
Zadavatel veřejné zakázky:  
Obec Věžnice 
Věžnice 9, 582 52 Věžnice  
IČO: 00268461 
Statutární zástupce: David Drahoš, starosta obce 
Telefon: +420 725 106 601 
E-mail: starosta@obecveznice.cz 
 
Smluvní zástupce zadavatele: 
ARTENDR, s. r. o. 
se sídlem Nádražní 67, 281 51 Velký Osek 
jejímž jménem jedná PhDr. Bc. Marek Semerád, MBA – jednatel 
 IČO: 24190853, DIČ: CZ24190853 
tel. +420605283808 
e-mail: vyberka@artendr.cz  
Kontaktní osoba: Bc. Michaela Maxová 
Tel: +420 737 791 501 
e-mail: michaela.maxova@artendr.cz 
 
 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 
 
Vypisuje výzvu k podání nabídek na dodavatele veřejné zakázky malé hodnoty podle § 27 a v 
souladu s § 4 odst. 1 a 2, s § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 
znění (dále jen „Zákona“), na dodávku:  
 

„Dodávka kolového traktoru“ 
 
1. Předmět plnění veřejné zakázky malého rozsahu  
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 ks kolového traktoru vč. příslušenství. Přesné 
parametry předmětu veřejné zakázky jsou uvedeny v technické specifikaci, která tvoří přílohu č. 4 
zadávací dokumentace. Dodavatel prokáže splnění technických podmínek doplněním požadovaných 
údajů předložením technických listů, z nichž bude možno ověřit splnění podmínek. Nesplnění jakékoliv 
technické podmínky je důvodem k vyřazení nabídky z dalšího hodnocení 
 
Rozsah zadání:  
Kompletní dodávka kolového traktoru včetně součinnosti při předávání kolového traktoru.  
 
Předmět soutěže je definován zadávací dokumentací, která obsahuje: 
• Tuto výzvu k podání cenové nabídky  
• Technickou specifikaci  
• Čestná prohlášení 
• Kupní smlouvu  
• Krycí list  
 
Údaje uvedené v jednotlivých částech zadávací dokumentace vymezují závazné požadavky zadavatele 
na plnění veřejné zakázky. Těmito podklady je dodavatel povinen se řídit při zpracování nabídky a 
předkládání informací o kvalifikaci.  
 
Kompletní zadávací dokumentace je umístěna na webových stránkách zadavatele: 
https://www.obecveznice.cz/ 
 
2. Předpokládaná hodnota zakázky: 1 679 600,- Kč bez DPH                                                                                                           
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3. Doba a místo plnění  
Plnění veřejné zakázky bude zahájeno ihned po uzavření Smlouvy s dodavatelem.  
Nejzazší termín pro dodání kolového traktoru je do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy.  
Předmět veřejné zakázky bude dodán na adresu zadavatele. 
 
4. Požadavky na splnění kvalifikace:  
Splnění kvalifikace prokáže dodavatel, který předloží níže uvedené doklady v prosté kopii:  
 
a) Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či jiné obdobné evidence, pokud je v ní 
zapsán,  
b) Doklad o oprávnění k podnikání, podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím 
předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci,  
c) Certifikát, čestné prohlášení či jiný obdobný doklad, kterým dodavatel prokáže, že je 
autorizovaným prodejcem nabízeného kolového traktoru v České republice. 
 
5. Způsob zpracování nabídky:  
Dodavatel stanoví nabídkovou cenu, tj. celkovou cenu za dodání celého předmětu plnění veřejné 
zakázky, v souladu s podmínkami soutěže a zadávací dokumentací, a to absolutní částkou v českých 
korunách. 
 V ceně musí být obsaženy všechny práce, dodávky, služby, výkony a činnosti nutné k řádnému dodání 
předmětu veřejné zakázky. Na později uplatňované vícenáklady nebude brán zřetel.  
Nabídková cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů majících 
prokazatelný vliv na cenu předmětu plnění.  
Nabídková cena bude zpracována a členěna bez DPH, DPH a cena včetně DPH. Dodavatel uvede 
nabídkovou cenu v návrhu kupní smlouvy (příloha č. 4 zadávací dokumentace zakázky) a v krycím listu 
(příloha č. 1 zadávací dokumentace zakázky).  
 
