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ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 
 

 

 

k zakázce na dodávky s názvem 

„Pořízení techniky pro údržbu travnatých ploch“ 

  

 

 

jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu (VZMR) dle § 12 odst. 3 ZVZ, která 
není zadávána postupy podle tohoto zákona 

zadavatel dodrží zásady uvedené v § 6 ZVZ při zadávání VZMR a postupy pro 
zadávání VZMR spolufinancovaných ze zdrojů EHP a Norských fondů 2009-

2014 
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1) Identifikace zadavatele 
Název:                        Aeroklub Mladá Boleslav o.s. 
Sídlo:   Mladá Boleslav, Regnerova 1306, PSČ 293 01 
Zastoupený: Zdeněk Ježek, předseda AK MB 
IČ:  48680443 
DIČ:   CZ48680443 
Kontaktní osoba: Bohumil Misík 
E-mail:   akmb@akmb.cz 
 
 
 
Zadavatel se rozhodl nechat se na základě příkazní smlouvy zastoupit při výkonu práv a 
povinností souvisejících se zadávacím řízením níže uvedenou osobou. Osoba zastupující 
zadavatele splňuje požadavek nepodjatosti a jakkoliv se předmětného zadávacího řízení 
nebude účastnit.  
 
Název:   EU LEGAL ADVISORY, s.r.o. 
Sídlo:   Veveří 3163/111, 616 00 Brno  
 
Adresa pro podání nabídek: EU LEGAL ADVISORY s.r.o. Pražská 483, 397 01 Písek 
IČ:    29377099 
Kontaktní osoba: Mgr. Luboš Novosad 
E-mail:                        lubos.novosad@vyberove-rizeni.info 
 
 
Zadávací dokumentace je přístupná v elektronické podobě na webu zadavatele:  
  

http://www.akmb.cz/ 
a profilu zadavatele na adrese:   

https://www.vhodneuverejneni.cz/profil/aeroklub-mlada-
boleslav 
 

Zadávací dokumentace je na profilu zadavatele přístupná po celou dobu lhůty pro podání 
nabídek. 
 

2) Přesné vymezení předmětu zakázky a požadavků zadavatele 
Předmětem zakázky 

•  kolový traktor  

•  mulčovač (nástavec za kolový traktor) 

•  travní traktor  

•  drtič větví  

  

mailto:akmb@akmb.cz
mailto:lubos.novosad@vyberove-rizeni.info
http://www.akmb.cz/
https://www.vhodneuverejneni.cz/profil/aeroklub-mlada
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Kolový traktor včetně přípojného mulčovače bude sloužit k seči rozsáhlých travních ploch. 
Kompletní zařízení na mulčování travních porostů na letišti a v okolí letištní přistávací plochy 
nesené traktorem odpovídajícího výkonu je vyžadováno pro letní údržbu letecko-provozních 
ploch, resp. slouží k úpravě travnaté plochy, na které se vyskytuje sysel obecný. Výška 
travního porostu je limitována do max. 15 cm.  

Travní traktor ke kompletní a efektivní seči a údržbě, který bude využit k dosekání menších 
ploch v okolí letištních budov, komunikací a v místech s přírodními nebo umělými 
překážkami.  

 

Drtič větví bude využit především pro další zpracování odpadu z ořezaných náletových 
dřevin v okolí letiště, které poskytují útočiště predátorům a jejichž postupné rozšiřování 
omezuje vhodný biotop pro život sysla. Drtič bude možné instalovat za kolový traktor, tzn., 
zařízení bude mobilní a zpracovaná biomasa bude na místě automaticky nakládána do přívěsu.  
Drtič větví bude zpracovávat větve/drcený materiál. 

 

Dodávka zahrnuje dodávku na místo určení – AKMB – letiště a základní zaškolení obsluhu 
v rozsahu potřebném pro obsluhu zařízení. 

 

Přesné vymezení předmětu zakázky obsahuje příloha č. 1 zadávací dokumentace. 
Uchazeč je povinen jako součást nabídky vyplnit tuto přílohu č. 1 k prokázání, že jím 
nabízené plnění odpovídá předmětu zakázky. 

 

Uchazeč může předložit nabídku pouze na celý rozsah dodávky uvedený v zadávací 
dokumentaci a jejích přílohách. Nabídka, která nebude obsahovat veškeré zadavatelem 
poptávané plnění, bude považována za nepřijatelnou a jako taková bude vyřazena a uchazeč 
vyloučen ze zadávacího řízení. Zadavatel je oprávněn plnit část plnění prostřednictvím 
subdodavatele. 

