty i cena plnění 
poskytnutého ostatními dodavateli, s nimiž zadavatel uzavřel smlouvu.  
 
Předmětem veřejné zakázky je poskytování dopravních služeb, služeb autojeřábu a traktobagru, a to 
vždy na základě telefonických, písemných nebo elektronických objednávek zadavatele. Dodavatel je 
povinen nastoupit k výkonu požadované služby do 12 hodin od výzvy zadavatele. Součástí přepravy 
(tahačem) nadrozměrných nákladů je i zajištění povolení pro přepravu těchto břemen, na tento druh 
přepravy bude zadavatel respektovat zákonné lhůty vyřízení povolení pro přepravu těchto nadroz-
měrných břemen. 
 
Hodnocení nabídek k veřejné zakázce bude probíhat podle kritéria - ekonomická výhodnost nabídky. 
Zadavatel stanoví následující dílčí hodnotící kritéria, kterým stanovil váhy v procentech podle jejich 
důležitosti pro konkrétní zadávací řízení tak, že jejich součet je celkem 100 %. Nabídkové ceny budou 
hodnoceny bez DPH. 
 

P. č. Dílčí hodnotící kritérium Váha 

1. Součet nabídkových jednotkových cen za Vozidla (dle přílohy č. 1 rámcové 
smlouvy – Ceník) 

40  % 

2. Součet nabídkových jednotkových cen za Autojeřáby (dle přílohy č. 1 rámcové 
smlouvy – Ceník) 

40  % 

3. Součet nabídkových jednotkových cen za Traktobagry (dle přílohy č. 1 rámcové 
smlouvy – Ceník) 

20 % 
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Nabídku v písemné formě a sestávající z:  
 
- vyplněného a dodavatelem podepsaného krycího listu 
- vyplněného a dodavatelem podepsaného čestného prohlášení  
- kopie dokladu o oprávnění k podnikání odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky 
- dodavatelem podepsané rámcové smlouvy doplněné o údaje o dodavateli a ceník, který tvoří 

přílohu č. 1 rámcové smlouvy, v němž budou dodavatelem oceněny všechny položky (pokud 
některá položka nebude oceněna nebo bude uvedena nulová cena, nebude nabídka hodnoce-
na) 

 
v jednom originále a v jedné kopii doručte v uzavřené obálce opatřené identifikačními údaji, příp. 
razítkem odesílatele a označené: „Neotvírat – nabídka TS/VZ – „Dopravní služby, služby autojeřáby, 
traktobagry“. 
 
Vzor rámcové smlouvy, vzor krycího listu a vzor čestného prohlášení budou vydány zájemci na zákla-
dě písemné žádosti adresované zástupci zadavatele na adresu níže uvedenou. 
 
Písemnou žádost o poskytnutí zadávací dokumentace zasílejte na e-mail: lucie.stachova@evb.cz  
nebo na níže uvedenou adresu zástupce zadavatele: 
 
Advokátní kancelář  
EVB advokátní kancelář v.o.s. 
Ostrava, Moravská Ostrava, Poděbradova 1243/7, 702 00 
 
Nabídky lze podávat osobně do podatelny zástupce zadavatele advokátní kanceláře EVB advokátní 
kancelář v.o.s. na adrese Ostrava, Moravská Ostrava, Poděbradova 1243/7, PSČ 702 00, a to 
v pracovních dnech od 8:00 hod do 15:00 hod. Uchazeči mohou též podat svou nabídku doporučenou 
poštou na výše uvedenou adresu sídla zástupce zadavatele, popř. kurýrní službou. V případě zaslání 
poštou (kurýrní službou) je rozhodující okamžik doručení nabídky zadavateli, nikoliv datum jejího 
předání poště (kurýrní službě). Lhůta pro podání nabídek končí dnem 20. 12. 2017 ve 12:00 hod. 
 
 
 
 
 
v zastoupení zadavatele 
Mgr. Lucie Stachová 
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