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Výzva k podání nabídky – zakázka malého rozsahu 

zadávací řízení mimo režim zákona č. 137/2006 Sb.:  

zakázka malého rozsahu dle §12 odst. (3) zákonů Č. 137/2006 Sb. a č. 

55/2012 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen zákon).  

I. Identifikační údaje zadavatele zakázky 

Zadavatel (investor, stavebník): Obec Heřmanovice, Heřmanovice 131, 793 74  

Zastoupen: Janem Tomalským – starostou 

E-mail: hermanovice@seznam.cz 

IČ: 00295981 

DIČ: CZ00295981, není plátce DPH 

 

II. Předmět zakázky: 

a) Jde o zakázku na dodávku zboží a služeb, název zakázky: „Traktor 

s příslušenstvím a servis“.  

b) Realizací zakázky se rozumí dodání nového nepoužitého a nerepasovaného 

kompletního, funkčního a bezvadně provedeného traktoru i příslušenství 

splňujícího parametry uvedené v této zadávací dokumentaci. 

c) Dále je součástí realizace zakázky smluvní zajištění kompletního servisu 

dodaného traktoru i příslušenství. 

d) Místem plnění (dodávky) veřejné zakázky je: Parcela st. 305/2 u budovy č.p. 

136 v obci Heřmanovice, PSČ 794 74. 

Jedná se o dodávku traktoru s příslušenstvím a následný záruční i pozáruční servis. 

 

III. Zadávací dokumentace: 

Zakázka je specifikována v této výzvě a její příloze č. 1.:  

• Příloha č. 1 -  Specifikace (poskytnuta v elektronické podobě), sestávající 

z těchto listů: Specifikace. Příloha č. 1 bude uchazečem vyplněna a vrácena 

zadavateli jako součást podané nabídky. 

 Příloha č. 2 - Čestné prohlášení (základní kvalifikační předpoklady, 

poskytnuta v elektronické podobě) dle části VI a) této Výzvy. Příloha č. 2 bude 

uchazečem podepsána a vrácena zadavateli jako součást podané nabídky.  

Kompletní zadávací dokumentace, tj. tato Výzva i výše uvedená příloha, je 

osloveným firmám zaslána elektronicky prostřednictvím datové schránky.  

Kontaktní osoby ve věci zadávacího řízení:  

Obec Heřmanovice, č.p. 131, PSČ 793 74, RNDr. Hynek Sekanina, (tel.: 777195162) a 

Jan Tomalský, (tel. 603874905), e-mail: hermanovice@seznam.cz; 

www.hermanovice.cz,  fax.: 554612635 

 

 

 

 

mailto:h.vavera@mesto-albrechtice.cz;
http://www.hermanovice.cz/
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IV. Lhůta a místo pro podání nabídek, forma nabídky a další podmínky vztahující se k 

nabídce 

Lhůta pro podání nabídek je nejpozději do 26. 9. 2014 do 11.00 hodin 

 

Místo pro podávání nabídek:  

Kancelář účetní paní Marie Poppeové, Obecní úřad Heřmanovice – první poschodí, 

Heřmanovice, č.p. 131, PSČ 793 74.  

Forma nabídky:  

Zájemci předloží vypracované nabídky písemně i elektronicky (např. na CD, flash nosiči 

apod.) v uzavřené zalepené obálce s adresou zadavatele a označené na viditelném místě 

heslem: „Traktor s příslušenstvím a servis - NEOTVÍRAT“ a adresou uchazeče. 

Jazyk pro zpracování nabídky je český. 

Další podmínky vztahující se k nabídce: 

Všechny listy písemné části nabídky budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou a 

nabídka bude zajištěna proti neoprávněné manipulaci (svázána - nebude obsahovat volné 

listy).  

Od jednoho uchazeče smí být podána pouze jedna nabídka. Pokud uchazeč požádá před 

uplynutím lhůty pro podání nabídek o její výměnu, platí jeho nabídka předložená jako 

poslední v pořadí.  

Uchazeč nesmí být zároveň subdodavatelem v tomtéž zadávacím řízení. Pokud dodavatel 

nepodal nabídku, může být subdodavatelem více uchazečům v tomtéž zadávacím řízení.  

 

Místo, datum a hodina otevírání obálek: 

Místo a čas: Zasedací síň v 1. poschodí Obecního úřadu v Heřmanovicích, č.p. 131, PSČ 

793 74, a to dne 26.9.20114 ve 11.30 hodin. 