Jsou-li v ZD nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o 
vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně 
srovnatelné řešení. 

 

3) Předpokládaná hodnota zakázky 
 

Předpokládaná hodnota zakázky je  1 700 000Kč bez DPH.  Předpokládaná hodnota veřejné 
zakázky je zároveň maximální částkou, která nesmí být v nabídce uchazeče překročena. 
Překročení této částky v nabídce uchazeče bude mít za následek vyřazení nabídky uchazeče 
z hodnocení a vyloučení uchazeče z výběrového řízení. 
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4) Místo plnění zakázky 

Aeroklub Mladá Boleslav o. s., Mladá Boleslav, Regnerova 1306, PSČ 293 01 

 

5) Termín zahájení plnění / realizace  
Předpokládaný termín zahájení plnění je 10 dní po podpisu smlouvy s vítězným 
dodavatelem. 
Předpokládaný termín dodání je do 3 měsíců od podpisu smlouvy 

 

6) Prokázání kvalifikačních předpokladů 
Kvalifikovaným pro plnění zakázky je dodavatel, který:  

a. splní základní kvalifikační předpoklady, 

b. splní profesní kvalifikační předpoklady, 

c. předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou 
zakázku, 

d. splní technické kvalifikační předpoklady. 

 

Základní kvalifikační předpoklady 

Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel: 

a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované 
zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace 
výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, 
podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo 
účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání 
takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak 
tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li 
statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická 
osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán 
nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o 
účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí 
předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této 
organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve 
vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, 
b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s 
předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k 
zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí 
tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen 
statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu 
dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak 
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její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li 
nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační 
složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž 
vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel 
splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání 
či bydliště, 
c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže 
formou podplácení podle zvláštního právního předpisu  
d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, 
v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že 
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen 
proto, že majetek byla zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních 
právních předpisů, 
e) který není v likvidaci, 
f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, 
tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, 
g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak 
v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, 
h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na 
státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání 
či bydliště dodavatele, 
 i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo 
pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) 
Zákona požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; 
pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné 
osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby, 
j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a 
k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu 
nelegální práce podle zvláštního právního předpisu. 
 

Splnění základních kvalifikačních předpokladů bude prokázáno předložením čestného 
prohlášení, které tvoří přílohu č. 2 této zadávací dokumentace. 

 

Profesní kvalifikační předpoklady 

Profesní kvalifikační předpoklady prokáže dodavatel předložením: 

- výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, 
pokud je v ní zapsán. Výpis z obchodního rejstříku nesmí být starší 90 dnů ke dni podání 
nabídky. 

- dokladu o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, 
zejména dokladu prokazujícího příslušné živnostenské oprávnění či licenci. 

 

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů bude prokázáno předložením čestného 
prohlášení, které tvoří přílohu č. 2 této zadávací dokumentace 
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Technické kvalifikační předpoklady 

Technické kvalifikační předpoklady prokáže dodavatel předložením seznamu 3 
významných dodávek obdobného charakteru realizovaných dodavatelem v posledních 3 
letech. Tento seznam musí zahrnovat cenu, dobu, místo plnění dodávky, popis dodaného 
zařízení, a podpis osoby oprávněné jednat jménem či za dodavatele, potvrzující pravdivost 
uvedených skutečností. Zadavatel je oprávněn si před podpisem smlouvy uvedené 
skutečnosti ověřit a v případě zjištění uvedení nepravdivých informací uchazeče vyloučit. 

 

Splnění technických kvalifikačních předpokladů bude prokázáno předložením čestného 
prohlášení, které tvoří přílohu č. 2 této zadávací dokumentace 

 

Prokázání ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku 

Dodavatel předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit 
veřejnou zakázku, které tvoří přílohu č. 2 zadávací dokumentace. Čestné prohlášení bude 
podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. 

 

Prokázání ekonomické a finanční způsobilosti bude prokázáno předložením čestného 
prohlášení, které tvoří přílohu č. 2 této zadávací dokumentace 

 

Seznam kvalifikovaných dodavatelů 

Dodavatel může prokázat základní a profesní kvalifikační předpoklady předložením výpisu ze 
seznamu kvalifikovaných dodavatelů.  

