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VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODÁVKU TRAKTORU A PŘÍVĚSU 

 
Název veřejné zakázky:   „TRAKTOR PRO VÝUKU AUTOŠKOLY“ 
 
Zadavatel: 
Název:   Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou,         

příspěvková organizace 
Sídlo:     Kollárova 1669, 698 01 Veselí nad Moravou 
Zastoupený:   Mgr. Alenou Kobidovou, ředitelkou školy 
IČO:     00566438 
DIČ:     CZ00566438 
Bankovní spojení:  Komerční banka a.s. 
číslo účtu:   7538671/0100 
Telefon:   518 322 249 
E-mail:    oa@oaveseli.cz 
 

vyzývá 
 

účastníka k předložení nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku. 
Tato výzva včetně zadávacích podmínek je učiněna v souladu se zásadami vztahů orgánů Jihomoravského 
kraje k řízení příspěvkových organizací a veřejná zakázka je zadávána ve smyslu ustanovení § 31 zákona 
č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

 
Obsah podmínek výzvy 

 
1. Vymezení předmětu veřejné zakázky 

 
1.1  Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka  1 ks traktoru s přívěsem pro výuku řízení motorových 

vozidel skupiny „T“. Předmět veřejné zakázky je blíže specifikován v požadovaných technických 
podmínkách (kap. 1.2.).  

 
1.2   Požadované technické podmínky: 

Plnění nabízené účastníkem jako předmět plnění veřejné zakázky zadávané na základě této zadávací 

dokumentace musí vyhovovat technickým parametrům požadovaným zadavatelem a uvedeným v příloze 

č. 1 této zadávací dokumentace (Technická specifikace předmětu plnění). V případě, že technická 

specifikace nabízeného plnění uvedená účastníkem v příloze č. 1 návrhu kupní smlouvy, nebude 

odpovídat technickým parametrům, může být nabídka tohoto účastníka z výběrového řízení vyřazena. 

 

1.3  Předpokládaná hodnota zakázky je  1 440 000 Kč bez DPH,  (tj.  1 742 400,- Kč s DPH). 
 

2. Místo a doba plnění veřejné zakázky 
 
2.1.  Místem předání a převzetí předmětu plnění je sídlo kupujícího (tj. sídlo zadavatele). O převzetí předmětu 
koupě bude pořízen zápis (protokol o předání a převzetí předmětu koupě). 
2.2.  Zadavatel požaduje dodání předmětu veřejné zakázky do 90 kalendářních dní od účinnosti kupní 
smlouvy. 
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3. Nabídková cena 
 
3.1. Nabídková cena celkem bude zpracována jako cena maximální a bude uvedena v členění jako cena bez 

DPH, výše DPH (základní sazba) a cena včetně DPH.  
3.2. Zadavatel neposkytuje prodávajícímu zálohy. 

  
4. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů účastníka 

 
4.1.    Účastník prokáže kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné zakázky takto: 
4.1.1. Předloží čestné prohlášení (vzor je součástí této zadávací dokumentace – příloha č. 3), kde uvede, že     
           splňuje základní způsobilost, tj. není dodavatelem, který: 
a)  byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení pravomocně odsouzen pro 

trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek nebo obdobný 
trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží, 

b)  má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek, 
c)  má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné 

zdravotní pojištění, 
d)  má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální 

zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, 
e)  je v likvidaci, bylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, byla vůči němu nařízena nucená správa podle 

jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele. 
 
     Je-li dodavatelem právnická osoba, výše uvedenou podmínku podle písm. a) splňuje tato právnická osoba a 

zároveň každý člen statutárního orgánu.  
     Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, výše uvedenou podmínku podle písm. a)    
     splňuje: 

- tato právnická osoba, 
- každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a 
- osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele. 

4.1.2. Předloží prostou kopii výpisu z obchodního rejstříku či z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní 
předpis zápis do takové evidence vyžaduje, ne starší 3 měsíců od zahájení výběrového řízení. 

4.1.3. Předloží prostou kopii výpisu ze živnostenského rejstříku opravňující k prodeji předmětu plnění 
zakázky (živnost „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ či její 
ekvivalent). 

4.1.4. Položky dle bodu 4.1.2. a 4.1.3. lze pro účely výběrového řízení nahradit čestným prohlášením – (viz 
příloha č. 4), dokumenty prokazující profesní způsobilost předloží dodavatel před podpisem kupní 
smlouvy. 

 
5. Požadavky na obsah nabídky (dodavatel v nabídce uvede): 

 
5.1 Krycí list s identifikačními údaji účastníka (vzor krycího listu je součástí této zadávací dokumentace – 

příloha č. 2). Krycí list musí být podepsán osobou k tomu oprávněnou a případně opatřen otiskem 
razítka. 

