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Výzva 

 k podání nabídky  
 

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky dle odst. 3  § 12 

zákona č.137/2006 Sb. O veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů  

( dále jen zákon) 

 

Zadavatel:           O B E C     N E S O V I C E 
                        Nesovice  305,  683 33 Nesovice 

                        IČ: 00292141                          

                            Tel.: 517 367 218 

                         E-mail: obec@nesovice.cz 

  Zastoupená: Vítězslav Reška -   starosta obce        

 

 

   

Předmět zakázky:   

 Nákup sekačky na trávu 
Podmínky soutěže:    

 
1/ Vymezení předmětu veřejné zakázky: 

        Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nové sekačky na trávu pro potřeby obce Nesovice. Jedná 

se o samojízdnou sekačku, která bude splňovat předepsané normativy pro tento druh pracovního stroje 

(popř. předpisy pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR a  v souladu s podmínkami norem ČSN  

EN, uvedených ve vyhlášce 35/2007Sb ve znění vyhlášky 53/2010 Sb.)  

 

 Předmět soutěže je definován zadávací dokumentací, která je součástí této výzvy – příloha č.1. Uchazeč 

je povinen do své nabídky zahrnout veškeré práce a dodávky, které jsou v zadávací dokumentaci obsaženy. 

Jakákoliv pozdější změna z důvodu opomenutí nebo chyby není možná. 

 

Druh veřejné zakázky: 

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky dle odst. 3  § 12 zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a v souladu se Zásadami Jihomoravského kraje. Při zadání veřejné 

zakázky malého rozsahu není zadavatel povinen použít ustanovení zákona. Pokud se dále v textu vyskytne odkaz 

na zákon nebo jsou použity zákonné pojmy, jde jen o podpůrný krok a zadavatel se bude citovanými 

ustanoveními zákona nebo pojmy řídit pouze přiměřeně.   

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky malého rozsahu je 413.220,- Kč bez DPH. 

 

Klasifikace CPV: xxxxxxxxxx – komunální technika  

 

2/ Doba a místo plnění veřejné zakázky: 

           

 Dodání sekačky na trávu bude maximálně do 30.4.2016  

           Místo plnění:                          hospodářský dvůr obce Nesovice 

 

3/ Požadavky na prokázání základních kvalifikačních předpokladů: 

Uchazeč předloží :  

-  výpis z obchodního rejstříku (prostá kopie) 

- není-li v obchodním rejstříku dodavatel zapsán pak živnostenský list obsahující předmět  

    podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu plnění této veřejné zakázky (prostá kopie)  

- tři dodávky obdobného charakteru formou referencí 

   

Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být k 

poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.  

Dodavatel předkládá kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Dodavatel, s nímž má být uzavřena 

smlouva, je povinen předložit originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace před jejím 

uzavřením.  

Nesplní-li dodavatel kvalifikaci v požadovaném rozsahu, bude vyloučen z účasti v zadávacím řízení.  
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4/ Způsob hodnocení nabídek: 

Podané nabídky budou hodnoceny podle kritéria  

nejnižší nabídková cena. 

Při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její celková výše včetně DPH. Nejvhodnější nabídka má nejnižší 

hodnotu. Nabídky budou hodnoceny tak, že podle výše nabídkové ceny včetně DPH hodnotící komise sestaví 

pořadí nabídek. Jako nejvhodnější bude vybrána nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. 

 
5/ Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídky: 

   Nabídky budou obsahovat: 

a) Nabídkový list s cenou bez DPH  

b) Prostá kopie výpisu z OR nebo ŽL  

c) Reference 

d) Termín dodání  

  

   

  Nabídková cena bude obsahovat sazbu DPH a tato cena bude sestavena  jako  cena  nejvýše přípustná. 

Do cenové nabídky je uchazeč povinen zahrnout všechny náklady spojené s výrobou, dodávkou, zaškolením 

obsluhy a předvedením v místě dodávky v délce 30 minut. 

U celkové nabídkové ceny bude uvedeno členění na: 

- cenu bez DPH; sazbu DPH, - cenu včetně DPH 

    Po vyhodnocení vítězný uchazeč předloží svůj návrh smlouvy na dodávku předmětné sekačky do 5 dnů od 

doručení (převzetí) vyrozumění o nejvhodnější nabídce. 

    

6/ Lhůta a místo pro podání nabídek: 

    Nabídky lze podat osobně nebo doporučeně poštou v uzavřených obálkách označených     

    nabídka na  zakázku –  

Nákup sekačky - NEOTVÍRAT 
 

   na adrese zadavatele nejpozději  do   15.4.  2016  do 12
00

 hodin. 

   Při převzetí bude nabídka zapsána do seznamu doručených nabídek a opatřena pořadovým číslem, datem a 

časovým údajem převzetí. 