 

Systém certifikovaných dodavatelů 

Dodavatel může prokázat kvalifikaci prostřednictvím certifikátu vydaného v rámci systému 
certifikovaných dodavatelů.  

 

Náležitosti čestného prohlášení 
V případech, kdy zadavatel v rámci prokázání splnění kvalifikace požaduje předložení 
čestného prohlášení uchazeče, musí toto prohlášení obsahovat zadavatelem požadované údaje 
a musí být současně podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem nebo za uchazeče. 
Pokud uchazeče zastupuje zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce předložena 
plná moc v originále nebo v úředně ověřené kopii. 

 

Prokazování kvalifikace prostřednictvím subdodavatele:   
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Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění profesních kvalifikačních předpokladů, 
(kromě výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, nebo technických 
kvalifikačních předpokladů v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím 
rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Součástí nabídky musí v takovém případě 
být: 

- výpis z obchodního rejstříku subdodavatele a 
- smlouva uzavřená se subdodavatelem (např. smlouva o dílo, kupní smlouva, smlouva o 
smlouvě budoucí, případně čestné prohlášení), z níž vyplývá závazek subdodavatele k 
poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či 
práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky a to 
alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace namísto dodavatele. 
 

Nabídka podaná zahraničním dodavatelem 
Zahraniční dodavatel prokazuje splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného 
v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem. 
Pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště 
zahraničního dodavatele určitý doklad nevydává, je zahraniční dodavatel povinen prokázat 
splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením.  

Zahraniční dodavatel předkládá doklady prokazující splnění kvalifikace v původním jazyce 
s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka. To platí i v případě, 
prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce dodavatel se sídlem, 
místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území České republiky. 

Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje 
na doklady ve slovenském jazyce. 
 

7) Subdodávky 
Zadavatel požaduje, aby uchazeč v nabídce specifikoval části zakázky, které má v úmyslu 
zadat jednomu či více subdodavatelům, a aby uvedl identifikační a kontaktní údaje každého 
subdodavatele. Uchazeč tak učiní prohlášením, v němž popíše subdodavatelský systém spolu 
s uvedením, jakou část této veřejné zakázky bude konkrétní subdodavatel realizovat – s 
uvedením druhu dodávek, služeb nebo stavebních prací a s uvedením procentuálního (%) 
finančního podílu na veřejné zakázce. Zadavatel doporučuje použít vzor čestného prohlášení, 
které tvoří přílohu č. 5 této zadávací dokumentace.  

Uchazeč doloží v nabídce závazné písemné prohlášení každého subdodavatele o budoucí 
spolupráci, podepsané osobami oprávněnými jednat jménem či za subdodavatele. V 
požadovaném prohlášení, zpracovaném samostatně podle jednotlivých subdodavatelů, se 
každý takový subdodavatel zaváže, že v případě zadání veřejné zakázky uchazeči bude 
akceptovat závazek podílet se na plnění veřejné zakázky ve stanoveném rozsahu. O případné 
změně subdodavatelů musí dodavatel zadavatele neprodleně informovat a změna 
subdodavatelů musí být ze strany zadavatele schválena. 

V případě, že uchazeč nemá v úmyslu zadat určitou část veřejné zakázky jiné osobě 
(subdodavateli), doloží ve své nabídce písemné prohlášení, ve kterém tuto skutečnost uvede. 
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Zadavatel poskytuje vzor čestného prohlášení, který tvoří přílohu č. 5 této zadávací 
dokumentace. 
 

8) Obsah nabídky 
Doporučené členění nabídky: 

1. Krycí list nabídky podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče 
(vzor krycího listu nabídky je uveden v přílohu č. 3 zadávací dokumentace). 

2. Doklady k prokázání kvalifikace  

a. Základní kvalifikace   

b. Profesní kvalifikace - výpis z obchodního rejstříku a doklady o oprávnění 
k podnikání,  

c. Technická kvalifikace  

d. Ekonomická a finanční způsobilost  

(Prokázání uvedených předpokladů bude prokázáno předložením čestného 
prohlášení, které tvoří přílohu č. 2 této zadávací dokumentace 

 

3. Vlastní nabídka zpracovaná dle podmínek zadávací dokumentace včetně 
požadovaných příloh. 

4. Kompletně vyplněná technická specifikace (příloha č. 1 zadávací dokumentace) 
doplněná o technické listy (prospekty/nabídkové brožury apod.) s popisem dodávaného 
zařízení 

5. Návrh smlouvy dle závazného vzoru, který je přílohou č. 4 zadávací dokumentace 
doplněný dle nabídky uchazeče včetně příloh a podepsaný osobou oprávněnou jednat 
jménem či za uchazeče. 

