
Výzva k podání nabídek 
zadavatel není povinen postupovat podle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 

pozdějších předpisů) 

 

Název veřejné zakázky: Traktor s příslušenstvím 

Předmět veřejné zakázky 

(služba/dodávka/stavební 

práce) : 

Dodávka nového traktoru s příslušenstvím, dle níže 

uvedené specifikace 

 

 

Datum vyhlášení veřejné 

zakázky: 

17. 4. 2019 

Název/ obchodní firma 

zadavatele, právní forma: 

Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun 

Sídlo zadavatele: Dolní Třešňovec 17, Lanškroun, 563 22 

Osoba oprávněná jednat 

jménem zadavatele, vč. 

kontaktních údajů (telefon a 

emailová adresa) 

Ing. David Hruška 

Tel.: 465 321 098, 725 390 725 

hruska@szes-la.cz 

IČ zadavatele: 00087670 

DIČ zadavatele: CZ00087670 

Kontaktní osoba zadavatele, 

vč. kontaktních údajů (telefon 

a emailová adresa): 

Karel Tribula, 

Tel: 725970196 

tribula@szes-la.cz 

Lhůta pro podávání nabídek 
(data zahájení a ukončení 

příjmu, vč. času) 

Žádosti je možné přijímat okamžitě po vyhlášení 

zadávacího řízení.  

Lhůta pro podání nabídek končí dne  30. 4. 2019 v 11:00. 

 

Osobní doručení nabídky je možné po celou dobu lhůty pro 

podání nabídek v době od 8:00 hodin do 14:00 hodin, 

poslední den lhůty do 11:00 hodin, a to na sekretariátě 

školy. 

Rozhodující je datum doručení, nikoliv odeslání. 

Otvírání obálek proběhne dne 30. 4. 2019 v 11:00 hodin 

v sídle zadavatele. 

 

Popis předmětu veřejné 

zakázky, specifikace 

parametrů 

Parametry pro traktor 

 

 Výkon dieselového motoru  60 – 90 kW 

 Pohon 4 x 4 

 Ovládání pojezdu vpřed a vzad bez použití spojky 

 Vývodový hřídel vzadu 

 Tříbodový závěs vzadu 

 agrohák 

 Zadní automatický etážový závěs 

 Převodovka min 12/12, 

 Samosvorná uzávěrka diferenciálu přední nápravy 

 Ovládání hydrauliky mechanické  

 Čerpadlo hydrauliky s min, průtokem 60 l/min. 
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 Dvouokruhová brzdová soustava pro přívěs  

 Počet hydraulických okruhů vzadu min 3 

 Zásuvky pro napájení přídavných terminálů min. 2 x 

12 V 

 u vývodového hřídele možnost nastavení různých 

otáček v rozmezí minimálně 540 / 1000 ot./minutu 

 Uzávěrka zadní nápravy 

 Může být bez močoviny a filtru pevných částic 

 

Příslušenství 

 

 Čelní nakladač s 3. hydraulickou funkcí s výškou 

zdvihu min. 2,2 m.  

 Min. nosnost nakladače v max. výšce 1200 kg.  

 Lopata min. 180 cm 

 Kleště na balíky 

 Tlumič rázů 

 Euro uchycení adaptéru 

Předpokládaná hodnota 

veřejné zakázky v Kč: 
Celková částka:    

   1.405.000,00 Kč bez DPH, tzn.    

   1.700.000,00 Kč včetně DPH 

 

Typ veřejné zakázky Veřejná zakázka malého rozsahu podle PpP verze 7. 

Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č.  134/2016 Sb., 

o veřejných zakázkách.  

Lhůta pro dodání  Zboží bude dodáváno a vyfakturováno do 24.9.2019.  

 

Místa dodání/převzetí 

plnění: 
Nabídka bude doručena v písemné podobě v zalepené 

obálce na adresu: 

Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun, Dolní 

Třešňovec 17, 563 22 Lanškroun 

Na obálce bude uvedena adresa, na niž je možno zaslat 

vyrozumění dle § 71 Zákona, že nabídka byla podána po 

uplynutí lhůty pro podání nabídek. Současně bude obálka 

opatřena nápisem „NEOTVÍRAT - Výběrové řízení 

„Traktor s příslušenstvím“ 

 

Osoby, které jsou oprávněny být přítomné při otvírání 

obálek s nabídkami (§ 71 odst. 7 Zákona): 

- zástupci zadavatele, 

- členové (nebo jejich náhradníci) komise jmenované 

zadavatelem, 

za každého uchazeče, který podal nabídku ve lhůtě pro 

podání nabídek, jeden zástupce. 

 



Hodnotící kritéria: 
Nejnižší nabídková cena zakázky celkem v Kč včetně 

DPH při splnění všech parametrů.  

Váha kritéria 100% 

 

Požadavky na prokázání 

splnění základní a profesní 

kvalifikace dodavatele: 

Uchazeč předloží výpis z obchodního rejstříku 

 

 

Požadavek na uvedení 

kontaktní osoby uchazeče: 

Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci 

zakázky včetně kontaktních údajů, (telefon, e-mailovou 

adresu). 

Požadavek na písemnou 

formu nabídky (včetně 

požadavků na písemné 

zpracování smlouvy 

dodavatelem): 

Nabídku podá uchazeč písemně v 1 originále v českém 

jazyce. Požadavek na písemnou formu je považován za 

splněný tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou 

oprávněnou jednat jménem uchazeče. 

Požadavek na zpracování 

nabídky a způsob zpracování 

nabídkové ceny  

 

Součástí předložené nabídky bude: 

 Vyplněný a podepsaný (osobou oprávněnou 

jednat za či jménem uchazeče) krycí list 

(viz příloha č. 1). 
 

Povinnost uchovávat 

doklady a umožnit kontrolu: 

Ve smlouvě uzavírané s vybraným 

dodavatelem bude dodavatel zavázán 

povinností uchovávat po dobu 10 let od 

skončení plnění zakázky doklady související 

s plněním této zakázky a povinností umožnit 

osobám oprávněným k výkonu kontroly 

projektu, z něhož je zakázka hrazena, 

provést kontrolu těchto dokladů. Dle zákona 

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákona 

č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. 

Další podmínky pro plnění 

veřejné zakázky: 

Realizace zakázek proběhne pouze za podmínky zajištění 

finančního krytí ze strany zadavatele. 

 

Podmínky poskytnutí 

zadávací dokumentace 

Zadavatel si vyhrazuje právo: 

 zrušit zadávací řízení, a to i bez udání důvodu, 

nejpozději do uzavření smlouvy s vybraným 

dodavatelem. 

 neuzavřít smlouvu o dodávce s žádným z uchazečů a to 

i bez udání důvodu.  

 

 

 

V Lanškrouně, dne  16.4.2019 

                                                                  …………………………………………………… 

              Ing. David Hruška                     

ředitel Střední školy zemědělské a veterinární Lanškroun  

Příloha č. 1:   Krycí list 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


