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VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU 
V SOULADU S UST. § 27 ZÁKONA Č. 134/2016 B., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH 
ZAKÁZEK (DÁLE JEN „ZÁKON“) 

 
1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

 
 
Název veřejné zakázky: 
 

 

Dodávky betonu pro rok 2020 

 

Den zahájení veřejné 
zakázky: 

3.3.2020 

 
1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE 

 
Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo 

jméno a příjmení: 
Lesy hl. m. Prahy 

Sídlo / místo podnikání / místo trvalého pobytu (příp. 

doručovací adresa): 
Práčská 1885, 106 00  Praha 10 – 

Záběhlice 

IČO, DIČ: 45247650, CZ45247650 

Osoba zastupující zadavatele: Ing. Ondřej Palička, ředitel organizace 

Bankovní spojení. 
PPF banka a.s., Evropská 2690/17, P.O. 

Box 177,  
160 41 Praha 6 

Číslo účtu: 2000780018/6000 

ID datové schránky: 4n8xbv7 

Kontaktní osoba zadavatele ve věci veřejné zakázky: Blanka Dosedělová 

e-mail, tel.: 
dosedelova@lesy-praha.cz, tel. 778 707 

383 

Kontaktní osoba zadavatele ve věcech technických: Ing. Jaroslav Eichler 

e-mail, tel.: eichler@lesy-praha.cz, tel. 777 364 882 

 

1. OBECNÁ USTANOVENÍ   
 

Zaslání, případně zveřejnění této výzvy je zahájením řízení směřujícího k výběru dodavatele pro plnění 

veřejné zakázky malého rozsahu určené podle ustanovení § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“). Toto řízení není, v 

souladu s ustanovením § 31 zákona, zadávacím řízením ve smyslu zákona. Pokud zadavatel v této výzvě 

odkazuje na ustanovení zákona upravující zadávací řízení, jedná se o aplikaci pouze uvedených 

ustanovení. Při výkladu pojmů užitých při tomto řízení se použije výkladu pojmů zákona. Toto řízení 

nezakládá žádné právo na uzavření smlouvy a může být bez udání důvodu zrušeno. 

  

 

V případě elektronické komunikace žádáme o zasílání zpráv na adresu dosedelova@lesy-praha.cz 

a též v kopii na eichler@lesy-praha.cz. 
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4.  PŘEDMĚT A POPIS ZAKÁZKY   
 

Předmětem zakázky jsou dodávky betonu dle požadavků zadavatele, v rozsahu rámcové kupní dohody 

(dále jen “smlouva”) a jejích příloh. 

 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 1 500 000 Kč bez DPH a je současně cenou nejvýše 

přípustnou. 

 

Rámcová kupní dohoda bude uzavřena s jedním dodavatelem.  

 

5.  MÍSTO PLNĚNÍ ZAKÁZKY   
 

Provozovny prodávajícího na území hl. města Prahy. 

 

6.  DOBA PLNĚNÍ ZAKÁZKY   
 

Termín zahájení plnění:                        březen 2020 

(termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn ukončením předmětného zadávacího řízení) 

Termín dokončen plnění:                31.12.2020 

 

7.  LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDKY   
 

Místem podání nabídek je sídlo zadavatele na adrese: 

Lesy hl. m. Prahy 

Práčská 1885 

106 00 Praha 10 – Záběhlice 

Účastník předloží nabídku do sídla zadavatele v listinné podobě poštou nebo osobně v řádně uzavřené 

obálce opatřené nápisem:     

 

„VEŘEJNÁ ZAKÁZKA - Dodávky betonu pro rok 2020 - NEOTEVÍRAT“ 

 

Dále bude na obálce uvedena zpáteční adresa účastníka. 

Při osobním podání se nabídky podávají na podatelnu, dveře č. 1a, nebo pí. Dosedělové  (nebo pí. 

Nedělkové) Okamžikem doručení nabídky se pak rozumí okamžik jejího převzetí pověřeným 

pracovníkem Lesů hl. m. Prahy. 