5.2 Návrh na uzavření kupní smlouvy, který je nedílnou součástí této zadávací dokumentace – příloha č. 5. 
Návrh na uzavření kupní smlouvy musí být podepsán osobou k tomu oprávněnou a případně opatřen 
otiskem razítka.  

5.3 Doklad o oprávněnosti osoby jednat za účastníka nebo jeho jménem (např. plná moc, výpis z obchodního 
rejstříku), pokud právní jednání účastníka nečiní fyzická osoba, která je sama účastníkem.  

5.4 Vyplnění požadovaných údajů v příloze č. 1 (Technická specifikace) návrhu na uzavření kupní smlouvy. 
5.5 Doložení kvalifikačních předpokladů dle bodu 4 výzvy. 
5.6 Nabídka bude zpracována v českém jazyce. 

 
6. Doručování nabídek: 
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6.1 Nabídku požaduje zadavatel podat v listinné podobě ve lhůtě pro podání nabídek. 
6.2 Lhůta pro podání nabídek se stanovuje do 17. 9. 2019 do 12:00 hod. na adresu zadavatele. Otevírání 

doručených obálek s nabídkami proběhne ihned po skončení lhůty pro podání nabídek.  
6.3 Nabídka musí být doručena v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky tj. „TRAKTOR 

PRO VÝUKU AUTOŠKOLY“ a opatřena na uzavření obálky razítkem, případně podpisem účastníka a 
výrazně označena slovy „NEOTVÍRAT“. 

6.4 Na obálce musí být adresa účastníka, na kterou je možné zaslat rozhodnutí zadavatele pro případ, že 
nabídka byla podána po lhůtě. V tomto případě se obálka s nabídkou nebude otvírat.  

6.5 Nabídky musí být zadavateli doručeny do termínu pro podání nabídek podle bodu 6.2 tohoto článku. 
6.6 Rozhodným okamžikem pro podání nabídky je převzetí nabídky zadavatelem. Zadavatel nezodpovídá za 

zpoždění dodání nabídky způsobené poštou či pověřenou osobou. 
6.7 Nabídky doručené po uplynutí stanovené lhůty pro podání nabídek uvedené v bodě 6.2 tohoto článku 

nebudou do výběrového řízení zařazeny. 
 

7. Způsob hodnocení nabídek: 
 
7.1 Hodnocení nabídek bude provedeno dle jediného základního hodnotícího kritéria, tj. nejnižší nabídkové 

ceny bez DPH. 
7.2. Pro hodnocení nabídky je rozhodná cena uvedená v návrhu smlouvy. 
7.3 Nabídky budou seřazeny podle výše nabídkové ceny bez DPH a to tak, že nabídka s nejnižší cenou bude 

vyhodnocena na 1. místě a ostatní nabídky budou dle výše svých cen včetně DPH seřazeny vzestupnou 
řadou. 

 
8. Další podmínky výzvy 

 
8.1 Zadavatel si vyhrazuje právo: 

 a) v průběhu lhůty pro podání nabídek měnit, doplnit či upřesnit podmínky výběrového řízení 
 b) výběrové řízení zrušit bez udání důvodů 
 c) nevracet účastníkům podané nabídky 
 d) neuzavřít smlouvu s žádným účastníkem. 

8.2 Zadavatel nehradí náklady účastníků spojené s účastí na výběrovém řízení a dále: 
 a) účastník může podat pouze jednu nabídku; pokud účastník podá více nabídek samostatně nebo 
společně s dalšími účastníky, tak zadavatel všechny nabídky podané takovým účastníkem vyřadí; 

       b) zadavatel nepřipouští variantní řešení 
 c) zadavatel je oprávněn vyřadit nabídku účastníka, který nebude splňovat požadavky zadavatele uvedené 
v zadávací dokumentaci. 

8.3 Nedodržení obsahu nabídky a stanoveného rozsahu a způsobu prokazování kvalifikačních předpokladů    
       účastníka uvedených v této výzvě je důvodem k vyřazení nabídky z dalšího posuzování. 
8.4 Účastník podáním nabídky uděluje zadavateli svůj výslovný souhlas se zveřejněním podmínek jeho 

nabídky v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zák.č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění). 

 
 

9. Podklady pro zpracování nabídek, přístup k dokumentaci: 
 
9.1 Výzva k podání nabídek obsahující zadávací podmínky a obchodní podmínky jsou v elektronické podobě 

dostupné na profilu zadavatele https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_136.html a to po 
celou dobu lhůty pro podání nabídek. 

