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Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu 
„Terénní automobil – Útvar ekologie“ 

 
 
č.j.: 41/000575/VULHM/2015 
Strnady dne 7. 9. 2015 
 

 
V souladu s podmínkami zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen zákona), § 18 odst. 5, ve spojení s § 6 odst. 1 Vás vyzýváme k podání nabídky 
na níže specifikovanou veřejnou zakázku. 
 
Vyhlašovaná zakázka  je veřejnou zakázkou malého rozsahu  (dále  jen „zakázka“) ve smyslu 

ust. § 12 odst. 3 zákona. Tato veřejná zakázka malého rozsahu není, v souladu s ustanovením 

§ 18 odst. 5 zákona, zadávána podle zákona. 

 

Předchozí odstavec platí  i v případě, že zadavatel při  této veřejné zakázce malého rozsahu 

použije terminologii zákona, případně jeho část v přímé citaci. Pro toto výběrové řízení jsou 

však rozhodné pouze podmínky stanovené v této výzvě. 

 
 
I. 

 
Název zakázky:        „Terénní automobil – Útvar ekologie“ 
 
Zadavatel (název, sídlo):   Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. 
                                            Strnady 136, 252 02 Jíloviště 
 
Korespondenční adresa:   Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. 
                                                 Strnady 136, 156 00 Praha 5 – Zbraslav 
                                                 
IČ:           00020702 
DIČ:           CZ00020702 
 
Zastoupený:       ředitelem doc. RNDr. Bohumírem Lomským, CSc. 
Kontaktní osoba:     Ing. Radek Novotný, PhD., novotny@vulhm.cz; tel. 602 291 763 

doc. Ing. Vít Šrámek, PhD., sramek@vulhm.cz; tel. 602 260 808 
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II. 

Předmět a rozsah zakázky 

Předmětem této veřejné zakázky je zajištění dodávky 1 ks terénního automobilu schváleného 
ve smyslu zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, 
ve znění pozdějších předpisů, pro provoz na pozemních komunikacích v České republice a to 
v  provedení  a  výbavě  dle  technické  specifikace  uvedené  v  Příloze  1  této  výzvy  (dále  jen 
„vozidlo“).  

Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle CPV:  

34110000‐1 Osobní vozidla 

34113300‐5 Terénní vozidla 

 

 

III. 
Předpokládaná cena 

Předpokládaná cena zakázky do 620 tis. Kč, v cenách bez DPH. 
                                                
 
 

IV. 
Místo a doba plnění 

Místem  dodání  a  převzetí  plnění  veřejné  zakázky  je  sídlo  zadavatele,  případně  sídlo  či 
provozovna zájemce, pokud je ve vzdálenosti do 30 km od sídla zadavatele.  

Konečný termín realizace dodávky požaduje zadavatel max. do 15. 12. 2015. 

 
 

V. 
Požadavky na obsah nabídky 

Nabídka musí být zpracována v českém jazyce.  

Nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat jménem a za uchazeče.  

Nabídka bude obsahovat vyplněný Krycí list, uvedený v Příloze 2 této výzvy. 

Nabídka bude obsahovat popis a  specifikace vozidla,  z níž musí být patrné dodržení všech 
zadavatelem požadovaných vlastností uvedených,  technických parametrů a úrovně výbavy, 
(pokud je požadován číselně vyjádřitelný parametr, uvede uchazeč skutečnou hodnotu tohoto 
parametru jím nabízeného vozidla). 
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Součástí nabídky bude: 

1. pověření  uchazeče  výrobcem  předmětného  vozidla  k  jeho  prodeji  (je  autorizovaným 
prodejcem). Je‐li uchazeč výrobcem, prokáže tuto skutečnost čestným prohlášením, je‐li 
uchazeč  autorizovaným  prodejcem,  prokáže  tuto  skutečnost  předložením  dokladu 
vystaveného  výrobcem  příp.  jeho  zastoupením  v  ČR.  Tento  doklad  je  rovněž možno 
nahradit  čestným  prohlášením  uchazeče,  že  je  pověřen  výrobcem  vozidel  příp.  jeho 
zastoupením v ČR k prodeji těchto vozidel. 