6. Prohlášení o subdodavatelích (příloha č. 5 zadávací dokumentace) 

Součástí zadávacích podmínek je vzor kupní smlouvy, která je přílohou č. 4. Uchazeč pouze 
doplní požadované chybějící údaje a smlouvu podepsanou osobou oprávněnou jednat jménem 
či za uchazeče učiní součástí nabídky jako návrh smlouvy. Smlouva musí po obsahové stránce 
odpovídat obsahu nabídky uchazeče. Pokud smlouva nebude odpovídat ostatním částem 
nabídky uchazeče, bude tato skutečnost důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče 
ze zadávacího řízení.  

Pokud za uchazeče jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být tato plná moc předložena 
v nabídce jako součást návrhu smlouvy. Tato plná moc musí být předložena v originále nebo 
úředně ověřené kopii. 
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9) Způsob zpracování nabídky 
Uchazeč je povinen předložit nabídku v plném souladu se zadávacími podmínkami. Nabídka 
bude zpracována v českém jazyce v písemné formě a bude podepsána osobou oprávněnou 
jednat jménem nebo za uchazeče. Nabídka musí obsahovat identifikační údaje uchazeče.  

Zadavatel DOPORUČUJE uchazečům, aby dodrželi níže uvedené požadavky na formální 
zpracování nabídky, zejména požadavek na svázání nabídky vylučující možnost 
manipulace s nabídkou a doručení nabídky ve správně označené a uzavřené obálce. 
Dodržením těchto základních požadavků Uchazeč nevystaví sebe, ani zadavatele možným 
spekulacím ohledně transparentnosti výběrového řízení.  

Nabídka bude předložena v jednom originále v listinné podobě a v naskenované elektronické 
kopii i s podpisy (v běžně dostupném formátu) na CD/DVD nosiči. Nabídka nesmí obsahovat 
přepisy a opravy, které by zadavatele mohly uvést v omyl. Všechny listy nabídky budou řádně 
očíslovány vzestupnou číselnou řadou včetně příloh a budou zabezpečeny resp. svázány tak, 
aby nemohlo dojít k manipulaci s obsahem nabídky. 

Nabídka bude uložena v řádně uzavřené obálce (opatřené podpisem nebo razítkem tak, aby 
obálku nebylo možné jakýmkoliv způsobem neoprávněně otevřít, aniž by došlo k poškození 
těchto ochranných prvků) označené názvem zakázky a textem „NEOTEVÍRAT“. 

Na obálce musí být uvedena adresa, na kterou je možné zaslat případná oznámení. 

 

10) Způsob zpracování nabídkové ceny 
Nabídková cena bude uvedena v české měně (Kč). Bude uvedena celková nabídková cena 
bez DPH, sazba DPH v %, výše DPH a cena včetně DPH. Nabídková cena bude stanovena 
jako pevná a nejvýše přípustná za kompletní předmět plnění, přičemž uchazeč uvede v krycím 
listu a smlouvě rovněž cenu odpovídající jednotlivým plnění v rámci zakázky 

Změna (překročení) nabídkové ceny je možná pouze v případě, když v průběhu dodávky 
dojde ke změně sazby DPH. V takovém případě bude cena upravena podle výše sazeb DPH 
platných v době zdanitelného plnění. Překročení nabídkové ceny z jiného důvodu je 
nepřípustné.  

V případě, že je uchazeč neplátcem DPH, pak při stanovení nabídkové ceny uchazeče DPH 
neuvádí, pouze uvede nabídkovou cenu za předmět plnění.  

 

Cena bude zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu plnění 
předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů souvisejících s plněním předmětu zakázky. 
Nabídková cena musí rovněž zahrnovat pojištění, garance, daně, cla, poplatky, inflační vlivy a 
jakékoli další výdaje nutné pro realizaci zakázky. Nabídková cena je konečná a není přípustné 
ji v průběhu realizace zakázky navyšovat. 
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11) Hodnocení uchazečů 
 

Posouzení a hodnocení nabídek provede Zadavatel po předchozím posouzení prokázání 
splnění kvalifikace dodavatelů z hlediska požadavků stanovených Zadavatelem. 

