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 Zadavatel: Technické služby Krnov s.r.o. 
sídlo: Stará 11, Krnov 794 01 

554 614 388, fax 554 614 339, IČO: 253 98 547, DIČ: CZ25398547 
bankovní spojení: KB Krnov 19-4460610297 / 0100 

Společnost zapsána v obchodním rejstříku KOS v Ostravě, oddíl C, vložka 18402 
 
VÁŠ DOPIS ZNACKY ZE DNE    NAŠE ZNAČKA          VYŘIZUJE           V KRNOVĚ DNE 
                                                                                                  Ing. Vladislav Skopal           21. 03. 2017 
           
 
 
 

Věc:  Výzva k podání nabídky. 
 

Název zakázky: 

„Dodávka traktorové sekačky na fotbalový stadion v Krnově“. 

Naše společnost má záměr zrealizovat v letošním roce zakázku: „Dodávka traktorové sekačky na 
fotbalový stadion v Krnově“. 

V případě Vašeho zájmu o realizaci zakázky Vás žádáme o zpracování nabídky pro uvedenou 
zakázku. Nabídka bude zpracována dle níže uvedených podmínek a to písemnou formou. V případě, 
že nemáte zájem o předložení nabídky, zašlete prosím písemné odmítnutí /např. faxem, e-mailem …/.  

1. Podmínky pro zpracování nabídky: 

1.1. Předmětem zakázky bude dodávka traktorové sekačky v těmito požadovanými 
technickými vlastnostmi: 

samochodná sekačka požadavek zadavatele nabídka uchazeče 

typ motoru 
vznětový s tlakovým mazáním s 

výměnným filtrem 
  

systém chlazení kapalinou   

objem motoru /v cm3/ min. 890   

výkon motoru /v kW/ min. 15,0 kW   

převodovka 
hydrostatická, plynulé nastavení 

rychlosti,    

tempomat ANO 
  

uzávěrka diferenciálu ANO 
  

řízení hydraulické, nastavitelný volant 
  

brzdy kotoučové 
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palivová nádrž min. 20,0 l. 
  

žací ústrojí mezinápravové 
ovládané hydraulicky nebo 
elektronicky 

min. záběr 122 cm 

  

počet nožů žacího ústrojí 
min. 2 nože s přímým                            
středovým výhozem   

pohon nožů 
hřídelí, kloubovou hřídelí nebo 

ozubenými koly s převody- 
/převodovka/   

výška seče 25 – 100 mm /nejméně 10 poloh 
  

konstrukce sekačky musí 
umožňovat současné použití 
žacího ústrojí a systému pro sběr 
trávy 

ANO 

  

objem koše min. 600 l. 
  

vypráznování koše 
hydraulické do výšky min. 180 

cm   

výbava sedačka, nastavitelný volant, 
  

přístrojová deska 

signalizace: znečištění 
vzduchového filtru, dobíjení, 
teploměr chladicí kapaliny, 

palivoměr, počítadlo MTH, tlaku 
oleje, parkovací brzdy, naplnění 
sběrného koše, výstražná světla, 

směrová světla, světlomety,  
  

servis 
autorizovaný prodejce nebo 
dovozce se servisní reakcí                     

do 24 h.,   

 

1.2. Potřebná dokumentace: 

1.2.1. Prokázání technických kvalifikačních předpokladů: 

Technické kvalifikační předpoklady dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., odst. 1 písm. e) zákona – 
k prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele předložit jako součást 
své nabídky i fotodokumentaci dodávaného zboží. 

§ 56 odst. 1 písm. f) zákona – k prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů 
dodavatele předložit kopii schválené technické způsobilosti stroje (ZTP). 
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1.3. Předložená nabídka uchazeče musí obsahovat: 

1.4. Identifikační údaje uchazeče včetně kopie výpisu z obchodního rejstříku.  

1.5. Vyplněnou výše uvedenou tabulku s požadovanými technickými vlastnostmi – sloupek 
nabídka uchazeče.  

1.6. Celkovou cenu za zakázku, /cenu uveďte bez DPH a vč. DPH/. 

1.7. Platební podmínky uchazeče. Zadavatel požaduje zaplatit cenu za předmět zakázky na 
základě vystavené a doručené /nebo jinak prokazatelně předané/ faktury po převzetí 
předmětu zakázky o kterém bude sepsán předávací protokol. Zadavatel nebude poskytovat 
zálohu na zakázku. 

1.8. Termín dodávky: zadavatel požaduje převzetí celého předmětu zakázky nejpozději do 
21 dnů od podpisu smlouvy. 

1.9. Garantovanou záruku na zakázku. 

1.10. Návrh smlouvy. 

1.11.  Reference na ukončené zakázky stejného nebo podobného charakteru v letech 2015 a 
2016. 

Poznámka: zájemce může podat pouze jednu nabídku, nabídka obsahující varianty se považuje za 
jednu nabídku. 

 

2. Kritéria pro přidělení zakázky: 

2.1. Nabídky bude hodnotit hodnotící komise. Zakázka bude přidělena uchazeči s nejnižší 
nabídkovou cenou za předmět zakázky. 

2.2. Nabídky, které nesplní požadavky zadavatele dle odstavce 1. 1., 1.2. a 1.3 nebudou 
hodnoceny. 

 

3. Termín předložení nabídky: poštou do sídla zadavatele nejpozději do 31. 03. 2017 do 15.00 h. 

nebo osobním doručením do sídla zadavatele /v tomto případě obdrží uchazeč „Potvrzení o přijetí 
nabídky“. Nabídku v zalepené obálce opatřete na přední straně nápisem: „NABÍDKA-
NEOTEVÍRAT“ 

 

4. Termín oznámení výsledku výběru dodavatele: písemně do 07. 04. 2017. 

 

Případné dotazy Vám zodpoví Ing. Vladislav Skopal, vedoucí sportovních a rekreačních zařízení, …..       
tel. 602 550 213; . 

 

Ing. Štefan Ledvoň, jednatel společnosti 

 


