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Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR) 

Název VZMR DODÁVKA KOMUNÁLNÍHO TRAKTORU 

Evidenční číslo VZMR/10/19 
 

 

 

 

 

1. Tato veřejná zakázka je zadávána jako veřejná zakázka malého rozsahu a není zadávána 
podle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění. 

2. Tato výzva k podání nabídky vymezuje předmět veřejné zakázky a zadávací podmínky 
nezbytné pro účast dodavatele v poptávkovém řízení a pro zpracování nabídek. Spolu se 
všemi přílohami představuje soubor dokumentů, požadavků a podmínek zadavatele. 

3. Podáním nabídky do tohoto poptávkového řízení dodavatel přijímá a akceptuje plně a bez 
výhrad zadávací podmínky, včetně případného vysvětlení nebo dodatečných informací. 

4. Předpokládá se, že dodavatel před podáním nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny, 
formuláře, termíny a specifikace obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi řídit. 

5. Pokud dodavatel neposkytne včas všechny požadované informace a dokumenty nebo pokud 
jeho nabídka nebude v každém ohledu odpovídat zadávacím podmínkám, může to mít za 
důsledek vyřazení nabídky a následné vyloučení dodavatele z poptávkového řízení. 

6. Zadavatel nemůže vzít v úvahu žádnou výhradu dodavatele k zadávacím podmínkám 
obsaženou v jeho nabídce; jakákoli výhrada může znamenat vyřazení nabídky a vyloučení 
dodavatele z poptávkového řízení. 

 

 

Zadavatel Technické služby města Olomouce, a.s. 

Sídlo  Zamenhofova 783/34, 772 11 Olomouc 

IČ / DIČ 25826603 / CZ25826603 

Osoby oprávněné jednat 
jménem zadavatele 

Ing. Jiří Fryc, předseda představenstva 
Ing. Miloslav Sobotka, člen představenstva 

Kontaktní osoba Ing. Miloslav Sobotka 

Tel. 585 205 903, 603 577 977 

e-mail  sobotka@tsmo.cz 
 
 

 

 

1.1. Předmětem veřejné zakázky je dodávka komunálního kolového traktoru s výbavou 
a parametry uvedenými v této výzvě. 

1.2. Zadavatel vymezuje klasifikaci veřejné zakázky na dodávky takto: 
CPV: 16700000-2 Traktory 
 
 
 

VÝZVA  K PODÁNÍ  NABÍDKY 
v poptávkovém řízení na dodávky  

1. DRUH A PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
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2.1.  Obchodní podmínky se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník. 
Zadavatel stanovuje obchodní podmínky formou závazného návrhu kupní smlouvy na 
splnění předmětu veřejné zakázky. 

2.2. Text smlouvy je pro dodavatele závazný; dodavatel pouze doplní své identifikační údaje, 
kupní cenu (odst. 3.1. smlouvy), termín dodání ve dnech od podpisu smlouvy (odst. 2.1. 
smlouvy), požadované ceny a adresy (odst. 7.2. a 7.3. smlouvy), adresu pro doručování 
(odst. 9.1. smlouvy), zástupce pro věci technické (odst. 9.3. smlouvy) a vyplní přílohu č. 1 
smlouvy, připojí přílohu č. 2. Jakákoliv jiná úprava smlouvy je ze strany dodavatele 
nepřípustná a bude považována za nedodržení zadávacích podmínek zadavatele 
s následným vyloučením dodavatele z poptávkového řízení. Návrh smlouvy musí být 
podepsán oprávněnou osobou dodavatele.  

2.3. Zadavatel požaduje záruční dobu v délce 24 měsíců. 
2.4. Při dodání předmětu zakázky s jinými parametry než jsou požadovány zadavatelem 

v „Technických podmínkách“ (příloha č. 1 smlouvy) je zadavatel oprávněn nepřevzít předmět 
zakázky a odstoupit od smlouvy bez jakýchkoli nároků ze strany dodavatele. 

2.5. V případě jakéhokoliv rozporu v cenových i jiných ujednáních v nabídce a v kupní smlouvě, 
jsou rozhodující údaje ve smlouvě. 

2.6. Platba bude provedena dodání předmětu zakázky převodním příkazem, na základě 
daňového dokladu se splatností 21 dnů ode dne doručení. 

2.7. Veškeré případné spory budou řešeny prostřednictvím obecných soudů 
 

 

3.1. Technickými podmínkami se v případě veřejných zakázek na dodávky nebo služby rozumí 
vymezení charakteristik a požadavků na dodávky nebo služby stanovené objektivně a 
jednoznačně způsobem vyjadřujícím účel využití požadovaného plnění zamýšlený 
zadavatelem. 

3.2. Zadavatel stanovuje technické podmínky v příloze č. 1 smlouvy. Dodavatel je povinen tuto 
přílohu vyplnit a potvrdit pravdivost údajů podpisem osoby oprávněné jednat jménem 
dodavatele. 

3.3. Všechny parametry uvedené v technických podmínkách (příloha č. 1 smlouvy) musí být 
dodavatelem dodrženy. Nesplnění tohoto požadavku bude považováno za nesplnění 
zadávacích podmínek s následným vyloučením dodavatele z poptávkového řízení. 

3.4. Nevyplnění požadovaných údajů v příloze č. 1 smlouvy, stejně jako uvedení nepravdivých 
údajů bude rovněž považováno za nedodržení zadávacích podmínek s následným 
vyloučením dodavatele z poptávkového řízení. 