Zadavatel posoudí nabídky uchazečů z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků 
Zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách. Ke zjevným početním chybám v nabídce, 
zjištěným při posouzení nabídek, které nemají vliv na nabídkovou cenu, Zadavatel nepřihlíží. 
 
Hodnocení nabídek bude provedeno podle základního hodnotícího kritéria ekonomické 
výhodnosti nabídky podle dílčích hodnotících kritérií s vahami: 
: 
 
 
11.1 Nabídková cena za předmět dodávky        váha 65 % 

(hodnocena bude cena v Kč bez DPH) 
 

11.2 Záruční doba pro kolový traktor v měsících    váha 20% 
(min. 24 a max. 60 měsíců) 
 

11.3 Záruční doba pro travní traktor v měsících    váha 15 % 
(min. 24 a max. 60 měsíců) 
 

(Požadovaná záruční doba pro mulčovač a drtič větví je 24 měsíců) 
 

 
Nabídková cena za předmět dodávky 
Pro hodnocení nabídkové ceny za předmět dodávky je nejvhodnější nabídkou ta, která 
nabídne pro dané kritérium nejnižší hodnotu a vypočte se podle vzorce 
 
nejnižší celková nabídková cena v Kč bez DPH 
---------------------------------------------------------------------  x 100 (bodů) x 0,65 (váha kritéria) 
hodnocená celková nabídková cena v Kč bez DPH 
 
Záruční doba pro kolový traktor v měsících 
 Pro hodnocení záruční doby je nejvhodnější nabídkou ta, která nabídne pro dané kritérium 
nejvyšší hodnotu uvedenou v měsících a vypočte se podle vzorce: 
 
záruční doba hodnocené nabídky 
---------------------------------------------------------------------  x 100 (bodů) x 0,20 (váha kritéria) 
nejvhodnější nabídka (tzn. nejdelší záruka) 
 
Zadavatel stanovuje pro toto dílčí hodnotící kritérium následující limity: minimální hodnota 
tohoto kritéria bude 24 měsíců a maximální hodnota 60 měsíců. Pokud uchazeč nabídne 
záruční dobu kratší než 24 měsíců, bude nabídka vyřazena z dalšího hodnocení a uchazeč 
vyloučen ze zadávacího řízení. V případě, že uchazeč nabídne záruční dobu delší než 60 
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měsíců, bude takto stanovené dílčí hodnotící kritérium posuzováno, jako by uchazeč nabídl 
hodnotu v délce 60 měsíců. 
 
 
Záruční doba pro travní traktor v měsících 
 Pro hodnocení záruční doby je nejvhodnější nabídkou ta, která nabídne pro dané kritérium 
nejvyšší hodnotu uvedenou v měsících a vypočte se podle vzorce: 
 
záruční doba hodnocené nabídky 
---------------------------------------------------------------------  x 100 (bodů) x 0,15 (váha kritéria) 
nejvhodnější nabídka (tzn. nejdelší záruka) 
 
Zadavatel stanovuje pro toto dílčí hodnotící kritérium následující limity: minimální hodnota 
tohoto kritéria bude 24 měsíců a maximální hodnota 60 měsíců. Pokud uchazeč nabídne 
záruční dobu kratší než 24 měsíců, bude nabídka vyřazena z dalšího hodnocení a uchazeč 
vyloučen ze zadávacího řízení. V případě, že uchazeč nabídne záruční dobu delší než 60 
měsíců, bude takto stanovené dílčí hodnotící kritérium posuzováno, jako by uchazeč nabídl 
hodnotu v délce 60 měsíců. 
 

12) Lhůta a místo pro předkládání nabídky 
Lhůta pro předkládání nabídek končí dne 31. 8. 2015 v 14: 00 hod.  
 

 
Místo pro předkládání nabídek poštou je na adrese: EU LEGAL ADVISORY s.r.o. Pražská 
483, 397 01 Písek, Česká republika, přičemž rozhodující je datum přijetí nabídky, nikoliv 
datum odeslání. 

 
Osobně se nabídka podává zadavateli rovněž na adrese: EU LEGAL ADVISORY s.r.o.. 
Pražská 483, 397 01 Písek, Česká republika a to v pracovních dnech od 8:00 do 16:00 hodin. 

