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Výzva  
k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace 

ve smyslu ust. §27 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „ZZVZ“)  

 
 

Název veřejné zakázky: 
 

Dodávka víceúčelového stroje (malotraktoru) s příslušenstvím pro potřeby 
údržby MČ Praha - Slivenec 

 
I. Identifikační údaje o zadavateli 
 
Název:    Městská část Praha – Slivenec 
Sídlo:    K Lochkovu 6/2, 154 00  PRAHA – SLIVENEC 
IČO:    00241661 
Oprávněná osoba:  RNDr. Jana Plamínková, starostka 
 
Zadavatel vyzývá touto formou k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace. Tato 
písemná Výzva je výzvou o zahájení zadávacího řízení a je vypracována jako podklad pro 
podání nabídek v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku víceúčelového stroje 
(malotraktoru) s příslušenstvím pro potřeby údržby MČ Praha – Slivenec. 
 
V souladu s ustanovením ust. § 31 ZZVZ se toto výběrové řízení neřídí postupem stanoveným 
zákonem, neboť celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky nepřekročí limit pro 
veřejné zakázky malého rozsahu. 
 
Výzva k podání nabídky je uzavřená a je adresovaná následujícím příjemcům:  
 
1) Jiří Krapáček, IČO: 71491490, se sídlem Dobřejovická 339, 252 43 Průhonice; 
2) K.B.T: PROFTECH s.r.o., IČO: 03499120, se sídlem Košťálkova 1527, 266 01 Beroun,  
ID DS: d84reju; 
3) Nobur s. r. o., IČO: 25069985, se sídlem Průmyslová 1515/14, 102 00 Praha – Hostivař,  
ID DS: y4gqem3; 
4) AGROMAK ND. s. r. o., IČO: 49824309, se sídlem Lidická 155, 252 61 Jeneč u Prahy,  
ID DS: fccjwwg; 
5) Martin Štěrba, IČO: 17011949, se sídlem Ostrov 37, 262 72 Ostrov. 
 
II. Předpokládaná hodnota nabídky 
 
Maximální nabídková cena nesmí překročit částku 1 800 000,- vč. DPH. 
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III. Předmět plnění veřejné zakázky 
 
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka víceúčelového stroje (malotraktoru) 
s příslušenstvím podle technické specifikace zadavatele, uvedené v příloze č. 1 této zadávací 
dokumentace, vč. zaškolení obsluhy a záručního servisu po dobu 5 let na malotraktor a min. 
1 roku na dodané příslušenství.  
 
Předmět plnění je podrobně specifikován v příloze č. 1, která je součástí této zadávací 
dokumentace. 
 
IV. Předpokládaná doba plnění 
 
Dodací lhůta se počítá tak, že prvním dnem je den následující po dni podpisu kupní smlouvy s 
vybraným dodavatelem a posledním dnem je den předání a převzetí předmětu plnění 
veřejné zakázky. 
 
Maximální dodací lhůta je stanovena na 60 kalendářních dnů. 
 
V. Místo plnění 

 
Místem plnění je adresa sídla zadavatele. 
 
VI. Požadavky na kvalifikaci 
 
Kvalifikovaným pro plnění zakázky je dodavatel, který prokáže následující splnění základních 
a profesních kvalifikačních předpokladů: 
 

- Splnění základních kvalifikačních předpokladů prokazuje dodavatel předložením 
čestného prohlášení, jehož vzor je přílohou č. 3 této výzvy. 
 
- Profesní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, který předloží: 

a) výpis z obchodního rejstříku, nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný 
právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje – alespoň v prosté kopii, 
 
b) doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu 
veřejné zakázky, pokud právní předpisy takové oprávnění vyžadují. Dodavatel 
předloží výpis ze Živnostenského rejstříku – alespoň v prosté kopii. 

 
Výše uvedené doklady musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti a nesmějí 
být starší 90 dnů ode dne podání nabídky. 
 
VII. Obsahové členění nabídky  
 
Nabídka bude předložena v jednom originálním vyhotovení v písemné (listinné) formě a   
bude podepsána osobou oprávněnou za dodavatele jednat a podepisovat (dle výpisu z 
obchodního rejstříku, nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové 
evidence vyžaduje), popřípadě zmocněnou osobou, jejíž plná moc k zastupování musí být 
součástí nabídky. 
 