 
10. Přílohy výzvy 

 
Příloha č. 1  Technická specifikace předmětu plnění 
Příloha č. 2  Krycí list  
Příloha č. 3  Čestné prohlášení I. 
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Příloha č. 4  Čestné prohlášení II. 
Příloha č. 5  Obchodní podmínky – návrh kupní smlouvy  a  příloha č. 1 návrhu kupní smlouvy 
 

Ve Veselí nad Moravou  dne  2.9.2019 

                           
                                                                                                                           
 
 
                                                                                                                                   Mgr. Alena Kobidová, ředitelka školy 



 

Stránka 5 z 7 

 

Příloha č. 2 

Krycí list nabídky 
pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku 

 

Název veřejné zakázky: Traktor pro výuku autoškoly 

 

Účastník o veřejnou zakázku 

Obchodní firma 
nebo název 

 

Sídlo 
(celá adresa včetně PSČ)  

 

Právní forma  

Identifikační číslo  

Daňové identifikační číslo  

Jméno a příjmení 
statutárního orgánu nebo 
jeho členů, případně jiné 
fyzické osoby oprávněné 

jednat jménem této 
právnické osoby 

 

Hodnotící kritérium: nabídková cena bez DPH 

Cena za dodávku bez DPH  
(hodnotící kritérium) 

 

DPH (      %)  

Celková cena za dodávku s DPH  

 
 
V …………………………,   dne ………………….……… 
 
         
              razítko a podpis uchazeče 
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Příloha č. 3 

 

Čestné  prohlášení  

k  pr okázání  splnění  základní  způsobi lost i   

p o d p ů r n ě  p o d l e  z á k o n a  č .  1 3 4 / 2 0 1 6  S b .  o  z a d á v á n í  v e ř e j n ý c h  z a k á z e k ,  v e  z n ě n í  
p o z d ě j š í c h  p ř e d p i s ů  

_________________________________________________________________ 

v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku s názvem: 

 

„TRAKTOR PRO VÝUKU AUTOŠKOLY“ 

 

Identifikační údaje dodavatele: 

 

Obchodní firma: 

Sídlo: 

IČ: 

Zastoupený: 

 

Dodavatel čestně prohlašuje, že: 

a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení pravomocně odsouzen 
pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek nebo obdobný 
trestný čin podle právního řádu země svého sídla. Je-li dodavatelem právnická osoba, uvedenou podmínku 
splňuje tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu 
dodavatele právnická osoba, uvedenou podmínku splňuje tato právnická osoba, každý člen statutárního 
orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele, 

b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,  

c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na 
veřejné zdravotní pojištění,  

d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na 
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, 

e) není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla podle jiného právního předpisu 
vůči němu nařízena nucená správa nebo není v obdobné situaci podle právního řádu země svého sídla.  

 

 
V …………………….………. dne:   ………………………………  
 
 
 
 

……………………………………………………………….. 
                                                                podpis oprávněné osoby 
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Příloha č. 4 

 

Čestné  prohlášení  

k  pr okázání  splnění  pr ofesní  způsobi lost i   

p o d p ů r n ě  p o d l e  z á k o n a  č .  1 3 4 / 2 0 1 6  S b .  o  z a d á v á n í  v e ř e j n ý c h  z a k á z e k ,  v e  z n ě n í  
p o z d ě j š í c h  p ř e d p i s ů  ( d á l e  j e n  „ Z á k o n “ )  

_________________________________________________________________ 

v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku s názvem: 

 

„TRAKTOR PRO VÝUKU AUTOŠKOLY“ 

 

Identifikační údaje dodavatele: 

 

Obchodní firma: 

Sídlo: 

IČ: 

Zastoupený: 

 

 

Dodavatel čestně prohlašuje, že: 

 

a) je jako účastník výběrového řízení profesně způsobilý dle ustanovení § 77 odst. 1 a odst. 2 písm. a) Zákona,  
b) v případě vybrání účastníka výběrového řízení jako dodavatele předloží vybraný dodavatel dokumenty 

prokazující splnění profesní způsobilosti (tj. výpis z obchodního rejstříku či z jiné obdobné evidence, 
pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje, ne starší 3 měsíců od zahájení 
výběrového řízení a výpis ze živnostenského rejstříku s předmětem podnikání „Výroba, obchod a 
služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ či jeho ekvivalent) před podpisem kupní 
smlouvy. 

 

 

 

 
V …………………….………. dne:   ………………………………  
 
 
 
 
 

……………………………………………………………….. 
                                                                podpis oprávněné osoby 

 


