
  
 

Výzva k podání nabídek na zakázku malého rozsahu na dodávky s názvem 

„Pořízení techniky pro údržbu travnatých ploch“ 

 

nezadávanou postupy dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, za dodržení zásad 
uvedených v § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a pravidel pro zadávání VZMR 

spolufinancovaných ze zdrojů EHP a Norských fondů 2009-2014 
 

Dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na realizaci zakázky 
malého rozsahu na dodávky s názvem: Pořízení techniky pro údržbu travnatých ploch“.  

Tato zakázka je spolufinancována ze zdrojů EHP a Norských fondů 2009-2014. 
 

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 
Telefon:   +420 775 437 017 
E-mail:                         lubos.novosad@vyberove-rizeni.info 
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2) Přesné vymezení předmětu zakázky a požadavků zadavatele 

Předmětem zakázky je: 

•  kolový traktor  

•  mulčovač (nástavec za kolový traktor) 

•  travní traktor  

•  drtič větví  

  

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 Zadávací dokumentace. Uchazeč je povinen 
jako součást nabídky vyplnit přílohu č. 1 Zadávací dokumentace (Technická specifikace) 
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)  Zadávací dokumentace 

 
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. 

 

4)  Požadavky na prokázání kvalifikace: 

 
Splněním kvalifikace se rozumí prokázání splnění: 

• základních kvalifikačních předpokladů stanovených podle § 53 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách; 

• profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 písm. a) a b) zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách; 

• ekonomické a finanční způsobilosti plnit veřejnou zakázku podle § 50 odst. 1 písm. c) zákona č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách; a 

• technických kvalifikačních předpokladů podle § 56 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách. 

Podrobný způsob a výčet požadavků zadavatele na splnění kvalifikace uchazečem je popsán v zadávací 
dokumentaci.  

 

5)  Způsob hodnocení nabídek: 

 
Hodnocení nabídek bude provedeno podle základního hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti 
nabídky dle ustanovení § 78 odst. 1 písm. a) zákona podle dílčích hodnotících kritérií s vahami: 

Nabídková cena za předmět dodávky        váha 65 % 

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


  
(hodnocena bude cena v Kč bez DPH) 

 
Záruční doba pro kolový traktor v měsících    váha 20% 

(min. 24 a max. 60 měsíců) 
 

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) 
 

Podrobný postup hodnocení nabídek je popsán v zadávací dokumentaci. 

 

6)  Lhůta pro podání nabídek: 
Lhůta pro podání nabídek končí dne 31. 8. 2015 v 14: 00 hodin. 

 

7)  Otevírání obálek s nabídkami: 
Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 31. 8. 2015 v 14: 05 hodin na pobočce zástupce zadavatele v 
Písku na adrese:  
 
EU LEGAL ADVISORY, s.r.o  
Pobočka Písek,  
Pražská 483 (Technologické centrum Písek), 397 01 
 

8) Ostatní podmínky 
Ostatní podmínky jsou dostupné v zadávací dokumentaci. 

 

 

V Mladé Boleslavi dne 14. 8. 2015 

 

.................................................... 

Aeroklub Mladá Boleslav o.s. 

Zdeněk Ježek, předseda 