2. přesná adresa a kontaktní údaje alespoň  jednoho autorizovaného servisního střediska 
pro nabízené vozidlo v dosahu max. 30 km od sídla zadavatele 

3. kopie dokladů potvrzující autorizaci tohoto servisního střediska výrobcem nabízené značky 
vozidel či  jejich oficiálním  importérem pro ČR nebo čestné prohlášení uchazeče, že toto 
jím deklarované servisní středisko  je autorizováno výrobcem nabízené značky vozidel či 
jejich oficiálním importérem pro ČR k poskytování servisních služeb,  

Doklady  prokazující  splnění  kvalifikačních  předpokladů  předkládá  uchazeč  v  prosté  kopii. 
Doklady  prokazující  splnění  základních  kvalifikačních  předpokladů  a  výpis  z  obchodního 
rejstříku nesmí být starší než 90 dnů. 

 

Nabídka musí obsahovat: 

a. vyplněný krycí list nabídky ‐ viz Příloha č. 2 ; 
b. vlastní cenovou nabídku; 
c. podrobný popis a specifikaci vozidla; 
d. závazný termín dodání vozidla; 
e. doklad  o  pověření  prodávajícího  k  prodeji  předmětných  vozidel  (případně  čestné 

prohlášení uchazeče); 
f. servisní středisko uchazeče ‐ přesná adresa, provozní doba a kontakty; 
g. doklad o autorizaci výše uvedeného servisního střediska (případně čestné prohlášení 

prodávajícího); 
h. doklad prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů – formou originálně 

podepsaného čestného prohlášení  ‐ viz Příloha č. 3; 
i. doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů:   

‐ výpis z obchodního rejstříku, pokud  je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné 
evidence, pokud je v ní zapsán ‐ ve formě běžné kopie, ne starší 90 dní. Nelze 
podávat výpis z internetu! 

‐ doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu 
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné 
živnostenské oprávnění či licenci volně; ‐ ve formě běžné kopie 

j. návrh  kupní  smlouvy, obsahující požadované údaje  v  čl. VIII.  této Výzvy, originálně 
vlastnoručně podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.  
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Upozornění: Jeden uchazeč může podat více nabídek, v takovém případě bude každá nabídka 
ve zvláštní obálce a bude obsahovat všechny požadované dokumenty. V rámci jedné nabídky 
zadavatel nepřipouští variantní řešení. 

 

VI. 
Zpracování nabídkové ceny 

Nabídka bude uvedena v CZK a zpracována v členění: 

‐ nabídková cena bez DPH 
‐ sazba DPH 
‐ nabídková cena včetně DPH 

Nabídková  cena  bude  zpracována  jako  cena  nejvýše  přípustná  za  splnění  specifikovaného 
předmětu plnění veřejné zakázky v nabízeném termínu a kvalitě. Nabídka musí zohledňovat 
veškeré části dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale či dočasně ke splnění předmětu 
veřejné zakázky. 

 

VII. 
Způsob hodnocení nabídek 

Základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky. 

Kritéria: 
1. Nabídková cena   
2. Vybavení vozidla 
3. Termín dodání   

 
ad 1)    Při hodnocení nabídkové ceny obdrží hodnocená nabídka 1 bod za každých 1.000,‐ Kč, 

o které bude nabídková cena nižší než předpokládaných 620 tis. Kč.  
ad 2)  Za  vybavení  vozidla  obdrží  hodnocená  nabídka  bodové  ohodnocení  za  vybrané 

komponenty výbavy podle tabulky uvedené v Příloze 1 – Technická specifikace v části 
„Doporučené parametry a jejich bodové ohodnocení v rámci hodnocení nabídek“  

ad 3)  Za termín dodání obdrží hodnocená nabídka 1 bod za každý týden, o který bude vozidlo 
dodáno dříve, než je konečný termín dodávky (15. 12. 2015).   
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VIII. 