   Zájemci podávají své nabídky na adresu: Obecní úřad Nesovice , Nesovice 305, 683 33 Nesovice. V případě 

doručení poštou je rozhodující datum doručení adresátovi. 

 

 

7/ Další podmínky: 

a) Splněním dodávky se rozumí komplexní předání sekačky včetně veškerého vybavení dle požadavků a 

dodání veškeré technické dokumentace a předepsaných dokladů, které vyžaduje provoz této techniky. 

b) Technická specifikace a technické uživatelské standardy: 

      Veškeré výrobky, které jsou předmětem zakázky, musí splňovat požadavky Zákona o            

      technických požadavcích na výrobky č. 22/1997 Sb. v platném znění, včetně všech      

      prováděcích vyhlášek a příloh k tomuto zákonu vydaných.  

c) Technické podmínky jsou vymezeny soutěžními podmínkami a zadávací dokumentací. 

d) Uchazeč při předání vozidla předloží: 

- Technické osvědčení pracovního stroje 

- Návod k obsluze v českém jazyce 

- Servisní knížku s provedeným předprodejním servisem 

e) Vítězný uchazeč předloží do 5-ti dnů smlouvu na dodávku sekačky, kde uchazeč uvede své obchodní 

podmínky. Zadavatel požaduje: 

- záruční dobu min 24 měsíců 

- splatnost až po dodání sekačky 

- nebude poskytnuta záloha 

- splatnost daňového dokladu od dodání tohoto dokladu 14dnů 

- stanovit podmínky záručního a pozáručního servisu 

f) Uchazeč je povinen předem se seznámit se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít jakýkoliv 

vliv na kvalitu dodávky sekačky a cenu nabídky. 

g) Zadavatel nepřipouští variantní řešení předmětu soutěže. 

 

9/ Práva zadavatele: 

a. odmítnout všechny předložené nabídky a neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem 

b. podmínky zadávacího řízení změnit v průběhu soutěže 

c. výzvu více zájemcům zrušit v souladu s ustanovením § 84 zákona.  
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d. nevracet uchazečům podané nabídky 

e. neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeč vynaloží na účast v soutěži 

f. upravit rozsah předmětu plnění zakázky dle výše finančních prostředků, které má zadavatel k dispozici 

10/ Zadávací dokumentace: 

           Součástí výzvy je zadávací dokumentace příloha 1,  osloveným uchazečům je zaslána v tištěné podobě 

spolu s výzvou. Výzva včetně příloh je zveřejněna na stánkách obce: https://nesovice.cz/ 

11/ Závěrečná ustanovení: 

a) Uchazeč je povinen se před podáním nabídky podrobně seznámit s kompletní zadávací dokumentací, 

upozornit na její případné nedostatky a vyjasnit si zvláště technické řešení ještě před podáním nabídky. Na 

pozdější doplňky nebo úpravy nebude brán zřetel. 

      b)   Nabídka musí být podepsaná oprávněnou osobou nebo osobou pověřenou k nabídkovému řízení. 

 
 

V Nesovicích   15.03. 2016 

 

 

 

        ……………………………… 

                                 Vítězslav Reška 

                          Starosta obce Nesovice 

Příloha č.1 – Zadávací dokumentace 



           
OBEC NESOVICE 

Okres Vyškov 

PSČ 683 33 
 

Telefon  517 367 218                Bankovní spojení           IČO                       e-mail 

            517 367 332                KB Vyškov                   00292141               obec@nesovice.cz 

 Fax      517 367 146                4025-731/0100 
 

Technická specifikace nabídky „Nákup sekačky na trávu“ 

 

Motor - diesel,  

- min. výkon 22 HP,  

- tlakové mazání motoru (svahovitost) 

Pojezdová rychlost – min. 15 km/hod,  

- uzávěrka diferenciálu na hnací nápravu,  

- změna rychlosti a směru – ovládání jedním pedálem,  

- vpředu 2 prac.světlomety,  

- startování sekačky elektricky  

Řízení – hydrostatické,  

- poloměr otáčení max. 1,9 m,  

- počítadlo provozní doby, 

Záběr sečení – min. 1,20 m,  

- sekačka musí zvládnout sečení i mokré trávy do výšky min. 

45 cm,  

- objem koše – min. 600 l,  

- hydraulické zdvihací zařízení sběrného koše do výšky mim. 

1,9 m a automatické vysypání,  

- výhozový tunel s min.dvěma čistícími klapkami,  

- signalizace naplnění sběrného koše. 

Pohon žacího ústrojí – kardanovou hřídelí, mezi noži převodovka, 

- min. 2 sekací nože,                                   

 

 

       Vítězslav Reška 

        starosta  
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