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Výzva k podání nabídek – zakázka malého rozsahu 

 

 

Zadavatel předkládá výzvu k podání nabídky na plnění zakázky malého rozsahu v souladu 

s § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.  

 

Zakázka plynoucí z této nabídky nicméně není zadávána postupem platným pro podlimitní 

veřejné zakázky podle uvedeného zákona. Veškeré podmínky pro předkládání nabídek jsou 

uvedeny v této výzvě níže a v její příloze. 

 

 

1. Identifikační údaje zadavatele  

 

HORTUS správa zeleně s.r.o. 

IČ: 604 86 791 

se sídlem Praha 9, Rubeška 389/5, PSČ 190 00 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 27110 

zastoupena Václavem Buriánkem, jednatelem, a Petrem Lipským, jednatelem 

 

2. Předmět zakázky 

 

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu, a to na dodávku vozidla Multicar - Fumo, 

spojenou s odkupem vadného vozidla Multicar M 26. 

 

3. Specifikace předmětu zakázky (textový popis) 

 

Součástí předmětu zakázky je dodávka samojízdné sekačky (dále jen „předmět 

dodávky“). Předmět dodávky musí obsahovat veškeré následující technické a právní 

parametry:  

 

- nové nebo použité, najeto maximálně 50.000 km, bez vad 

- plná hydraulika, připravená na zimní údržbu 

- pohon stroje 4 x 4 

- provádění servisu do 48 hod. po dobu záruky 

- záruka 5 let. 

 

Součástí předmětu zakázky (a podmínkou realizace dodávky) je rovněž odkoupení 

použitého vadného samojízdného vozidla Multicar M 26 (dále jen „odkupovaný stroj“) 

uchazečem od zadavatele. Odkupovaný stroj bude odkoupen jako použité zboží a bez 

jakýchkoliv odpovědnostních nároků z vad odkupovaného stroje. Zadavatel po dobu trvání 

lhůty pro podání nabídek umožní každému z uchazečů seznámit se se stavem 

odkupovaného stroje a s odborným posudkem na jeho ohodnocení podle bodu 5. níže 

(zadavatele lze za tímto účelem kontaktovat na adrese jeho sídla nebo na tel. č. 00420 

603 232 790 nebo na e-mail hortusservis.s.r.o@mail.com). S nabytím vlastnictví 

k odkupovanému stroji nejsou spojeny žádné odpovědnostní nároky z vad; uchazeč se 

jakýchkoliv odpovědnostních nároků v rozsahu dovoleném zákonem zcela vzdá.  

 

Další podrobnosti předmětu plnění v rámci této zakázky jsou uvedeny v této výzvě níže a 

jsou rovněž obsaženy v závazném obsahu Smlouvy na dodávku a odkup vozidla (dále jen 

„Smlouva na dodávku“), kterou bude vybraný uchazeč povinen se zadavatelem uzavřít. 

Dosažení shody o celém obsahu Smlouvy na dodávku je podmínkou jejího uzavření; 

Smlouva na dodávku bude tudíž uzavřena ve znění, které je přílohou této výzvy a nedílnou 

součástí této zakázky, s tím, že znění Smlouvy na dodávku bude pouze doplněno o údaje 

o Dodavateli a o cenách.  
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4. Termín plnění  

 

Předmět plnění bude dodán a odkupovaný stroj odebrán do 20 (dvaceti) dnů od uzavření 

Smlouvy na dodávku. 

 

5. Ceny 

 

Předpokládaná cena předmětu dodávky nepřekročí částku ve výši 1.000.000,- Kč (slovy 

„jeden milion korun českých“) bez DPH. Cena předmětu dodávky však v každém případě 

nesmí překročit částku ve výši 1.200.000,- Kč (slovy „jeden milion dvě stě tisíc korun 

českých“) bez DPH. Cena odkupovaného stroje je stanovena znaleckým odhadem soudního 

znalce společnosti A+Alfa Praha s.r.o., Ing. Zdeňka Franty, CSc. Podle jeho odborného 

posudku č. 41/2019 ze dne 10.07.2019 je cena odkupovaného stroje stanovena na částku 

ve výši 135.500,- Kč (slov „sto třicet pět tisíc pět set korun českých“) bez DPH. Úhrada 

ceny odkupovaného stroje bude provedena zápočtem, proti ceně předmětu dodávky.   

