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Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace  
č. 5/2021 

Veřejná zakázka malého rozsahu (do 2 milionů) 
 

Identifikační údaje zadavatele: 

Zadavatel:  Technické služby Tábor s.r.o. 
Sídlem:   Kpt. Jaroše 2418,  390 03  Tábor 
Zastoupený:   Michalem Polaneckým, jednatelem společnosti 
IČ / DIČ   62502565 / CZ 62502565 
Kontaktní osoba pro věci technické: Ing. Martin Říha PhD, tel.: 724050850, 381 231 225, e-mail: info@tstabor.cz 
 

Název zakázky:   Nákup sekačky typu RIDER s kabinou 
Zadavatel Vás     VYZÝVÁ 
k předložení nabídky k výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu za podmínek uvedených dále. 
 
1. Informace o předmětu zakázky:  
Předmětem zakázky je „Nákup sekačky typu RIDER s kabinou“ 
 
Termín dodání:  do 4 týdnů od podpisu smlouvy. Zadavatel může požadovat případné předvedení stroje před 
podpisem smlouvy. Faktura bude vystavena po protokolárním předání předmětu koupě, se splatností 21 
dní od jejího vystavení. 
 
Minimální požadované technické parametry a úroveň výbavy: 
Samochodná sekačka    nová, nepoužitá  
maximální délka stroje  300 cm 
typ motoru   vznětový, vodou chlazený 
umístění motoru  za řidičem 
objem motoru (cm3)  min. 1000  
výkon (v HP)    min. 23 
převodovka hydrostatická nebo plynulá bezstupňová převodovka  
uzávěrka diferenciálu nebo 4x4 
řízení  hydraulické, volant na nastavitelném sloupku 
pojezdová rychlost  min. 15 km/hod. 
přední kola o min. velikosti 16“ s pneumatikami konstruovanými pro náročný provoz   
zadní kola o min. velikosti 23“ s pneumatikami konstruovanými pro náročný provoz  
bez zadní nápravy či spojení mezi zadními koly  
osvětlení   min. 2 světla  přední a směrovky            
nádrž na palivo o objemu  min. 18 litrů 
bezpečnostní kontakt na či pod sedadlem řidiče  
poloměr otáčení   max. 1,1 m 
žací ústrojí mezinápravové se šířkou záběru min. 120cm a nastavitelnou výškou sekání, nastavení hydraulicky 
nebo elektricky  
systém pro sběr trávy s košem o objemu min. 600 litrů  
sběrný koš musí přímo navazovat na žací ústrojí (vzdálenost nožů od koše) 
konstrukce sekačky musí umožňovat současné použití žacího ústrojí a systému pro sběr trávy, přičemž sekačka 
musí umožňovat posečení i vysoké trávy a mokré trávy  
vyprazdňování koše bez nutnosti opouštět sedadlo řidiče  
rozměr odtahového kanálu před košem   min šířka 45 cm, min výška 50 cm 
hydraulické vyklápění koše s výškovým dosahem min. 1,8 m  
připojení systému zdvihu koše před zadními koly 
čelní hydraulický závěs 
Kabina – originální homologovaná na provoz na  pozemních komunikací od výrobce sekačky  
Podmínky poskytování servisu a náhradních dílů (termíny zásahů a dodání). 
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2. Zájemci o zakázku mohou požadovat dodatečné informace k zakázce. Žádost o dodatečné informace 

musí být písemná (může být i e-mailová nebo faxová zpráva) a doručena na adresu zadavatele, a to 
nejpozději 22.2.2021 do 14.00 hodin. Výzva k uvedené zakázce je uveřejněna na webových stránkách 
společnosti TST s.r.o. – www.tstabor.cz. 

 
Lhůta pro podání nabídky: nabídku doručte na adresu zadavatele, sekretariát  TST s.r.o., nejpozději 
1.3.2021 do 9,00 hodin.  
 

Otevírání obálek proběhne dne 1.3.2021 od 9.00 hodin, bez účasti účastníků výběrového řízení. 
 
 Nabídky zpracované v českém jazyce formou návrhu kupní smlouvy s Krycím listem, svázané, v obálce 

řádně zajištěné proti samovolnému otevření, označené názvem zakázky, označením uchazeče a nápisem 
„Neotvírat“ – budou přijímány po celou dobu lhůty pro předložení nabídky vždy v pracovních dnech od 6.30 
hodin do 14.00 hodin, poslední den lhůty do 9.00, v kanceláři TST s.r.o. Kpt. Jaroše 2418, 390 03 Tábor, 
sekretariát pí. Průšová. Na později doručené nabídky nebude brán zřetel. 