Jednání komise pro otevírání obálek je veřejné, tj. uchazeči mají možnost být přítomni při 

otevírání obálek. Komise sdělí přítomným uchazečům identifikační údaje každého uchazeče a 

informaci o tom, zda nabídka splňuje požadavky výzvy, komise přítomným uchazečům sdělí 

rovněž informaci o nabídkové ceně. Upozorňujeme, že se jedná pouze o cenu čtenou. 

Následně bude probíhat jednání komise pro hodnocení nabídek, upozorňujeme, že toto 

jednání je již neveřejné.  

 

V. Další požadavky na obsah a zpracování nabídky 

1. Nabídka musí obsahovat celkovou nabídkovou cenu uvedenou v české měně, a to v 

členění: cena bez DPH, DPH a cena celkem včetně DPH. Tato cena bude stanovena jako 

cena nejvýše přípustná a musí obsahovat veškeré náklady spojené s úplnou a konečnou 

realizací celé zakázky včetně veškerých rizik a vlivů a zisk dodavatele.  

2. Fakturace za celou dodávku bude provedena po úplném splnění předmětu dodávky, tj. po 

dodání traktoru i požadovaného příslušenství. Splatnost faktury je 15 dnů ode dn jejího 

doručení odběrateli. Odběratel si vyhrazuje právo vrátit fakturu, která nebude splňovat 

nutné náležitosti.  

3. Záruční doba je minimálně 24 měsíců ode dne protokolárního předání kompletního 
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předmětu dodávky. Dodavatel odpovídá zadavateli za případné právní vady váznoucí na 

dodaném zboží. 

4. Součástí smlouvy vzešlé z tohoto zadávacího řízení bude část, zajišťující servisní práce 

jak po dobu záruky, tak pozáruční servisní práce. U prvních dvou servisních prohlídek 

bude práce zdarma.  

Odstranění vad v záruční době bude zahájeno ihned po uplatnění reklamace, nejpozději do 

48 hodin. Lhůta se prodlužuje o nepracovní dny (soboty, neděle, svátky). Součástí 

smlouvy budou kontaktní údaje, na které budou hlášeny případné závady traktoru i 

příslušenství.  

5. Při nedodržení smluveného termínu pro dodání poptáaného vybení dodaateel zaplatní 

smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

Při nenastoupení na servis v případě poruchy do 48 hodin od nahlášení dodavatel zaplatí 

smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý i započatý den prodlení.  

Uplatněním a uhrazením smluvní sankce není dotčen nárok zadavatele na náhradu škody. 

6. Nabídka musí jako Přílohu č. 2 obsahovat podepsaný písemný návrh smlouvy o dílo – 

návrh smlouvy o dílo předloží uchazeč podepsaný osobou oprávněnou podepisovat, a to 

stanoveným způsobem. Oprávnění k podpisu včetně jeho způsobu dokládá uchazeč 

příslušným oprávněním (např. výpis z obchodního rejstříku, plná moc). Uchazečem 

předložený návrh smlouvy o dílo musí po obsahové i formální stránce bezvýhradně 

odpovídat veškerým požadavkům uvedeným v této zadávací dokumentaci. 

7. Součástí nabídky jsou uchazečem kompletně vyplněné přílohy č. 1, č. 2 dle části III 

Zadávací dokumentace této Výzvy. 

8. Zadavatel nepřipouští možnost překročení nabídkové ceny, kromě případu zadavatelem 

dodatečně požadovaných a objednaných vícedodávek či víceprací a případných změn 

proti zadávací dokumentaci, na které by byl uzavřen dodatek ke smlouvě.  

9. Variantní řešení se nepřipouští a nabídku nelze podat pouze na dílčí část zakázky. 

10. Kompletní realizace dodávky zařízení dle této zakázky nejpozději do 30.10.2014 včetně, 

a to včetně veškerých podkladů specifikovaných v návrhu smlouvy o dílo. 