 

6. Způsob zpracování cen 

 

Nabídková cena předmětu dodávky, která je předmětem plnění podle této výzvy, bude 

uchazečem v nabídce výslovně formulována jako maximální, pevná a nejvýše přípustná, 

přičemž v ní budou započteny veškeré náklady. Nabídková cena musí obsahovat veškeré 

náklady uchazeče nezbytné na řádnou a včasnou realizaci předmětu plnění, včetně nákladů 

souvisejících (materiál, doprava, vedlejší náklady, předpokládaná rizika spojená s realizací 

předmětu plnění apod.). 

 

Cena odkupovaného stroje, jehož prodej zadavatelem uchazeči je rovněž předmětem 

plnění podle této výzvy, je fixní, přičemž od ní nebudou odečteny žádné náklady. 

Nabídková cena nebude snížena o žádné náklady uchazeče nezbytné na řádnou a včasnou 

realizaci odkupu, včetně nákladů souvisejících (materiál, doprava, vedlejší náklady, 

předpokládaná rizika spojená s realizací odkupu apod.). 

 

Cena za odkupovaný stroj ve své výši podle vodu 5. této výzvy zcela odráží omezenou 

hodnotu odkupovaného stroje a plně také zohledňuje skutečnost, že uchazeči žádné 

odpovědnostní nároky z vad odkupovaného stroje nemají náležet. 

 

Cena předmětu dodávky bude jednotlivě stanovena jako cena bez DPH, DPH samostatně 

a cena včetně DPH. Za správnost určení sazby a výše DPH v souladu s platnými právními 

předpisy odpovídá uchazeč. 

 

7. Obsah nabídek 

 

Nabídka uchazeče musí obsahovat nabídkové ceny dle bodu 6. výše. 

 

8. Lhůta pro podání nabídek 

 

Termín podání nabídky je do 09.08.2019 do 10:00 hodin. Nabídky podané po uplynutí lhůty 

pro podání nabídek zadavatel nebude otevírat a tyto nabídky nejsou způsobilé pro 

hodnocení v rámci této zakázky. 

 

9. Místo pro podání nabídek 

 

Nabídky budou zasílány na adresu HORTUS správa zeleně s.r.o., Praha 9, Rubeška 

389/5, PSČ 190 00. 
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10. Způsob podání nabídek 

 

Nabídky se podávají osobně nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb 

v uzavřených obálkách označených názvem zakázky „Veřejná zakázka – Dodávka a 

odkup multikáry“ opatřených na uzavření razítkem a podpisem uchazeče, je-li fyzickou 

osobou, či jeho statutárního zástupce, je-li právnickou osobou.  

 

Všechny listy nabídky musí být číslovány nepřerušovanou vzestupnou řadou čísel a musí 

být spojeny způsobem, který zabraňuje nežádoucí manipulaci s nimi. Nabídka musí být 

zpracována písemně, v listinné podobě, v českém jazyce. Nabídku není možné podat 

v elektronické podobě. 

    

Při posuzování o včasném či opožděném podání nabídky je rozhodující pouze okamžik 

doručení nabídky.  

 

11. Kritéria pro vyhodnocení nabídek 

 

Jediným kritériem pro vyhodnocení nabídek je nabídková cena; vybrán bude uchazeč, 

který předloží nejnižší nabídkovou cenu za předmět dodávky, tj. současně ten, který 

předloží nabídku obsahující nejlepší poměr mezi nabídkovou cenu za předmět dodávky a 

fixní cenu za odkupovaný stroj. Při hodnocení nabídkových cen bude tedy vyhodnocena 

jako nejvhodnější ta nabídka, podle které bude dosaženo nejnižšího rozdílu mezi 

nabízenou cenou za předmět dodávky a fixní cenou za odkupovaný stroj.   