 

13) Obchodní podmínky 
Obchodní podmínky jsou zadavatelem stanoveny formou závazného textu kupní smlouvy, 
která je přílohou č. 4 zadávací dokumentace. V návrhu kupní smlouvy uchazeč doplní pouze 
chybějící údaje, tj.: 

• Identifikaci dodavatele/zhotovitele: obchodní název, sídlo, IČ, DIČ, jméno, funkci 
osoby/osob oprávněné/ých jednat jménem nebo za dodavatele/zhotovitele a 
kontaktních osob, bankovní spojení včetně čísla účtu, popřípadě jiné údaje ke 
komunikaci s dodavatelem/zhotovitelem (např. e-mail, telefon, atd.), 

• Celkovou cenu dodávky bez DPH, sazbu DPH, částku odpovídající DPH, celkovou 
cenu dodávky včetně DPH (pokud není plátce DPH, uvede, že není plátce DPH a 
vyplní jen cenu včetně DPH),  
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Uchazeč uvede ve smlouvě rovněž cenu odpovídající jednotlivým částím plnění 
v rámci zakázky 

• Záruční dobu v měsících (dle své nabídky) 

• Podpis osoby oprávněné jednat za Uchazeče 

 
 

14) Náklady účasti 
Náklady uchazečů spojené s účastí v zadávacím řízení zadavatel nehradí. Uchazeči nejsou 
hrazeny veškeré náklady spojené s vypracováním a podáním nabídky. Zadavatel v žádném 
případě neponese za takové náklady zodpovědnost, bez ohledu na průběh a výsledek 
zadávacího řízení. 

 

15) Ostatní podmínky 
• Zadavatel nepřipouští varianty nabídek ani dodatečné plnění nabídnuté nad rámec 

požadavků stanovených v zadávací dokumentaci. 

• Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení. 

• Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný 
dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

• Společnost prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani 
veřejným příslibem a nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou postupy dle 
zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. 

• Předložené nabídky nebudou uchazečům vráceny. 

• Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o obsahu smlouvy na plnění předmětu 
veřejné zakázky a upřesnit její konečné znění s výjimkou jejích podstatných 
náležitostí. Za podstatnou se považuje taková změna, která by rozšířila předmět 
veřejné zakázky, za použití v původním zadávacím řízení umožnila účast jiných 
dodavatelů, za použití v původním zadávacím řízení mohla ovlivnit výběr 
nejvhodnější nabídky nebo měnila ekonomickou rovnováhu smlouvy ve prospěch 
vybraného uchazeče. 

• Zadavatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že dodavatel uvedl v nabídce 
informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv 
na výsledek zadávacího řízení. 

 

16) Otevírání obálek 
Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 31. 8. 2015 v 14: 05 hod v na adrese EU LEGAL 
ADVISORY s.r.o. 483, 397 01 Písek, Česká republika  
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Otevírání obálek se budou účastnit členové hodnotící komise pověřené výkonem funkce 
komise pro otevírání obálek a posouzení kvalifikace a osoba zajišťující administrativu 
komise. Za každého uchazeče, který podal nabídku ve lhůtě pro podání nabídek, jsou 
oprávněny účastnit se otevírání obálek s nabídkami maximálně dvě osoby. Uchazeč se může 
účastnit otevírání obálek prostřednictvím osoby oprávněné jednat jeho jménem nebo může 
být zastoupen zástupcem. Osoba oprávněná jednat jménem uchazeče se prokáže průkazem 
totožnosti. Zástupce uchazeče se prokáže svým průkazem totožnosti a plnou mocí podepsanou 
osobou/osobami oprávněnou/ými jednat jménem uchazeče. 

Na nabídky, které budou zadavateli doručeny po uplynutí lhůty pro podání nabídek, bude 
pohlíženo, jako by nebyly podány.  
 
 
V Mladé Boleslavi dne 14. 8. 2015 
 
 
……………………………………… 

Aeroklub Mladá Boleslav o.s. 

Zdeněk Ježek, předseda 

 

Přílohy: 

1. Technická specifikace 

2. Čestné prohlášení o splnění všech kvalifikačních předpokladů 

3. Krycí list nabídky 

4. Návrh smlouvy 

5. Čestné prohlášení o subdodavatelích 