 
 

 
 

 

4.1. Zadavatel nepřipouští variantní řešení. 
 
 

 

 

5.1. Dodavatel uvede nabídkovou cenu za dodávku v Kč bez DPH v krycím listu a v členění cena 
bez DPH, samostatně DPH a cena s DPH ve smlouvě.  Nabídková cena bude určena jako 
cena nejvýše přípustná. Nabídková cena je vč. dopravy do areálu zadavatele na adrese 
Libušina 554/103, Olomouc. 

5.2. Podkladem pro stanovení nabídkové ceny za předmět zakázky jsou „Technické podmínky“ 
(příloha č. 1), které jsou nedílnou součástí smlouvy. 

 

 
 
 

2.    OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

3. TECHNICKÉ PODMÍNKY 

4. POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDEK 

5. POŽADAVEK NA  ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 
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61. Předpokladem zadání veřejné zakázky dodavateli je podání nabídky. V nabídce musí být 
uvedeny identifikační údaje dodavatele. Nabídka obsahuje návrh smlouvy. Součástí nabídky 
jsou rovněž další dokumenty požadované zadavatelem.  

6.2. Nabídka se podává písemně v listinné podobě ve lhůtě pro podání nabídek. Nabídka musí 
být podána v řádně uzavřené obálce, označené názvem veřejné zakázky: 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Č. VZMR/10/19 – NEOTVÍRAT 
„DODÁVKA KOMUNÁLNÍHO TRAKTORU“ 

6.3. Na vnějším obalu musí být uvedena adresa dodavatele.  
6.4. Nabídka a další požadované dokumenty budou zpracovány v českém jazyce; to neplatí, 

pokud jde o doklady ve slovenském jazyce.  
6.5. Zadavatel doporučuje dodavatelům, aby nabídku zabezpečili proti manipulaci s jednotlivými 

listy tak, aby nebylo možno žádný list z nabídky volně vyjmout a aby pro zajištění 
bezpečnosti nabídky očíslovali všechny listy nabídky pořadovými čísly vzestupnou, 
nepřerušenou číselnou řadou. Listy nebo vkládané díly oddělující jednotlivé oddíly nabídky 
číslovány být nemusí. 

6.6. Zadavatel doporučuje členit nabídku následovně: 
1. obsah nabídky s uvedením názvů jednotlivých částí, bodů s čísly stránek, 
2. krycí list nabídky (dodavatel vyplní přílohu A výzvy),  
3. doklady prokazující splnění kvalifikace, 
4. obchodní podmínky – návrh kupní smlouvy. Dodavatel je povinen použít návrh kupní 

smlouvy zadavatele (příloha C výzvy) a při jejím vyplňování postupovat podle ustanovení 
odst. 2.2. této výzvy. Přílohou smlouvy musí být: 

• Technické podmínky (příloha č. 1 smlouvy), které je dodavatel povinen řádně vyplnit; 

• Smluvní podmínky pro dodavatele / prodávajícího (příloha č. 2 smlouvy). 
6.7. Veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis dodavatele, musí být podepsány 

osobou (osobami) oprávněnou jednat jménem dodavatele, tj. statutárním orgánem (v 
rozsahu daném výpisem z obchodního rejstříku), příp. jinou osobou. V případě podpisu jiné 
osoby musí být v nabídce přiložen originál nebo ověřená kopie jejího zmocnění. Nedodržení 
tohoto požadavku stejně jako nedodání některého z požadovaných dokladů bude 
považováno za nedodržení zadávacích podmínek zadavatele s následným vyloučením 
dodavatele z poptávkového řízení. 

6.8. Zadavatel požaduje předložit návrh smlouvy včetně příloh i v elektronické podobě na 
CD/DVD nosiči (nosič bude označen názvem veřejné zakázky a identifikací dodavatele). Vše 
bude součástí nabídky a podáno v řádně uzavřené obálce. 

 
 

 
 

7.1. Předložením dokladů k prokázání kvalifikace přijímá dodavatel plně a bez výhrad kvalifikační 
podmínky stanovené zadavatelem. Předpokládá se, že dodavatel před předložením dokladů 
k prokázání kvalifikace pečlivě prostuduje všechny pokyny, formuláře, termíny a specifikace 
obsažené v kvalifikačních podmínkách a bude se jimi řídit.  

7.2. Pokud dodavatel neposkytne včas všechny požadované informace, doklady a dokumenty 
nebo pokud tyto nebudou odpovídat kvalifikačním podmínkám, může to mít za následek 
vyřazení nabídky a vyloučení dodavatele z poptávkového řízení. 

7.3. Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek. 
7.4. Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který 

a) splní základní způsobilost; 
b) splní profesní způsobilost; 
c) splní technickou kvalifikaci. 

7.5. Zadavatel stanovil prokázání splnění kvalifikace takto: 
Základní způsobilost 
Splnění základní způsobilosti prokáže dodavatel předložením čestného prohlášení (příloha B 
výzvy). 

6. PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY 

7. KVALIFIKACE 
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Přílohy: 

- Krycí list nabídky (příloha A výzvy) 
- Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti (příloha B výzvy) 
- Návrh kupní smlouvy (příloha C výzvy) 
- Technické podmínky (příloha č. 1 smlouvy) 
- Smluvní podmínky pro dodavatele / prodávajícího (příloha č. 2 smlouvy) 