 

VI. Další požadavky stanovené na zpracovatele nabídky 

a) Požadavky na prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů 

Splnění základních kvalifikačních předpokladů bude prokázáno Čestným prohlášením, 

jehož text je přílohou č. 2 Zadávací dokumentace, podepsané uchazeč předloží k nabídce 

jako přílohu č. 2. 

b) Požadavky na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů 

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč, který předloží jako 

přílohu č. 3 nabídky: 

i. výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné 

obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.  

ii. doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v 

rozsahu odpovídajícím předmětu malé zakázky, zejména doklad 

prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci. 
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iii. doklad vydaný profesní samosprávnou komorou či jinou profesní 

organizací prokazující jeho členství v této komoře či jiné organizaci, je-

li takové členství nezbytné pro plnění veřejné zakázky na služby podle 

zvláštních právních předpisů. 

iv. doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, 

jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro 

plnění zakázky nezbytná podle zvláštních právních předpisů.  

c) Požadavky na prokázání své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou 

zakázku  

Kvalifikovaným pro plnění malé veřejné zakázky je uchazeč, který jako přílohu č. 4 

k nabídce předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit 

uvedenou veřejnou zakázku, a který současně doloží kopii platné pojistné smlouvy o 

zodpovědnosti za způsobenou škodu třetí osobě ve výši nejméně 2,0 mil. Kč.  

 

V této malé zakázce se splnění uvedených kvalifikačních předpokladů prokáže 

předložením čestných prohlášení, z jejichž obsahů bude zřejmé, že uchazeč kvalifikační 

předpoklady požadované zadavatelem splňuje. Vítězný uchazeč, se kterým bude moci být 

uzavřena smlouva, je povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo 

úředně ověřené kopie všech dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Nesplnění této 

povinnosti se bude považovat za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy.  

 

VII. Způsob a kritéria hodnocení nabídek: 

Hodnoceným nabídkám budou přiděleny body podle těchto kritérií: 

1. Kritérium „nabídková cena“ včetně DPH: Nabídka s nejnižší nabídkovou cenou 

obdrží 100 bodů, nabídka s druhou nejnižší nabídkovou cenou obdrží 90 bodů 

atd., tj. každá další nabídka vždy obdrží o 10 bodů méně, než nabídka s nižší 

cenou přímo před ní. 

2. Kritérium „přímý prodejce“ uvedený přímo v seznamu prodejců, dealerů či 

obdobném seznamu výrobce traktoru: Uchazeč, který v nabídce věrohodně 

prokáže, že je přímým prodejcem ve výše uvedeném smyslu buď doložením 

příslušné smlouvy s výrobcem nebo tím, že je uveden přímo na www stránkách 

výrobce v jeho prodejní síti, obdrží 5 bodů. 

3. Kritérium „vlastní servis“: Uchazeč, který v nabídce věrohodně prokáže, že sám 

přímo provozuje vlastní servis traktorů po dobu minimálně 1 rok, obdrží  

10 bodů. 

4. Kritérium „práce zdarma“ u prvních dvou servisních prohlídek: Uchazeč, který 

toto nabídne ve své nabídce, získá 5 bodů. 
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Hodnotící komise stanoví pořadí nabídek takto:  

Body, které nabídky dle výše uvedených kritérií obdrží, budou sečteny a dle 

součtu obdržených bodů budou nabídky seřazeny sestupně, tj. v pořadí 

nabídek bude na prvním místě nabídka s nejvyšším počtem obdržených bodů, 

tj. nejvýhodnější nabídka.   

Uchazeči budou o výsledku tohoto zadávacího řízení informováni elektronicky 

prostřednictvím datové schránky. 

 

Uzavření smlouvy:  

Uchazeč, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější, je povinen uzavřít smlouvu se 

zadavatelem do 10 kalendářních dnů ode dne, kdy byl výsledek tohoto zadávacího řízení 

zadavatelem zveřejněn. Pokud uchazeč vybraný jako první (druhý) odmítne uzavřít smlouvu, 

bude k uzavření smlouvy vyzván uchazeč, který se v zadávacím řízení umístil na druhém 

(popř. třetím atd.) místě, termín pro uzavření smlouvy je opět 10 kalendářních dnů. 

 

VIII. Další podmínky: 

a) Podmínky smluvního vztahu budou zapracovány do kupní (případně i servisní) 

smlouvy uzavřené mezi smluvními stranami. 

b) Uchazeči jsou svými nabídkami vázáni minimálně 30 kalendářních dnů ode dne 

skončení lhůty pro podání nabídek. 

c) Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit celé zadávací řízení, změnit některé části 

zadávacích podmínek a také nevybrat žádného uchazeče. 

d) Předložené nabídky zadavatel nevrací. 

e) Náklady na vypracování nabídky zadavatel nehradí. 

f) Variantní řešení se nepřipouští. 

 

V Heřmanovicích 10. 9. 2014 

      

     ……………………………….. 

     Jan Tomalský, za zadavatele 

 