Součástí nabídky bude čestné prohlášení účastníka, že nabídková cena:   
a) obsahuje veškeré náklady dodavatele nezbytné k dodání předmětu veřejné zakázky,  
b) je nejvýše přípustná, pro celý rozsah a celou dobu plnění veřejné zakázky a dodavatel ji zadavateli 
garantuje až do celkového dokončení veřejné zakázky,  
c) nebude navyšována v souvislosti s inflací české koruny, z důvodů kurzových, odlišného personálního 
zabezpečení zakázky 
 
6. Platební podmínky  
a) Zadavatel nebude poskytovat zálohy.  
b) V celkové kupní ceně budou zahrnuty náklady na dopravu do místa plnění, jakož i další náklady 
nezbytné ke splnění této smlouvy (daně, clo, apod.)  
c) Prodávající je oprávněn vystavit fakturu po kompletním dodání předmětu veřejné zakázky do místa 
plnění. Přílohou faktury bude kopie předávacího protokolu podepsaného zástupci obou smluvních stran. 
Faktura musí splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu. 
d) Na faktuře bude uvedena cena v členění odpovídajícím odst. 5 ZD.  
e) Lhůta splatnosti faktury se sjednává na 30 dnů po jejím doručení. Povinnost zaplatit je splněna dnem 
odepsání fakturované částky z účtu objednatele nebo poskytovatele dotace.  
f) Dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit 
při výkonu finanční kontroly.  
 
7.Obchodní podmínky  
Zadavatel předkládá jako součást zadávací dokumentace závazný návrh Kupní smlouvy (příloha č. 3 
zadávací dokumentace). Dodavatel je povinen předložit v nabídce výhradně tento návrh Kupní smlouvy. 
Dodavatel do návrhu doplní pouze údaje, jejichž doplnění se předpokládá. 
 



Návrh smlouvy musí být ze strany dodavatele podepsán statutárním orgánem nebo osobou k tomu 
statutárním orgánem zmocněnou v souladu se způsobem jednání jménem dodavatele. Originál či úředně 
ověřená kopie zmocnění musí být v takovém případě součástí návrhu smlouvy dodavatele. Předložení 
nepodepsaného návrhu smlouvy, popřípadě nepředložení zmocnění dle předchozí věty není 
předložením řádného návrhu požadované smlouvy a nabídka dodavatele je v takovém případně 
neúplná a zadavatel ji může vyloučit z dalšího posuzování pro nesplnění zadávacích podmínek. 
 
8. Způsob hodnocení nabídek, hodnotící kritéria a hodnotící komise:  
Podané nabídky budou v souladu s ustanovením § 114 odst. 1 zákona hodnoceny podle jejich 
ekonomické výhodnosti, aspekty odpovědného zadávání nejsou předmětem hodnocení. Z důvodu smyslu 
a povahy veřejné zakázky není možné použít aspekty odpovědného zadávání. 
Zadavatel bude ekonomickou výhodnost nabídek v souladu s ustanovením § 114 odst. 2 zákona hodnotit 
podle nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH. 
 
9. Místo podání nabídky a lhůta pro podání nabídky:  
Nabídky musí být doručeny na adresu zadavatele: Věžnice 9, 582 52 Věžnice – poštou, nebo osobně 
na téže adrese, v pracovní dny od 8:30 do 14:00. Nejpozději do 12.01.2022 do 10.00 hodin. V případě 
podání poštou rozhoduje doručení na adresu zadavatele.  
Termín otevírání obálek: Dne 12.01.2022 v 10.01 hodin na téže adrese. Otevírání nabídek je 
neveřejné. 
Nabídka musí být podepsána oprávněnou osobou a z hlediska požadovaného obsahu musí být úplná.  
 
Nabídky budou podány v řádně uzavřené obálce označené nápisem:  
 

„Dodávka kolového traktoru - NEOTEVÍRAT“ 
 
Obálky s nabídkou budou na zadní straně na uzavření opatřené razítkem a podpisem 
odpovědného zástupce dodavatele. Na obálkách s nabídkami bude uvedena adresa, na níž je 
možné zasílat další korespondenci.  
 