 

12. Další podmínky 

 

Obchodní, platební a jiné další podmínky plnění budou uvedeny ve Smlouvě na dodávku 

uzavřené mezi zadavatelem a vybraným uchazečem. Zadavatel nepřipouští variantní řešení 

v rámci nabídky. 

 

Zadavatel si vyhrazuje právo až do uzavření Smlouvy na dodávku zrušit tuto výzvu a tuto 

zakázku a dále odmítnout všechny předložené nabídky, jakož i nevybrat žádného uchazeče, 

to vše i bez udání důvodu a až do okamžiku uzavření Smlouvy na dodávku. Zadavatel má 

právo vyloučit uchazeče, pokud jeho nabídka nebude odpovídat podmínkám zakázky nebo 

bude neúplná. Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit jakékoliv rozhodnutí podle tohoto 

odstavce, včetně rozhodnutí o vyloučení uchazeče, pouze na profilu zadavatele 

www.hortus.cz. 

 

Veškeré náklady na vyhotovení nabídky nesou výlučně uchazeči, a to i v případě, kdy 

zadavatel v plném rozsahu využije práva, které si vyhradil v předchozím odstavci. Nabídky 

se uchazečům nevracejí.  

 

Uchazeči jsou vázáni svými nabídkami, bez možnosti jejich změny či doplnění, ode dne 

jejich předložení až do uzavření Smlouvy na dodávku, resp. po dobu 5 (pěti) dnů ode dne 

skončení lhůty pro podání nabídek. Uchazeč podá nabídku pouze k celému rozsahu 

zakázky; nabídky týkající se pouze části požadovaného plnění nebudou hodnoceny.  

 

Pokud se v této výzvě stanoví, že (i) určité nabídky nebudou hodnoceny, resp. (ii) nejsou 

způsobilé pro hodnocení, nebo že (iii) platí, že uchazeč je ze soutěže vyloučen, znamená 

to vždy bez dalšího, že takové nabídky jsou vyloučeny, bez potřeby uveřejňování této 

skutečnosti zadavatelem. 

 

Výběrem nejhodnější nabídky uchazeče nevzniká právní vztah se zadavatelem.  

 

http://www.hortus.cz/


HORTUS správa zeleně s.r.o. 

IČ: 604 86 791 

se sídlem Praha 9, Rubeška 389/5, PSČ 190 00 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 

27110 

 

4 

 

 

Zadavatel oznámí vybraného uchazeče nebo zrušení této výzvy a této zakázky, resp. 

odmítnutí všech předložených nabídek (nevybrání žádného uchazeče) do 5 (pěti) dnů od 

uplynutí lhůty pro podání nabídek (bod 8. výše). Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit 

rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky pouze na profilu zadavatele www.hortus.cz. 

S vybraným uchazečem bude uzavřena Smlouva na dodávku do 5 (pěti) dnů od oznámení 

výběru nejvhodnější nabídky. V případě, že uchazeč neposkytne zadavateli řádnou 

součinnost potřebnou k uzavření Smlouvy na dodávku a je ze soutěže vyloučen, bude 

současně vyzván k uzavření Smlouvy ve lhůtě 5 (pěti) dnů uchazeč, který se umístil jako 

další v pořadí.     

 

V případě zájmu o zakázku zadavatel žádá o předložení nabídky, při splnění všech 

podmínek podle této výzvy. 

 

Nedílnou součástí této výzvy je její příloha: znění Smlouvy na dodávku  

 

V Praze dne 24.07.2019 

 

 

HORTUS správa zeleně s.r.o. 

 

 

 

 

 

___________________________   ___________________________ 

Václav Buriánek, jednatel    Petr Lipský, jednatel 

http://www.hortus.cz/

