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Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
„Nákup lesního malotraktoru“.
v souladu s podmínkami zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů, § 31 ve spojení s § 6.
Název zakázky:

„Nákup lesního malotraktoru“

Zadavatel:
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.
se sídlem: Strnady 136, 252 02 Jíloviště
IČ: 00020702
DIČ: CZ00020702
Zastoupený:
Doc. RNDr. Bohumírem Lomským, CSc. ředitel
Kontaktní osoba:
Ing. Pavel Kotrla, Ph.D., vedoucí VS Kunovice
Tel.: 724 309 337
e‐mail: kotrla@vulhmuh.cz

1. INFORMACE O DRUHU A PŘEDMĚTU ZAKÁZKY
Zakázka na dodávky zadaná dle Příručky pro zadávání veřejných zakázek programu rozvoje
venkova pro období 2014 ‐ 2020.

2. POPIS PŘEDMĚTU ZAKÁZKY
Předmětem zakázky je: Realizace nákupu lesního malotraktoru.
Předmět zakázky je podrobně specifikován v Příloze A ‐ Technické parametry.

3. MAXIMÁLNÍ HODNOTA ZAKÁZKY
Maximálně přípustná hodnota této veřejné zakázky je stanovena na 500 000,‐ Kč (cena
bez DPH).
4. KLASIFIKACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY PODLE REFERENČNÍ KLASIFIKACE (CPV):
Kód CPV
Popis
16700000‐2 Traktory
34390000‐7 Příslušenství pro traktory
Podrobné informace o předmětu zakázky, zadávacích podmínkách včetně požadavků na
prokázání splnění kvalifikace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
5. LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK
Lhůta pro podání nabídek končí dnem 30. 1. 2017 do 10.00 hodin.
6. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ
Termín plnění: do 30. 09. 2017
Místem plnění zakázky je Zlínský kraj, okres Uherské Hradiště, Kunovice
7. MÍSTO PODÁNÍ NABÍDEK A JINÉ UPŘESŇUJÍCÍ ÚDAJE PRO PODÁNÍ NABÍDKY
Nabídku může účastník doručit po celou dobu lhůty, pro podání nabídky poštou, nebo osobně
na adresu zadavatele v pracovních dnech PO – PÁ 7:00 ‐ 15:00 hod.
Adresa zadavatele:
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.
Výzkumná stanice Kunovice
Na Záhonech 601
686 04 Kunovice
Obálka musí být zřetelně označena nadpisem:
„NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ‐ NÁKUP LESNÍHO MALOTRAKTORU“
OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční bez zbytečného odkladu po skončení lhůty pro
podání nabídek ve VS Kunovice. Otevírání obálek proběhne bez přítomnosti zájemců, kteří
podali nabídky.

8. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE
Splněním kvalifikace se rozumí: doložení dokladů prokazujících splnění základní způsobilosti
analogicky podle § 74 zákona a dokladů prokazujících splnění profesní způsobilosti analogicky
podle § 77 zákona.
Doklady o kvalifikaci předloží účastník v nabídce v kopiích a může je nahradit čestným
prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky analogicky podle §
87 zákona a zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložená originálů nebo
úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci. Doklady prokazující základní způsobilost
analogicky podle § 74 zákona a profesní způsobilost analogicky podle § 77 zákona odst. 1 musí
prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců před dnem
podáni nabídky.
9. OVĚŘENÍ ÚDAJŮ UVEDENÝCH V NABÍDKÁCH
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit a prověřit údaje uvedené jednotlivými dodavateli
v nabídkách. Zadavatel vyloučí dodavatele z výběrového řízení v případě, že dodavatel uvede
ve své nabídce nepravdivé údaje.
10. ÚDAJE O HODNOTÍCÍCH KRITERIÍCH
Jediným hodnotícím kritériem zakázky je: nejnižší nabídková cena v Kč s DPH za předmět
plnění zakázky.
Nabídky budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti podle nejnižší nabídkové ceny
analogicky dle § 114 odst. 2 zákona. Zadavatel stanovuje základní kritérium hodnocení nejnižší
nabídkovou cenu s DPH. Nabídková cena se hodnotí tak, že nejnižší nabídková cena je cena
nejvýhodnější.
11. ZPŮSOB JEDNÁNÍ S ÚČASTNÍKY
Zadavatel nebude o daných nabídkách s účastníky jednat.
12. PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
Zadavatel doporučuje, aby nabídka předložená účastníkem byla zabezpečena proti manipulaci
s jednotlivými listy provázáním provázkem, jehož volný konec bude zapečetěn nebo přelepen
nebo jinak ukončen tak, aby bez násilného porušení provázání nebylo možno žádný list volně
vyjmout. Pro právní jistotu obou stran zadavatel dále doporučuje, aby bylo provedeno
očíslování všech listů nabídky pořadovými čísly vzestupnou, nepřerušenou číselnou řadou.
Nabídka bude zpracována v českém jazyce (listiny v jiném než českém jazyce budou doplněny
úředním překladem do českého jazyka) v písemné formě v jednom vyhotovení v tištěné verzi.