Nabídka bude předložena v jazyce českém, k cizojazyčným dokumentům je dodavatel 
povinen předložit alespoň prostý překlad. 
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VIII. Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií 
 
Zadavatel (hodnotící komise) provede hodnocení nabídek z hlediska jejich ekonomické 
výhodnosti na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkovém ceny a kvality. 
 
1. Celková nabídková cena bez DPH – váha 50% 
2. Požadavky dle technické specifikace – váha 25% 
3. Délka dodací lhůty – 25% 
 
IX. Lhůta pro podání nabídek 
 
Lhůta pro podání nabídek končí dne 23. března 2022 ve 13:00 hodin. 
 
X. Místo pro podání nabídek 
 
Nabídky lze poslat doporučeně poštou, kurýrní službou či jiným přepravcem na adresu ÚMČ 
Praha – Slivenec, K Lochkovu 6/2, 154 00 Praha – Slivenec nebo doručit osobně do podatelny 
úřadu, v poslední den lhůty pro podání nabídek do 13:00 hodin. Za okamžik podání nabídky 
je považováno převzetí zadavatelem – podatelnou ÚMČ Praha – Slivenec. 
 
Nabídky se podávají v jedné řádně uzavřené a z vnějšku označené obálce „Dodávka 
víceúčelového stroje (malotraktoru) s příslušenstvím pro potřeby údržby MČ Praha - 
Slivenec“. Na obálce budou uvedeny identifikační údaje dodavatele. 
 
Nabídky je možno podat též elektronickou formou do datové schránky zadavatele, ID DS: 
7p9bt2g. V takovém případě je však nutné průvodní písemnosti a dotčené přílohy opatřit 
uznávaným elektronickým kvalifikovaným či komerčním podpisem dle zákona č. 297/2016 
Sb. Předmět datové zprávy je nutno opatřit nadpisem: „Dodávka víceúčelového stroje 
(malotraktoru) s příslušenstvím pro potřeby údržby MČ Praha - Slivenec“ 
 
Adresa: 
Městská část Praha – Slivenec 
K Lochkovu 6/2 
154 00 Praha – Slivenec 
 
Úřední hodiny podatelny:  
Pondělí, středa: 8:00 – 11.00, 12:00 – 18:00 hod. 
V ostatní dny na základě předchozí tel. domluvy. 
 
Kontaktní osobou ve věcech podání nabídky je Ing. Matěj Mlčoch, tajemník ÚMČ Praha - 
Slivenec, tel.: 220 513 107, e-mail: tajemnik@praha-slivenec.cz. 
 
XI. Termín a místo otevírání obálek s nabídkami  
 
Otevírání obálek s nabídkami se bude konat ve středu, 23.03.2022 ve 14:00 hodin v zasedací 
místnosti ÚMČ Praha – Slivenec. 
 
Zadavatel si vyhrazuje právo provést otevírání obálek bez přítomnosti účastníků zadávacího 
řízení. 
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XII. Závěrečná ustanovení 
 
Zadavatel může zrušit zadávací řízení kdykoli. Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného 
z uchazečů. Zadávací řízení je zrušeno dnem odeslání rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení 
všem uchazečům, kteří podali nabídku. 
 
Zadavatel si vyhrazuje právo doplnit nebo upravit zadávací podmínky před podáním nabídky. 
 
Zadavatel si může ověřit informace deklarované uchazečem v jeho nabídce u třetích osob a 
uchazeč je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost. 
 
Účastník nemá nárok na úhradu nákladů spojených s jeho účastí v zadávacím řízení. 
 
Zadavatel nevrací uchazečům podané nabídky. 
 
Dodavatel je povinen archivovat veškerou dokumentaci související s přípravou a realizací 
veřejné zakázky v souladu s platnými právními předpisy. 
 
Zadávací dokumentace včetně doručování doplňujících informací ke zveřejněné zadávací 
dokumentaci, Oznámení o výběru dodavatele, o zrušení výběrového řízení, o vyloučení 
účastníků výběrového řízení, uzavření smlouvy se uskutečňuje zasláním výzvy 
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb či zasláním výzvy do datové schránky 
dodavatele (je-li zřízena). Výzvy se pro všechny účastníky zasílají současně. 
 
 
V Praze – Slivenci, dne 09.03.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 

…………………………………………………………….. 
     RNDr. Jana Plamínková 

starostka Městské části Praha – Slivenec 
 
 
 

 
 
 
 
 
PŘÍLOHY 
 
1) předmět plnění veřejné zakázky 
2) krycí list 
3) čestné prohlášení 
4) návrh kupní smlouvy 
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