Obchodní a platební podmínky 

Uchazeč  je povinen podat  jediný návrh kupní smlouvy  jako součást své nabídky. V případě 
nepředložení návrhu smlouvy bude nabídka uchazeče vyřazena z hodnocení.  

Návrh  smlouvy musí být  ze  strany uchazeče podepsán  statutárním orgánem nebo osobou 
k tomu zmocněnou na základě plné moci, v takovém případě doloží uchazeč toto zmocnění 
v  originálu  nebo  v  úředně  ověřené  kopii  v  nabídce.  Předložení  nepodepsaného  návrhu 
smlouvy není předložením řádného návrhu požadované smlouvy.  

Návrh kupní smlouvy musí obsahovat následující smluvní podmínky:  

a) Cena dodávky se sjednává jako cena maximální zahrnující veškeré náklady spojené 

se  splněním  předmětu  veřejné  zakázky  v  rozsahu  stanoveném  zadávacími 

podmínkami veřejné zakázky v nabízeném termínu a kvalitě.  

b) Záruční dobu uvede uchazeč v návrhu kupní smlouvy v měsících. 

c) Záloha na dodání předmětu zakázky může být maximálně do 10 % ze sjednané ceny. 

d) Doba splatnosti zálohy nebo daňového dokladu bude 14 kalendářních dnů od data 

vystavení. 

e) Daňový doklad musí obsahovat náležitosti dle platného předpisu o dani z přidané 

hodnoty. 

f) Zálohový doklad a daňový doklad, na  základě kterých  se budou provádět platby, 

budou vystaveny v listinné podobě, případně v elektronické podobě se zaručeným 

elektronickým podpisem podle obecně závazných předpisů. 

 
IX. 

Místo pro podání nabídek a lhůta pro podání 

Způsob doručení nabídky: 

Písemně  v  uzavřené  a  označené  obálce,  poštou,  případně  osobně  v  pracovních  dnech 
nejpozději však do 15:00 hod. do sídla zadavatele k rukám Ing. Jany Danysové. 

Na obálce uveďte text: 

„NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA – „TERÉNNÍ AUTOMOBIL – ÚTVAR EKOLOGIE“ 

Dále bude na obálce uvedeno jméno a adresa uchazeče. 

 

Adresa pro doručení nabídky:  

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.  
Strnady 136, 156 00 Praha 5 – Zbraslav 

 

Termín doručení nabídky:  do 22. 9. 2015 do 13:00 hod. 

 



 
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. 
Strnady 136, 252 02  Jíloviště 
Pošta pro doručování korespondence: 156 00  Praha 5 ‐ Zbraslav 

Bank. spojení: Komerční banka IČ: 00020702  Tel.: +420 257 892 222  E-mail: podatelna@vulhm.cz  
č. ú.: 27938111/0100   DIČ: CZ00020702 ID DS: 5p7ua5u  Web: www.vulhm.cz 

6 

 

X. 

Další podmínky a informace k veřejné zakázce 

Zadavatel si vyhrazuje právo tuto soutěž zrušit. 

Předpokládaná lhůta, ve které zadavatel provede vyhodnocení a výběr nejvhodnější nabídky 
je nejpozději do 29. 9. 2015. Otevírání obálek, jednání o vyhodnocení a výběru nejvhodnější 
nabídky je neveřejné. 

 

Dostupnost dokumentů: 
Výzva včetně příloh 1 až 3 jsou také ke stažení na stránkách www.vulhm.cz v sekci „Oznámení“ 
a na profilu zadavatele www.zakazky.eagri.cz. 

 

 

 

doc. Ing. Vít Šrámek, Ph.D., v.r. 
náměstek pro výzkum 
 
 
 
 
Příloha č. 1 – Technická specifikace 
Příloha č. 2 – Krycí list nabídky 
Příloha č. 3 – Čestné prohlášení 
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