
 

 
Doručovací adresa: 
Obec Ostrožská Lhota 
Ostrožská Lhota 148 
687 23 Ostrožská Lhota 

 
V Ostrožské Lhotě dne 10.09.2021 
 

 
P Í S E M N Á  V Ý Z V A  

 

 
 

k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace k veřejné zakázce malého rozsahu na 
dodávky s názvem zakázky  

 

„Nákup multifunkčního traktoru s příslušenstvím“    

veřejná zakázka malého rozsahu dle § 27 Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. 
(dále jen ZVZ). Nejedná se o veřejnou zakázku dle ZVZ. 

 

Vyzýváme zájemce  
 

k předložení nabídky v českém jazyce a k prokázání splnění kvalifikace k veřejné zakázce malého 
rozsahu na dodávky s názvem „Nákup multifunkčního traktoru s příslušenstvím“ 

 
 

 
Údaje k veřejné zakázce: 
 
1. Identifikační údaje veřejného zadavatele 

Zadavatel 

Název Obec Ostrožská Lhota 

Sídlo 687 23 Ostrožská Lhota 148 

kód právní formy 801 Obec 

IČ 00291196 

DIČ CZ00291196 

Osoba 
oprávněná jednat 
za zadavatele 

Jméno Ing. Roman Tuháček, starosta obce 

Telefon, fax, mobil +420 725 121 038 

E-mail, www rtuhacek@ostrozskalhota.cz 

Kontaktní osoba 
pro zadávací 
řízení 

Jméno Ing. Jan Miškeřík 

Telefon, fax, mobil +420 777 671 031 

E-mail 
ID datové schránky 

j.miskerik@gmail.com 
pyara9j 
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2.    Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky 

2.1  Druh veřejné zakázky: dodávky 
Klasifikace veřejné zakázky:  

Textový popis kód CPV měrná jednotka rozsah (množství) 

Traktory 16700000-2 ks 1 

1.3. Předmětem je dodávka 1 ks multifunkčního traktoru, který bude sloužit jako nosič 
nástaveb s tímto příslušenstvím: 

• čelní nakladač   

• paletizační vidle 

• traktorový podkop 

• výklopný přívěs (vlečka).  
Podrobná technická specifikace dodávky je uvedena v zadávací dokumentaci. 

1.4. Místo dodání: Obec Ostrožská Lhota, 687 23 Ostrožská Lhota 148.  
 
 
3. Zadávací dokumentace a podmínky přístupu či poskytnutí zadávací dokumentace 

3.1 Kompletní zadávací dokumentace (dále jen ZD) bude zaslána osloveným zájemcům spolu s 
výzvou. 

3.2 Případní další zájemci si můžou zadávací dokumentaci vyžádat na základě zveřejněné výzvy 
na úřední desce obce. 

3.3 Zadavatel stanovuje, že poskytování informací k ZD a dodatečných informací k ZD bude 
realizovat elektronicky prostřednictvím osoby pověřené organizací výběrového řízení:  

• Jméno: Ing. Jan Miškeřík 

• Telefon: +420 777 671 031   

• E-mail: j.miskerik@gmail.com 

• ID datové schránky: pyara9j 

3.4 ZD stanovuje mimo jiné obsah nabídky a její požadovanou strukturu. 
3.5 Uchazeč je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k ZD. Žádost musí být 

zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před lhůtou pro podání nabídek. Byla-li žádost 
o dodatečné informace k výzvě k podávání nabídek podána ve stanovené lhůtě, je zadavatel 
povinen poskytnout dodatečné informace k zadávacím podmínkám bez zbytečného odkladu 
všem dodavatelům, kterým poskytl ZD nebo kterým zaslal písemnou výzvu k podání nabídek, 
nejpozději však do 2 pracovních dnů po doručení písemné žádosti o dodatečné informace. V 
případě, že zadavatel obdrží řádně, před koncem lhůty pro podání nabídky, žádost o 
dodatečné informace, zváží podle složitosti dotazu a zakázky možnost prodloužení lhůty pro 
podání nabídky.  

 
 
4.  Lhůta a místo pro podání nabídek 

4.1 Lhůta pro podání nabídek: 21.09.2021 do 9:00 h 
4.2 Místo pro podání nabídky: Obec Ostrožská Lhota, 687 23 Ostrožská Lhota 148 
4.3 Nabídku je možno podat poštou nebo osobně dle předchozí telefonické domluvy tak, aby 

byla doručena nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek.  
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5. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace 

5.1. Kvalifikovaným dodavatelem pro plnění veřejné zakázky je zájemce, který: 
a) předloží čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti v souladu s ustanovením § 74 

ZZVZ,  
b) splní profesní kvalifikační předpoklady v rozsahu stanoveném zadavatelem v Zadávací 

dokumentaci. 
5.2. Podrobný způsob a výčet požadavků zadavatele na splnění kvalifikace zájemce je podrobně 

popsán v zadávací dokumentaci. 
 
 

6. Údaje o hodnotících kritériích podle 

6.1. Soutěžní nabídky budou hodnoceny dle nejlepší ekonomické výhodnosti nabídky, na základě 
níže uvedených hodnotících kritérií: 

Název hodnotícího kritéria Váha v % 

Nabídková cena celkem za předmět dodávky (Kč bez DPH) 90 % 

Záruční lhůta (měsíce) 10 % 

6.2. Podrobný postup hodnocení je popsán v zadávací dokumentaci. 
 
 
7. Náklady soutěže 

7.1. Veškeré náklady vzniklé uchazečům s tímto výběrovým řízením nesou uchazeči sami.  
 
 

8. Termín pro otevírání obálek s nabídkami 

8.1. Otevírání obálek s nabídkami zájemců se uskuteční dne 21.09.2021 v 9:10 hodin v sídle 
zadavatele, kancelář starosty. Uchazeči výběrového řízení budou o výsledku výběrového 
řízení neprodleně informováni.   

 
 
 
 
 
……………………………………………….. 
              Ing. Roman Tuháček 
      starosta obce Ostrožská Lhota 
 
 
Vyvěšeno: 
 
Sňato: 