Nabídka bude podepsána osobou oprávněnou za účastníka jednat a podepisovat podle výpisu
z Obchodního rejstříku, popřípadě statutárním orgánem zmocněnou osobou, jejíž plná moc
(plná moc musí být v originále či úředně ověřené kopii) musí být součásti nabídky.
Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na
doklady ve slovenském jazyce.
Podmínky pro podání nabídek
a) Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku, a to písemně, v českém jazyce.
b) Dodavatel, který podal nabídku ve výběrovém řízení, nesmí být současně osobou, jejímž
prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikace.
c) Zadavatel vyloučí účastníka výběrového řízení, který podal více nabídek samostatně
nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž
prostřednictvím jiný účastník výběrového řízení v tomtéž výběrovém řízení prokazuje
kvalifikace.
d) V případě podání společné nabídky budou uvedeny identifikační údaje všech
dodavatelů.
Nabídka musí obsahovat:
 Vyplněný formulář pro krycí list nabídky ‐ příloha č. 1
 Kupní smlouvu doplněnou a podepsanou statutárním zástupcem dodavatele, včetně příloh
‐ příloha č. 2
 Příloha č A ‐ Technické parametry
 Doklady prokazující splnění základní způsobilosti ‐ Čestné prohlášení prokazující splnění
základní způsobilosti ‐ příloha č. 3
 Doklady prokazující splnění profesní způsobilosti ‐ Čestné prohlášení prokazující splnění
profesní způsobilosti ‐ příloha č. 4
 Certifikát výrobce nebo akreditovaného dovozce do ČR, popř. jeho pověření či uzavřená
smlouva či doložení dokladů prokazující splnění technické kvalifikace
 Základní technický popis stroje či Technický průkaz nabízeného modelu
 Další doklady a dokumenty dle potřeb dodavatele

13. POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDEK
Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.

14. POŽADAVEK NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
Nabídkovou cenou se pro účely výběrového řízení rozumí celková cena za provedení dodávky
s daní z přidané hodnoty. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady, včetně
všech nákladů souvisejících.

15. POSKYTOVÁNÍ DODATEČNÝCH INFORMACÍ
Uchazeč je oprávněn vznést na zadavatele žádost o dodatečné informace k zadávacím
podmínkám. Žádost musí být písemná (např. elektronickou formou). Písemná žádost musí být
doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zástupce
zadavatele odpoví na tyto dotazy do 2 pracovních dnů po obdržení písemné žádosti
o dodatečné informace.

16. ZRUŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení a to analogicky s ustanovením § 127
zákona. Pokud zadavatel toto právo uplatní, nevzniká účastníkům vůči zadavateli jakýkoliv
nárok.

Ing. Pavel Kotrla, Ph.D. v.r.

Seznam příloh:
Příloha č. 1: Krycí list nabídky
Příloha č. 2: Formulář návrhu Kupní smlouvy
Příloha A ‐ Technické parametry
Příloha č. 3: Vzor ČP O splnění základní způsobilosti
Příloha č. 4: Vzor ČP o splnění profesní způsobilosti