Nabídky musí být doručeny zadavateli nejpozději do 11.3.2020 do 10.00 hod. 

Za doručení na místo určení ve lhůtě pro podání nabídek zcela odpovídá účastník. Pozdě doručené 

nabídky nebudou do hodnocení převzaty. Pozdě doručenou nabídkou se rozumí nabídka, která nebyla 

ve stanovené lhůtě pro podání nabídek na místě k dispozici. Zadavatel neuznává zdržení zaviněné 

poštou, kurýrní službou, či jiným přepravcem nabídky. Nabídky, které budou doručeny po skončení lhůty 

pro podání nabídek, nebudou otevírány ani hodnoceny. 
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8.  ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY   
 

Účastník předloží v rámci nabídky vyplněnou přílohu smlouvy č. 1 – Ceník v Kč, včetně DPH 

(příloha výzvy č. 3) 

● Jednotkové ceny budou uvedena v CZK  

● Jednotkové ceny musí zahrnovat veškeré daně, dávky a ostatní finanční závazky, které nejsou 

uváděny jako samostatné. 

● Předpokládá se, že odvody státu, režie a náklady týkající se všech závazků jsou rovnoměrně 

rozloženy do všech jednotkových cen. 

● Jednotkové ceny je třeba uvádět podle cen, které jsou běžné ke dni podání nabídky, přičemž je třeba 

brát v úvahu změny v cenách předvídatelné až do doby ukončení poskytování služby 

● Zadavatel nepřipouští ocenění jakékoliv položky částkou „0,00 Kč“ 

● Účastník zadávacího řízení je povinen ocenit veškeré položky uvedené v ceníku, neocenění jakékoliv 

položky stejně tak částkou „0,00 Kč“, bude mít za následek vyloučení účastníka zadávacího řízení ze 

zadávacího řízení 

● Případná sleva za zboží bude promítnuta do jednotkových cen ceníku. Oceněný ceník bude 

součástí nabídky jako příloha návrhu smlouvy č. 1. 

 
 

9.  POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE   
 

Zadavatel požaduje prokázání základní způsobilosti analogicky dle ustanovení § 74 zákona, 

profesní způsobilosti analogicky dle ustanovení § 77 zákona a technické kvalifikace analogicky 

dle ustanovení § 79 zákona. Dodavatel je oprávněn předložit čestné prohlášení o splnění 

kvalifikace. 

 

Doklady prokazující základní způsobilost a profesní způsobilost musí prokazovat splnění 

požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího 

řízení. 

 

V případě, kdy zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení čestného prohlášení 

dodavatele o splnění kvalifikace, musí takové prohlášení obsahovat zadavatelem požadované údaje o 

splnění kvalifikačních předpokladů a musí být současně podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem 

či za dodavatele. Pokud dodavatele zastupuje osoba odlišná od osoby oprávněné jednat jménem či za 

dodavatele, musí být v nabídce předložena plná moc opravňující tuto osobu k zastupování dodavatele v 

originále nebo v úředně ověřené kopii. 

Pro prokazování kvalifikace získané v zahraničí, kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů, 

kvalifikace prokazované prostřednictvím jiných osob, či v případě změn v kvalifikaci dodavatele, se 

analogicky použijí společná ustanovení ke kvalifikaci podle § 81 až 84 a § 88 zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek. 

Kvalifikaci nesplňuje dodavatel, který neposkytl údaje a informace o kvalifikaci stanovené zadavatelem, 

nebo poskytl údaje a informace o kvalifikaci včetně dokladů požadovaných zadavatelem, které jsou 

neúplné nebo nepravdivé. 

Zadavatel si tímto vyhrazuje právo vyřadit nabídku v případě neprokázání kvalifikace v plném rozsahu. 

 

Zadavatel požaduje prokázání splnění kvalifikačních předpokladů vymezených níže: 

 

a) Základní způsobilost  
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Dodavatel v nabídce k prokázání základní způsobilosti předloží čestné prohlášení o tom, že není 

dodavatelem, který: 

●  byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně 

odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního 

řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží, 

● má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový 

nedoplatek, 

● má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále 

na veřejné zdravotní pojištění, 

● 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, 

● je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená 

správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla 

dodavatele. 

