
 

Dubenec u Dvora Králové nad Labem 

Dubenec čp. 210, Dubenec u Dvora Králové nad Labem, 54455 

Kraj Královéhradecký 

IČO: 00277801 DIČ:CZ 00277801  
Tel:499694213; Fax: 499694213; e-mail: dubenec@dubenec.cz 

____________________________________________________________________ 

V Obci Dubenec dne 21.9.2015  
Č.j.: 283/2015, spis.zn. 583.3 *DX053OP02Q9G* 

Vyřizuje: Jaroslav Huňat ; Tel: +420724180859; e-mail: starosta@dubenec.cz 

____________________________________________________________________ 

 

a) Identifikační údaje zadavetele: 
 

Obec Dubenec 

čp.210 

54455 Dubenec 

IČ: 00277801, DIČ: CZ00277801 (nejsme plátci DPH) 
Tel: 499694213, e-mail: starosta@dubenec.cz 
 

Osoba pro komunikaci ve věcech poptávkového řízení:  
Jaroslav Huňat, starosta obce, tel: 724180859 

 

Osoba pro komunikaci ve věcech technických: 
Ondřej Tomášek, velitel JPO III, tel: 774200775 
 

b) Název a popis veřejné zakázky: 
 

Dovybavení JPO III Dubenec, poptávkové řízení č.1/20-09-2015 

 

Dokoupení vybavení pro zásahovou jednotku JPO III Dubenec: 
 

RADIOSTANICE HYT TM610 +  1 ks 

MIKROFON PRO VOZIDLOVÉ RADIOSTANICE HYT tm 610 1 ks 

LANO STATICKÉ 11, 30M 2 ks 

KARABINA CAMP BET LOCK 3T 4 ks 

REFLEXNÍ VESTA S NÁPISEM HASIČI VELITEL ZÁSAHU 1 ks 

REFLEXNÍ VESTA S NÁPISEM HASIČI 2 ks 

DRŽÁK PRO SVÍTILNY PELI  3 ks 

ZÁSAHOVÝ OBLEK PATRIOT PLUS 1 ks 

ZÁCHRANÁŘSKÝ BATOH SPENCER R-AID S VÝBAVOU STANDARD 1 ks 

c) Předpokládaná hodnota zakázky bez DPH: 
 

Předpokládaná celková hodnota zakázky bez DPH je 27.800,- Kč 

 

d) Lhůta a místo pro podání nabídky: Nabídky je možné dodat e-mailem, poštou nebo 
osobně na výše uvedenou adresu do 8.10.2015 (12:00 hod) 
e) Hodnotící kriteria: Základním hodnotícím kriteriem je nejnižší cena. 
f) Druh výběrového řízení: Výběrové řízení dle "Směrnice Obce Dubenec pro zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu". - Veřejná zakázka malého rozsahu II.kategorie. 
(Zakázka od 10 tis. do 300 tis. Kč bez DPH) 



g) Požadavky na prokázání kvalifikace uchazeče: Součástí nabídky bude kopie (scan) 
odpovídajícího živnostenského oprávnění úchazeče (Specializovaný velkoobchod, 
maloobchod, služby) 
h) Podmínky a požadavky na zpracování nabídky: Nabídka bude zpracována v přehledné 
tabulce zpracované dodavatelem specifikující objednací číslo, název zboží, cenu zboží bez 
DPH položkově a v součtu. 
i) Návrh smlouvy na dodání zboží, objednávky: Nabídka bude obsahovat číslo a datum 
vystavení nabídky a kontaktní osobu - umožňující přesné objednání ze strany odběratele, 
dále bude obsahovat nejzašší datum dodání zboží. 
j) Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny: Výsledná nabídková cena bez DPH 
bude závazná po dobu minimálně 2 měsíců od vystavení nabídky.  
k) Doba a místo plnění zakázky: Zakázka bude plněna v sídle odběratele do 17.12.2015 

l) Požadavky na varianty nabídek: Odběratel nepřipouští varianty nabídek. 
m) Platební podmínky: Převodem, splatnost 14 dní. 
n) Subdodavatelé: Zadavatel připouští subdodávky do maximálního podílu na ceně ve výši 
30% z celkové ceny zakázky. O plnění předmětu zakázky subdodavatelem bude zadavatel s 
předstihem informován. 
o) Smluvní pokuty: Smluvní pokuta za pozdní dodání 0,01% z celkové ceny zakázky z 1 
den spoždění proti datu dodání uvedenému na nabídce. 
 

 
 
 

Jaroslav Huňat 
Starosta 
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