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Výzva k podání nabídky 
 
     Veřejný zadavatel dle znění §4, odst. 1, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (zákon), 
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech, Závodní 360/94, 360 21 
Karlovy Vary, IČ 71009281 (dále jen „zadavatel“) vyzývá v souladu se zněním § 6 zákona zájemce k podání 
nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu (VZ) s názvem: 

 
„KHS Karlovarského kraje – nákup zahradního traktoru – 2021“, 

 
 

I. Předmět VZ 
     Předmětem VZ dle § 14, odst. 1 zákona je nákup zahradního traktoru s doplňujícím zařízením – radlicí na 
sníh. Specifikace předmětu VZ je uvedena v příloze k této výzvě. 
 
      

  II. Výše předpokládané hodnoty 
     Zadavatel rozhodl, že ve výzvě nebude uvádět výši předpokládané hodnoty. 
 

III. Lhůta pro podání nabídek 
     Lhůta pro podání nabídek se stanovuje do 18.10.2021 do 12.00 hodin. 
 

IV. Způsob podání nabídek 
     Nabídku lze podat elektronicky nebo v listinné podobě.  
     Elektronickou cestou lze nabídku podat prostřednictvím datové schránky. Datová zpráva bude 
z elektronické podatelny předána hodnotící komisi po uplynutí lhůty pro podání nabídek. 
     Nabídku v listinné podobě, v českém jazyce, v obálce s nápisem: „Veřejná zakázka –  KHS 
Karlovarského kraje – nákup zahradního traktoru - 2021“ je nutno doručit poštou nebo osobně na podatelnu 
zadavatele do konce lhůty pro podání nabídek (nerozhoduje razítko podací pošty, ale fyzické uložení).  
 

V. Doba, podmínky a místo plnění VZ 
     Doba plnění VZ je stanovena do 10.12.2021. Termín je nepřekročitelný.      
     Místem plnění VZ je hlavní budova zadavatele na adrese: Karlovy Vary, Závodní 360/94. 
 

 
VI. Požadavky na prokázání kvalifikace 

Zájemce prokáže splnění těchto požadavků: 
a) splnění základní způsobilosti dle § 74 zákona – zadavatel akceptuje prokázání najednou a čestným 

prohlášení 
b) splnění profesní způsobilosti dle § 77, odst. 1 a odst. 2 písm. a)  zákona: zadavatel akceptuje 

prokázání prostou kopií, originály i úředně ověřenými kopiemi 
 

 
VII. Smluvní podmínky 

     Návrh kupní smlouvy, jednostranně podepsaný odpovědnou osobou, podává zájemce s nabídkou. 

(DS, e-mail) 
Váš dopis zn: 

 
 

Ze dne:  

Číslo jednací: 
 
KHSKV 12682/2021/EPO-S10 

  
Vyřizuje: Ing. Helena Laitlová 
Telefon  355 328 316 
E-mail: helena.laitlova@khskv.cz 

  
Datum: 08.10.2021 
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     Ustanovení, která musejí být součástí smlouvy: 

a) předmět smlouvy je shodný s názvem VZ 
b) zadavatel na předmět VZ neposkytuje zálohy 
c) termín vystavení faktury  
d) termín splatnosti faktury je 20 dní 
e) pověření zástupce jednajícího a podepisujícího za zájemce, pokud takový je ustanoven 

 
VIII. Hodnotící kritéria 

     VZ bude hodnocena dle ekonomické výhodnosti, přičemž základním a jediným minimalizačním 
hodnotícím kritériem je nabídková cena včetně DPH. 
 

IX. Způsob hodnocení nabídek 
     Hodnocení nabídek bude provedeno hodnotící komisí po otevření obálek, a to podle stanoveného 
hodnotícího kritéria, při splnění všech požadavků uvedených ve specifikaci předmětu VZ a podmínek 
uvedených v oddílech I. až VII. této výzvy.  
     Nabídky, které požadavky a podmínky nesplní, nebudou hodnoceny a budou vyřazeny. 
     V případě shodné výše nabídkové ceny u více nabídek bude zájemce vybrán losováním. 
 
 

X. Informace o výsledku výběrového řízení 
     Zájemci budou o výsledku výběrového řízení informováni písemně nebo datovou zprávou do pěti 
pracovních dnů od uplynutí lhůty pro podání nabídek. 
 
 

XI. Práva zadavatele 

Zadavatel si vyhrazuje právo:  

 nevracet zájemcům podané nabídky  

 neposkytovat náhradu nákladů, které zájemci vynaloží na předložení nabídky VZ 

 zrušit VZ i bez udání důvodu 
 

 

S pozdravem 

Ing. Lenka Petráková v.r. 
ředitelka Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje  
se sídlem v Karlových Varech 
 
 
 
 
 

 
Příloha 
Specifikace předmětu VZ 
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