Dodavatel prokáže splnění základní způsobilosti předložením čestného prohlášení. Zadavatel doporučuje 

k tomuto využít přílohu výzvy č.1a. 

b) Profesní způsobilost  

    Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti: 

● ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné 

evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje, 

Dodavatel prokáže splnění profesní způsobilosti předložením dokladu (dostačující v pouhé kopii) nebo 

čestného prohlášení. Zadavatel doporučuje k tomuto využít přílohu výzvy č.1a. 

c) Technická  kvalifikace  

Dodavatel v nabídce k prokázání technické kvalifikace předloží formou čestného  prohlášení: 

● seznam minimálně 3 obdobných zakázek realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech 

před zahájením zadávacího řízení, kdy se za obdobnou zakázku považuje dodávka betonu, kdy 

množství dodaného betonu min. u jedné deklarované zakázky činilo alespoň 600 m3. 

  

- u jednotlivých zakázek bude uveden objednatel a kontakt na tohoto objednatele, název 

a popis zakázky, finanční rozsah zakázky v Kč a doba plnění. Zadavatel si vyhrazuje 

právo kontaktovat objednatele těchto zakázek. 

 

Dodavatel prokáže splnění této části technické kvalifikace předložením výše uvedeného seznamu. 

Zadavatel doporučuje k tomuto využít přílohu výzvy č.1b. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.  ZPŮSOB HODNOCENÍ   
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Zadavatel bude nabídky pro zadání veřejné zakázky hodnotit dle ekonomické výhodnosti nabídek.  

Předmětem hodnocení bude „Cena celkem za modelový příklad v Kč včetně DPH.“  

V rámci hodnocení nabídek budou použity informace a údaje (které jsou předmětem hodnocení), uvedené 

v “Modelovém příkladu stanovení nabídkové ceny” účastníka zadávacího řízení. 

 

Účastník předloží v rámci nabídky vyplněnou přílohu výzvy č. 4 - Modelový příklad stanovení nabídkové 

ceny. Nabídky budou seřazeny podle výše nabídkové ceny modelového příkladu v kč včetně DPH. Nižší 

cena za modelový příklad je pro zadavatele výhodnější.   

 

Zadavatel prohlašuje, že není plátcem DPH pro tuto činnost. 

 

Pokud budou v modelovém příkladu uvedeny chyby či nejasnosti, doplnění a výpočet provede zadavatel 

z jednotkových cen včetně DPH uvedených v příloze Smlouvy č. 1 – Ceník. V případě nesrovnalostí je 

pro zadavatele rozhodným údajem údaj uvedený v příloze Smlouvy č. 1 – Ceník. 

 

Upozornění: 

● Modelový příklad slouží pouze k porovnání nabídkových cen účastníků a odpovídá rámcově 

svým rozsahem dodávkám zboží za období 1 roku.  

● Nevyčerpání či překročení uvedeného objemu neopravňuje dodavatele k jakýmkoli nárokům vůči 

zadavateli, neboť se jedná pouze o “model”.  

● Vybrána bude nabídka s nejnižší nabídkovou cenou včetně DPH za modelový příklad za 

předpokladu, že splní všechny požadavky zadavatele. 

● V případě rovnosti cen rozhodne los, k losování budou přizváni účastníci zadávacího řízení, kteří 

podali nabídky se shodnou cenou. O losování bude vyhotoven zápis, který bude součástí 

zadávací dokumentace. 

● Odpovědnost za správnost stanovení sazby DPH nese účastník. DPH bude v nabídkách uvedena 

ve výši platné ke dni podání nabídky. 

● Jednotková cena musí obsahovat veškeré náklady na plnění zakázky a musí být stanovena jako 

cena maximální a nepřekročitelná. 

