
 

 

Zadavatel veřejné zakázky: 
Obec Líbeznice 
Mělnická 43, 250 65 Líbeznice 
tel.: +420 283 981 058 
fax: +420 283 981 314 
gsm: +420 724 345 456 
www.libeznice.cz 
kontaktní osoba: Mgr. Martin Kupka, starosta obce 

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 
 

Vypisuje výzvu k podání nabídek na dodavatele veřejné zakázky malé hodnoty podle § 27 a 
v souladu s § 4 odst. 1 a 2, s § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
v platném znění (dále jen „Zákona“), na dodávku: 
 

„Dodávka žacího stroje pro komunální využití s přední sekací 
hlavou včetně nezávislého motorového sběrače “ 

 
1. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky 
 
Předmětem veřejné zakázky je dodávka profesionálního žacího stroje pro údržbu veřejné 
zeleně v obci Líbeznice a dvou hřišť (z toho jedno soutěžní fotbalové). Zadavatel požaduje 
dodávku dvou sekacích hlav a nezávislého motorového sběrače. Žací stroj bude mít toto 
vybavení: 

- Zesílený rám 
- Hydrostatická převodovka 
- Hydrostatický pohon všech čtyř kol 
- Dvouválcový motor 
- Kloubové řízení 
- Sekací hlava se záběrem nejméně 125 cm, vodícími kolečky a elektrickým ovládáním 

výšky sečení 
- Možnost připojení všech přídavných zařízení 

 
Motorový sběrač bude mít vlastní benzínový motor a sběrný koš bude mít obsah minimálně 
450 litrů. 
 
Rozsah zadání: 
Kompletní dodávka žacího stroje včetně příslušenství- dvě sekací hlavy a nezávislý motorový 
sběrač. 

 
2. Předpokládaná hodnota zakázky: do 300.000,00 Kč bez DPH 
 
 
3. Doba a místo plnění 
Plnění veřejné zakázky bude zahájeno ihned po uzavření Smlouvy s dodavatelem služeb. 
Nejzazší termín pro dodání stroje je do 30. dubna 2017 
 

http://www.libeznice.cz/


 

 

4. Způsob zpracování nabídky: 
 
Nabídka bude zpracována v českém jazyce v písemné formě, v souladu s podmínkami tohoto 
zadání a musí obsahovat:  

1) Krycí list nabídky obsahující základní údaje o uchazeči tj. název firmy či jiné jméno 
fyzické osoby, právní formu, sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení, uvedení osoby oprávněné 
jednat o nabídce a podpis oprávněné osoby. 

2) Nabídkovou cenu za provedení zakázky v podrobném členění bez DPH, DPH a včetně 
DPH. Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady spojené s naplněním předmětu 
zakázky a bude stanovena jako konečná. 

3) Čestné prohlášení pro prokázání požadavků uvedených v § 74 odst. 1 Zákona. 
4) Podepsaný návrh kupní smlouvy dle přílohy této výzvy. 

 
Nabídka bude podána výlučně v písemné podobě v zalepené obálce s označením:  
„Dodávka žacího stroje pro komunální využití s přední sekací hlavou včetně nezávislého 
motorového sběrače – NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ SOUTĚŽ“. 
 
Na obálce musí být uvedena adresa sídla uchazeče. 
Zadavatel nepřipouští varianty nabídky. 
 
7. Způsob hodnocení nabídek, hodnotící kritéria a hodnotící komise: 
 

Nabídka bude posuzována podle 2 vybraných kritérií o následující váze: 
 

Kritérium Váha v % 
Nabídková cena bez DPH 70 
Délka záruční doby v měsících 15 
Pozáruční servis (cena práce technika + náklady na cestu) 15 

 
Za nejvhodnější nabídku bude považována nabídka, která bude obsahovat všechny náležitosti 
požadované v této zadávací dokumentaci, bude splňovat všechny kvalifikační požadavky a na 
základě posouzení uvedených kritérií získá nejvyšší počet bodů.  

Nabídková cena bez DPH  

Uchazeč předloží celkovou nabídkovou cenu v členění na cenu bez DPH, procento a výše DPH a 

cenu včetně DPH.   

Hodnocena bude cena bez DPH.  

