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Výzva k podání nabídek 

 
Číslo zakázky   

Název zakázky: Dodávka Traktoru 

Předmět zakázky 

(služba/dodávka/stavební práce) : 

Předmětem zakázky je dodávka traktoru pro obor zahradník  

 

Datum vyhlášení zakázky: 5. 4. 2017 

Název/ obchodní firma 

zadavatele: 

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, 

příspěvková organizace 

Sídlo zadavatele: náměstí Svobody 318, 696 81 Bzenec 

Osoba oprávněná jednat 

jménem zadavatele, vč. 

kontaktních údajů (telefon a 

emailová adresa) 

Mgr. Libor Marčík, ředitel školy,  

518 670 653, marcik.l@sosbzenec.cz 

IČ zadavatele: 00053155 

Kontaktní osoba zadavatele, vč. 

kontaktních údajů (telefon a 

emailová adresa): 

Ing. Bedřich Jurásek,  

518 670 660, 733 736 652, jurasek.b@sosbzenec.cz 

 

Lhůta pro podávání nabídek 
(data zahájení a ukončení příjmu, 

vč. času) 

Lhůta pro podání nabídek končí ve 12,00hod., dne 19. 4. 2017. 

Do této doby musí být nabídka doručena na adresu sídla školy. 

Popis předmětu zakázky: Předmětem zakázky je dodávka kolového traktoru 4 x 4 

s kabinou s klimatizací pro obor zahradník. 

Celková cena nesmí překročit celkovou předpokládanou 

hodnotou zakázky udanou v této výzvě. 

Minimální parametry pro výběr traktoru tvoří Přílohu č.1 

této výzvy.

Cena včetně: 

- pneumatický systém 

- čelní hydraulika s vývodovou hřídelí 

- klimatizace 

 

Záruka u všeho minimálně 2 roky.  
 

Předpokládaná hodnota 

zakázky v Kč: 

Celková cena včetně DPH max. Kč 400. 000,- 

Typ zakázky Veřejná zakázka malého rozsahu. 

Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č.137/2006 Sb., 

o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

Lhůta dodání (zpracování 

zakázky)/ časový harmonogram 

plnění/ doba trvání zakázky 

Plnění zakázky bude zahájeno dnem uzavření smlouvy 

s uchazečem. Předpokládané dodání max. do 5. 5. 2017 

Místa dodání/převzetí nabídky: Písemnou formou osobně do kanceláře ředitele školy nebo 

poštou na adresu: Střední škola gastronomie, hotelnictví a 

lesnictví Bzenec,příspěvková organizace,  náměstí Svobody 318, 

696 81 Bzenec 

 

Hodnotící kritéria:  Nabídková cena v závislosti na vybavení - 70% 

 Délka záruční doby a servisní podmínky - 30% 

Požadavky na prokázání 

splnění základní a profesní 

kvalifikace dodavatele na 

základě zadávací dokumentace 

Součástí nabídky musí být: 

 Kopie originálu výpisu z obchodního rejstříku, pokud je 

v něm dodavatel zapsán, či kopie výpisu z jiné obdobné 

evidence, pokud je v ní dodavatel zapsán, který nesmí 

být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů. 

 Kopie originálu dokladu o oprávnění k podnikání, pokud 

toto oprávnění není již patrné z dokladu předkládaného 

dle předchozího bodu, která nesmí být ke dni podání 

nabídky starší 90 kalendářních dnů. 
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 Čestné prohlášení uchazeče, že nemá v evidenci daní 

zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České 

republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště 

dodavatele 

 Čestné prohlášení uchazeče, že nemá nedoplatek na 

pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo 

na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi 

sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele 

Požadavek na uvedení 

kontaktní osoby uchazeče: 

Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, 

její telefon a e-mailovou adresu. 

Požadavek na písemnou formu 

nabídky (včetně požadavků na 

písemné zpracování smlouvy 

dodavatelem): 

Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě v českém 

jazyce v řádně uzavřené obálce označené 

ZAKÁZKA 

Traktor - zahradníci 

a nápisem Neotevírat, 

na níž bude uvedena kontaktní adresa uchazeče na adresu : 

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, 

příspěvková organizace, náměstí Svobody 318, 696 81 Bzenec 

Požadavek na písemnou formu je považován za splněný tehdy, 

pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat jménem 

uchazeče. Součástí písemné nabídky bude návrh smlouvy ze 

strany dodavatele. 

Povinnost uchovávat doklady a 

umožnit kontrolu: 

Smlouva s vybraným dodavatelem musí zavazovat dodavatele, 

aby umožnil všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly 

projektu, z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést 

kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu 

danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 

563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z 

přidané hodnoty). 