Nabídky mohou být podány pouze v písemné formě.  
Dodavatelé jsou svou nabídkou vázáni ode dne skončení lhůty pro podání nabídek do 15.10.2019. 
 
10. Způsob zajištění plnění předmětu veřejné zakázky  
Dodavatel ve své nabídce formou čestného prohlášení uvede části veřejné zakázky, které má v úmyslu 
zadat jednomu či více poddodavatelům. U těchto poddodavatelů bude uveden název firmy, sídlo, 
identifikační číslo a specifikace plnění.  
V případě, že zakázka nebude realizována za přispění poddodavatele, dodavatel uvede, že bude 
realizovat celou zakázku vlastními kapacitami (vzor prohlášení – příloha č. 2 zadávací dokumentace). 
 
11. Obecná ustanovení o zadávací dokumentaci  
Zadavatel zpracoval tuto zadávací dokumentaci dle svých nejlepších znalostí a zkušeností z oblasti 
zadávání veřejných zakázek s cílem zajistit přiměřené, transparentní, nediskriminační a hospodárné 
zadání veřejné zakázky. Zadavatel i přes nejlepší péči nemůže vyloučit, že budoucí názor orgánu dohledu 
na skutečnosti a procesy upravené v zadávací dokumentaci může být odlišný od názoru zadavatele.  
Zadavatel proto žádá dodavatele, aby po převzetí této zadávací dokumentace ji neprodleně podrobili 
vlastnímu přezkoumání a v případě nesouhlasu s jakoukoliv skutečností resp. procesem v ní obsaženým 
využili svého práva podat námitku.  
 
Zadavatel dále upozorňuje dodavatele na skutečnost, že zadávací dokumentace je souhrnem požadavků 
zadavatele a nikoliv konečným souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně platných norem. 
Dodavatel se tak musí při zpracování své nabídky vždy řídit nejen požadavky obsaženými v zadávací 
dokumentaci, ale též ustanoveními příslušných obecně platných norem. 
 



12. Vysvětlení zadávacích podmínek:  
Vysvětlení zadávacích podmínek je možné požadovat písemně. Písemná žádost musí být doručena na 
adresu zástupce zadavatele nebo e-mail vyberka@artendr.cz nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím 
lhůty pro podání nabídek. Vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez předchozí 
žádosti. Vysvětlení zadávacích podmínek bude zadavatelem odesláno nejpozději do 3 pracovních dnů 
po doručení žádosti. 
 
13. Technické parametry:  
Veškeré parametry a specifikované materiály v zadávací dokumentaci jsou uvedeny jako příklad použití 
a je možné je zaměnit za materiály stejných nebo obdobných vlastností. Záměnou nesmí být zhoršeny 
jejich fyzikální a technické vlastnosti a musí být splněny požadavky na ně kladené normami, zákony a 
vyhláškami.  
 
Pokud zadavatel v zadávacích podmínkách dodávky odkazuje na obchodní firmy, názvy nebo jména a 
příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační 
složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo 
označení původu, připouští zadavatel použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení. 
 
14. Práva zadavatele a ostatní podmínky výzvy:  
1. Zadavatel si vyhrazuje kromě práva zrušit zadání veřejné zakázky bez udání důvodu do rozhodnutí o 
výběru nejvhodnější nabídky, právo veškeré přijaté nabídky odmítnout a právo neuzavřít Smlouvu o dílo 
s žádným uchazečem i v případě neobdržení dotace, z níž měla být veřejná zakázka zcela, nebo 
částečně uhrazena.  
2. Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit informace 
uvedené uchazeči v nabídkách, popř. požádat o jejich upřesnění.  
3. Uchazeč nemá nárok na náhradu škody, včetně ušlého zisku, jestliže zadavatel využije svá práva 
uvedená v odstavci 1. a 2. tohoto článku.  
4. Zadavatel nebude uchazečům vracet nabídky.  
5. Variantní řešení nabídek není připuštěno. 
 
 
Přílohy:  
č. 1_Krycí list  
č. 2_Čestné prohlášení  
č.3_Kupní smlouva 
č.4_Technická specifikace 
 
 
 
 
Přílohy jsou ke stažení na adrese:  
https://www.obecveznice.cz/ 
 
 
 
 
 
Ve Věžnici dne 23.12.2021 
 
 
       ………………………………………… 
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