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Výzva k podání cenové nabídky na  „ Dodání traktoru pro zimní a letní 
údržbu komunikací ploch a čelní šípové radlice s měnitelnou geometrií 

štítu a odpruženými pryžovými břity „  
  

1. Identifikační údaje zadavatele: 
Město Horažďovice, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice 
IČ:  00255513 
Bankovní spojení :  Česká spořitelna a.s., Klatovy, číslo účtu  19-821898399/0800 
Kontaktní osoba v věcech technických a organizačních : Ján Tropp – vedoucí Technických služeb 
  

2. Vymezení plnění předmětu veřejné zakázky: 
Dodání traktoru pro zimní a letní údržbu komunikací ploch a čelní šípové radlice s měnitelnou 
geometrií štítu a odpruženými pryžovými břity. Pro zpracování nabídky jsou podkladem technické 
podmínky. 
  

3. Technické podmínky : 
a ) základní technické podmínky traktoru 

• Výkon 100 HP 
• Pohon 4x4 
• Posilovač řízení 
• Vypínatelnost náhonu náprav 
• Diferenciální uzávěrka zadní nápravy 
• Redukce rychlosti 
• Vybavení hydrauliky pro přední a zadní nástavby 
• Tažné zařízení – koule 
• Čelní šípová radlice s měnitelnou geometrií štítu a odpruženými pryžovými břity 
• Čelní tříbodový závěs 
• Uchazeči provedou praktickou ukázku nabízeného stroje po domluvě se zadavatelem  

 
Při nesplnění základních technických podmínek – bod 3a bude uchazeč vyloučen z hodnocení 
nabídek. 
b ) další technické podmínky traktoru 

• Tažné zařízení- závěsné oko- čep 
• Odpružené sedadlo řidiče 
• Maják 
• Max. rychlost do 40 km / h 
• Měřič ujetých km a odpracovaných Mh 
• Klimatizace 

Dodavatel je povinen splnit současné platné technické normy a evropská technická schválení ! 
 
4. Zadávací lhůta, doba a místo plnění zakázky : 

Zadávací lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázaní je po dobu 60 dnů. Předpokládaná 
doba plnění zakázky je od 9. března 2009 do 30. dubna 2009. Místem plnění zakázky je areál 



technických služeb, Žižkova 1010, 341 01 Horažďovice: Před předáním traktoru bude provedena 
praktická ukázka a zaškolení obsluh. 

 
5. Způsob zpracování nabídkové ceny a platební podmínky 

Uchazeč zpracuje celkovou nabídkovou cenu za splnění veřejné zakázky, s uvedením těchto údajů: 
- celková cena za splnění zakázky bez DPH 
- výše DPH  
- celková cena za splnění zakázky s DPH 

Jednotlivé části veřejné zakázky, specifikované v technických podmínkách ( bod 3 ) budou 
samostatně oceněny dla přílohy cenová nabídka, která je nedílnou součásti této výzvy. 

Zadavatel stanoví následující platební podmínky: 
 Dodávka předmětu zakázky bude uhrazena jednorázově, po splnění a předání předmětu 
zakázky zadavateli, a to na základě daňového dokladu – faktury vystavené uchazečem s lhůtou 
splatnosti 21 dnů od převzetí faktury zadavatelem. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti 
daňového dokladu dle obecně závazných právních předpisů. 
 Faktura se pro účely této zakázky a následné smlouvy považuje za uhrazenou okamžikem 
odepsání fakturované částky z účtu zadavatele. Námitky proti údajům uvedeným ve faktuře může 
zadavatel uplatnit do konce lhůty její splatnosti s tím, že jí odešle uchazeči s uvedením výhrad. 
Tímto okamžikem se ruší lhůta splatnosti. Od okamžiku doručení opravené faktury zadavateli běží 
nová lhůta splatnosti. 

 
6. Způsob zpracování nabídky 
Nabídka uchazeče bude zpracována podle pořadí této výzvy a zákona, zabezpečena proti 

neoprávněné manipulaci pevným, nerozebíratelným sešitím a stránkami očíslovanými dle pořadí. 
Nabídka bude dále obsahovat též údaje o uchazeči v tomto členění: obchodní jméno 

uchazeče, právní forma uchazeče (a.s., s.r.o., fyz. os., apod.),  sídlo uchazeče, číslo telefonu a faxu 
uchazeče, jméno pracovníka pověřeného jednáním ve věci veřejné zakázky – včetně spojení, 
bankovní spojení a číslo účtu uchazeče, údaje a podklady požadované ve výzvě, paragrafovaný 
návrh příslušné smlouvy se všemi náležitostmi a údaji podepsaný statutárním orgánem uchazeče. 

 
7. Prokázání kvalifikačních předpokladů 
Uchazeč prokáže čestným prohlášením základní kvalifikační předpoklady podle § 53 odst. 1, 

písmeno a), b), profesní kvalifikační předpoklady § 54, písmeno a),b), d) a údaj o celkovém ročním 
obratu dodavatele § 55 odstavec 1, písmeno c) 

 
8. Hodnocení nabídek 
Předložené nabídky budou hodnoceny procentuelním podílem dle níže uvedených kritérií, 

seřazených v sestupném pořadí dle přisuzované důležitosti: 
1. celková nabídková cena včetně doplňků uvedených v požadavcích 40% 
2. posuzování technických podmínek a řešení dodávky mezi jednotlivými uchazeči 30% 
3. servisní lhůty pro odstranění závad 20% 
4. záruční podmínky 10% 
9. Lhůta a místo pro podání nabídek 
Uchazeči podají své nabídky osobně nebo poštou tak, aby byly zadavateli doručeny 

nejpozději do 27. února 2009 do 12.00. Za rozhodující pro doporučení nabídky je okamžik převzetí 
nabídky zadavatelem. V případě osobního podání nabídky mohou uchazeči své nabídky podávat 
v podatelně na adrese zadavatele. V případě podání nabídek poštou je uchazeči zašlou na adresu 
zadavatele uvedenou v identifikačních údajích zadavatele. Nabídky budou podepsány statutárním 



orgánem uchazeče a podány v neprůhledných obálkách zabezpečených proti neoprávněné 
manipulaci přelepením, označeny NEOTVÍRAT  „ Nabídka na dodání traktoru “ a opatřeny na 
uzavření razítkem případně podpisem uchazeče, je-li fyzickou osobou nebo podpisem statutárního 
zástupce je-li právnickou osobou. 
 

10.  Lhůta pro oznámení rozhodnutí zadavatelem uchazečům 
Zadavatel oznámí uchazečům své rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky nejpozději do 

konce lhůty, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni a ta činí 60 kalendářních dnů. 
 

11.  Práva zadavatele 
Zadavatel si vyhrazuje práva odmítnout všechny předložené nabídky, zrušit výzvu, nevracet 

podané nabídky, změnit podmínky poptávkového řízení, vyloučit uchazeče, jehož nabídka nebude 
splňovat podmínky stanovené výzvou, zákonem či zadávací dokumentací. Uchazeč nemá nárok na 
úhradu nákladů spojených s účasti v soutěži. Otevírání obálek je pro uchazeče neveřejné. 

 
 
 

 
Horažďovice dne 10. února 2009       Ján TROPP 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          