 

 

 
 

11.  OBSAH NABÍDEK   
 

Účastník ve své nabídce uvede: 

a) krycí list nabídky (příloha č. 5), ve kterém bude uvedeno: 

● identifikační údaje účastníka (tj. obchodní jméno nebo jméno a příjmení účastníka, právní forma, 

identifikační číslo a daňové identifikační číslo, sídlo nebo adresa, jméno osoby nebo osob 

oprávněných jednat jménem či za účastníka v souladu s obecně závaznými právními předpisy), 

● bankovní spojení a číslo účtu, které bude v souladu se zveřejněným číslem účtu správcem daně 

pro účely DPH dle § 98 písm. d) zákona o DPH, 

● kontakt pro telefonickou a e-mailovou komunikaci mezi zadavatelem a účastníkem, 

● modelová nabídková cena v Kč s DPH,  

b) podepsané čestné prohlášení prokazující splnění kvalifikačních předpokladů (příloha č. 1a + 

1b), 

c) oceněný modelový příklad stanovení nabídkové ceny - příloha č. 4, 
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d) doplněný a podepsaný návrh smlouvy včetně její oceněné přílohy č. 1 - Ceník - účastník 

doplní do smlouvy (příloha výzvy č. 2) chybějící údaje v editovatelných formulářích, jiný zásah 

do smlouvy je nepřípustný a podepsaný osobou oprávněnou jednat za účastníka, jej včetně 

Ceníku (příloha výzvy č. 3) učiní součástí nabídky. Podáním nabídky dává účastník se zněním 

smlouvy svůj souhlas. 

 

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ   
 

● Nabídka musí být zpracována v českém jazyce.        

● Zadavatel nepřipouští předložení nabídky ve více variantách.       

● Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit tuto výzvu k předložení nabídky bez udání důvodu, a to až do 

uzavření smlouvy, resp. vystavení objednávky.         

● Zadavatel si vyhrazuje právo dále vymezený okruh informací, které budou účastníkem poskytnuty v 

průběhu zadávání veřejné zakázky a případně i v průběhu plnění z uzavřené smlouvy zveřejnit v 

rámci transparentnosti řízení na internetu. Těmito informacemi jsou: název účastníka, IČ účastníka, 

nabídková cena účastníka, termín dodání dle nabídky, dále pak údaje z nabídky podstatné pro 

hodnocení dle stanovených hodnotících kritérií, kopie uzavřené smlouvy. 

● Ukončením tohoto řízení nezaniká právo na zveřejnění informací. Účastí v řízení o zadání veřejné 

zakázky bere účastník na vědomí, že zadavatel s výše uvedenými informacemi poskytnutými v 

průběhu tohoto řízení bude nakládat výše uvedeným způsobem a vyjadřuje s jejich použitím souhlas. 

● Účastník je oprávněn použít informace obsažené v této výzvě, nebo o kterých se dozvěděl v 

souvislosti s tímto řízením pouze pro účely vypracování nabídky nebo samotné účasti v tomto řízení. 

● Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. 

● Nabídka bude podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka. V případě, že nabídka 

bude podepsána jinou osobou, musí obsahovat originál nebo úředně ověřenou kopii jejího 

zmocnění. 

● Dodavatelé podávající společnou nabídku se považují za jednoho účastníka. 

● Všechny listy nabídky, včetně příloh se doporučují řádně očíslovat vzestupnou číselnou řadou. 

● Nabídka bude zajištěna proti volné manipulaci s jednotlivými listy nabídky. 

● Pokud účastník využije poddodavatele, uvede tuto skutečnost výslovně v nabídce. 

● V případě, že nabídka nebude obsahovat veškeré požadavky uvedené v této výzvě, může být tato 

nabídka vyřazena ze zadávacího řízení.         

  

 

 

 

 

V Praze dne 3.3.2020 

 

 

  ................................................ 

Ing. Ondřej Palička 

ředitel organizace 

Lesy hl. m. Prahy 

  

 

 Přílohy:       

1. Čestné prohlášení 1a + 1b 
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2. Návrh smlouvy   

3. Příloha návrhu smlouvy č. 1 Ceník  

4. Modelový příklad stanovení nabídkové ceny 

5. Krycí list 