Další podmínky pro plnění 

zakázky: 
 Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit 

kdykoliv, nejpozději však do uzavření smlouvy a to bez 

sdělení důvodu zrušení výběrového řízení. O tomto 

zrušení však bude bezodkladně písemně informovat 

všechny uchazeče, kteří podali nabídku v řádném 

termínu pro podání nabídek. 

 Nabídkové ceny jsou konečné jak pro zadavatele, tak pro 

dodavatele. 

 Zadavatel nebude vracet podané nabídky. 

 Uchazeč nemá nárok na úhradu nákladů, které mu 

vznikly v souvislosti s účastí ve výběrovém řízení. 
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Příloha č. 1 – Specifikace zboží  

 

Traktor 
Obchodní název uchazečem 
nabízeného plnění: 

      

Požadavek Splňuje  Uchazeč nabízí 

Celorámová konstrukce ANO  / NE        

Max. vnější šířka 1 600 mm ANO  / NE        

Bezpečnostní kabina 
s klimatizací (otevíratelná 
střecha)  

ANO  / NE        

Výkon motoru min. 35HP ANO  / NE        

Mechanická převodovka, počet 
rychlostí vpřed/vzad  min. 16/8 

ANO  / NE        

 1 pár vnějších hydraulických 
okruhů 

ANO  / NE        

Hydraulické čerpadlo 
s minimálním průtokem 15 
l/min. 

ANO  / NE        

Čelní hydraulika s PVH ANO  / NE        

Traktor tovární výroby, dodaný 
výrobcem nebo akreditovaným 
dodavatelem daného výrobce.  

ANO  / NE        

Stroj bude splňovat certifikaci 
podle platných právních 
předpisů. 

ANO  / NE        

Cena za 1 ks bez DPH      ,-Kč 

 

 

 

 

Dodavatel je povinen předložit certifikát autorizovaného prodejce výrobce traktorů, dodat 

prohlášení o shodě výrobce. 

 

 

 
V ………….., dne:  

 

Za prodávajícího: 
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Příloha č. 2 Krycí list nabídky 

 

KRYCÍ LIST NABÍDKY  

Veřejná zakázka 

Název: Dodávka Traktoru 

Základní identifikační údaje 

Zadavatel 

Název:  
Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví 
Bzenec, příspěvková organizace 

Sídlo:  
náměstí Svobody 318, 696 81 Bzenec 

IČ:   00053155 

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:  Mgr. Libor Marčík, ředitel školy 

Uchazeč 

Název:   

Sídlo/místo podnikání:  

Tel./fax:  

E-mail:   

IČ:    

DIČ:   

Osoba oprávněná za uchazeče jednat:   

Kontaktní osoba:    

Tel./fax:   

E-mail:    

Nabídková cena zakázky v CZK 

Cena celkem bez DPH: Samostatně DPH:  Cena celkem včetně DPH: 

    

Osoba oprávněná za uchazeče jednat 

Podpis oprávněné osoby 
 
 

........................................ razítko 

Titul, jméno, příjmení         

Funkce   
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Příloha č. 3 

 

Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 

písm. a), b, c), d), e), f), g), h) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném 

znění 

(dále jen „zákon“) 

 

Prohlašuji tímto čestně, že: 

 uchazeč nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch 

zločinného spolčení, trestný čin účasti na zločinném spolčení, legalizace výnosů z 

trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, 

podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo 

účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání 

takového trestného činu (§ 53 odst. 1 písm. a/ zákona), 
(jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního 

orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí 

tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li 

nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí tento 

předpoklad splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační 

předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého 

sídla, místa podnikání či bydliště) 

 nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí 

s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů n ebo došlo 

k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu (§ 53 odst. 1 písm. b/ 

zákona), 
(jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a 

je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento 

předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li 

nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační slož ky, musí předpoklad 

podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní 

kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České 

republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště) 

 uchazeč nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení 

podle zvláštního předpisu (§ 53 odst. 1 písm. c/ zákona), 

 na uchazeče není prohlášen konkurz nebo návrh na prohlášení konkurzu nebyl 

zamítnut pro nedostatek majetku uchazeče ani není proti uchazeči povoleno 

vyrovnání nebo zavedena nucená správa podle zvláštních předpisů, (§ 53 odst. 1 

písm. d/ zákona), 

 uchazeč není v likvidaci (§ 53 odst. 1 písm. e/ zákona) 13 

 uchazeč nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky  

             (§ 53 odst. 1. písm. f/ zákona), 

 uchazeč nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění  

     (§ 53 odst. 1 písm. g/ zákona), 

 uchazeč nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a 

příspěvku na státní politiku zaměstnanost i (§ 53 odst. 1 písm. h/ zákona), 

 

Toto čestné prohlášení podepisuji jako 

 

 

………………………………………………............................ 
(např. jednatel společnosti s ručením omezeným atd.,) 

 

 

 

V ………………… dne ……………… 

 

……………………………………………………… 
podpis 

titul, jméno, příjmení 