Způsob hodnocení: 

 

Kritérium Nabídková cena bude hodnoceno tak, že komise vybere nejvhodnější nabídku, tzn. 

nabídku s nejnižší nabídkovou cenou hodnoceného kritéria, které přidělí 100 bodů.  Další pak 

ve vztahu k nejvhodnější nabídce obdrží počet bodů získaný výpočtem dle vzorce:  

                                      nejnižší nabídková cena 
počet procentních bodů  =  -------------------------------------------------- x 100  

                                      cena hodnocené nabídky 



 

 

Jednotlivé výsledky včetně nejvhodnější nabídky budou vynásobeny vahou kritéria – 0,70 (váha 

kritéria je 70 %).  

Délka záruční doby v měsících 

Způsob hodnocení: 

Kritérium Délka záruční doby v měsících bude hodnoceno tak, že každý člen komise přiřadí 

jednotlivé nabídce počet bodů v rozmezí 1 – 10 a výsledný počet bodů nabídky bude vypočítán 

jako průměr bodů od všech hodnotitelů.  

Jednotlivé výsledky pak budou vynásobeny vahou kritéria – 0,15 (váha kritéria je 15 %). 

Pozáruční servis (cena práce technika + náklady na cestu) 

Způsob hodnocení: 

Kritérium Pozáruční servis bude hodnoceno tak, že každý člen komise přiřadí jednotlivé 

nabídce počet bodů v rozmezí 1 – 10 a výsledný počet bodů nabídky bude vypočítán jako 

průměr bodů od všech hodnotitelů. Jako referenční hodnota bude hodnocen zásah technika 

probíhající 2 hodiny přímo na místě v Líbeznicích. 

Jednotlivé výsledky pak budou vynásobeny vahou kritéria – 0,15 (váha kritéria je 15 %). 

Společná pravidla pro hodnocení  

Výsledky hodnocení jednotlivých dílčích kritérií se sečtou a nejúspěšnější nabídkou bude 

nabídka, která získá nejvyšší počet bodů. 

K podpisu smlouvy bude na základě rozhodnutí zadavatele vyzván uchazeč předkládající 

nabídku, která se umístí první v pořadí. Pokud k podpisu smlouvy z jakýchkoliv důvodů 

nedojde, může zadavatel vyzvat postupně k podpisu smlouvy uchazeče z druhého místa a 

následně z třetího místa. Pokud nedojde k podpisu smlouvy ani s jedním ze zmíněných 

uchazečů, zadavatel proces zadání veřejné zakázky zruší. 

 
 
8. Místo podání nabídky a lhůta pro podání nabídky: 
Nabídky musí být doručeny na adresu: Obec Líbeznice, Mělnická 43, 250 65 Líbeznice – poštou, 
nebo osobně na OÚ na téže adrese, a to nejpozději do 20. dubna 2017 do 9.00 hodin. 
V případě podání poštou rozhoduje doručení na adresu zadavatele.  
 
Termín otevírání obálek: Dne 20. 04. 2017 v 9.00 hodin na téže adrese. 
Nabídka musí být podepsána oprávněnou osobou a z hlediska požadovaného obsahu musí být 
úplná. 
Nabídky je možné podat osobně v úřední dny, nebo po telefonické domluvě.  
Kontaktní osoba: Ing. Ludmila Červínová, samosprávné řízení obce, tel. 778 542 543. 
 
9. Práva zadavatele a ostatní podmínky výzvy: 



 

 

1. Zadavatel si vyhrazuje kromě práva zrušit zadání veřejné zakázky bez udání důvodu  
do rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, právo veškeré přijaté nabídky odmítnout  
a právo neuzavřít Smlouvu o dílo s žádným uchazečem. 
2.   Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit 
informace uvedené uchazeči v nabídkách, popř. požádat o jejich upřesnění. 
3. Uchazeč nemá nárok na náhradu škody, včetně ušlého zisku, jestliže zadavatel využije svá 
práva uvedená v odstavci 1. a 2. tohoto článku. 
4. Zadavatel nebude uchazečům vracet nabídky. 
 
Přílohy: 
 
Návrh Smlouvy o dílo 
Krycí list  
Čestné prohlášení 
 
 
 
Přílohy jsou ke stažení na adrese: 
http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/63f932e4-6c18-4231-91f6-
1e23dfb52f66/Zakazka/P17V00000003 
 
 
 

 
 
Mgr. Martin Kupka - starosta obce    V Líbeznicích 3. 4. 2017  

http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/63f932e4-6c18-4231-91f6-1e23dfb52f66/Zakazka/P17V00000003
http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/63f932e4-6c18-4231-91f6-1e23dfb52f66/Zakazka/P17V00000003