 
3. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů: 
    Uchazeč doloží ve své nabídce: 

 - oprávnění k podnikání na celý rozsah plnění zakázky, v kopii 
- výpis z veřejného rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je 
v ní zapsán, v kopii 
- čestná prohlášení ke splnění Základních kvalifikačních předpokladů podepsaná osobou oprávněnou 
za uchazeče jednat 
- čestné prohlášení, že uchazeč nemá žádné závazky vůči Městu Tábor. 

Nedoložení výše uvedených dokladů bude mít za důsledek vyřazení uchazeče z posouzení a hodnocení 
nabídek. 

 
4. Základním kritériem pro hodnocení nabídky je „nejnižší nabídková cena“.  
 
5. Způsob zpracování nabídkové ceny: 
Uchazeč stanoví nabídkovou cenu v Kč. Nabídková cena bude uvedena v členění: nabídková cena bez daně 
z přidané hodnoty (DPH), samostatně DPH a nabídková cena včetně DPH. Nabídková cena bude stanovena 
jako cena nejvýše přípustná. 
 
6.Uchazeč ve své nabídce předloží: 

a) Návrh kupní smlouvy opatřený razítkem a podpisem. 
b) Prokázání kvalifikačních předpokladů viz. bod 7. 
c) Krycí list – jako první ( úvodní list nabídky) 
d) Fotodokumentaci – nutná u údajů označených ** v krycím listu, vč. porovnávacího měřítka 
 

7. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadání zakázky kdykoliv i bez udání důvodů.  
 

8. Zúčastnění účastníci obdrží emailem sdělení o případném vyloučení a o výsledku hodnocení nabídek.  
 
9.  Vybraný dodavatel je povinen poskytnout zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy. Odmítne-li 

vybraný dodavatel uzavřít se zadavatelem smlouvu nebo neposkytne-li dostatečnou součinnost ve lhůtě 15 dní ode 
dne převzetí oznámení o výsledku výběrového řízení, může uzavřít zadavatel smlouvu s účastníkem výběrového 
řízení, který se umístil jako druhý v pořadí. Odmítne-li účastník výběrového řízení druhý v pořadí uzavřít se 
zadavatelem smlouvu nebo neposkytne-li řádnou součinnost k jejímu uzavření, může uzavřít zadavatel smlouvu s 
účastníkem-výběrového řízení, který se umístil jako třetí v pořadí. Účastník výběrového řízení druhý či třetí v pořadí, 
se kterým má být uzavřena smlouva, je povinen poskytnout zadavateli součinnost potřebnou k uzavření smlouvy ve 
lhůtě 15 dnů ode dne doručení výzvy k uzavření smlouvy. 

 
 
V Táboře dne 12.2.2021      ………………………….. 

           Michal Polanecký,  jednatel společnosti 
Kontrolu správnosti provedl:             

  Ing. Říha Martin PhD. 
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Krycí list  

Název veřejné zakázky:    Nákup sekačky typu RIDER  

Identifikační údaje zadavatele: 

Název:      Technické služby Tábor s.r.o., Kpt. Jaroše 2418, 390 03 Tábor  

IČ/ DIČ      62502565/ CZ62502565 

Identifikační údaje dodavatele: 

Obchodní firma/název:    [doplní uchazeč] 

IČO:      [doplní uchazeč] 

Sídlo:      [doplní uchazeč] 

Osoba oprávněná za uchazeče jednat:  [doplní uchazeč]  Kontaktní osoba: [doplní uchazeč] 

Telefon:      [doplní uchazeč]  E-mail:  [doplní uchazeč] 

Technický popis [hodnoty doplní uchazeč, případně ANO/NE)] 

 
Samochodná sekačka s kabinou: [doplní uchazeč] (výrobce a typ)                             č. CZ-CPA (SKP) [doplní uchazeč] 

celková délka stroje (max 300 cm) [doplní uchazeč] 

typ motoru, vznětový, vodou chlazený [doplní uchazeč] 

**  umístění motoru  (za řidičem) 
 

[doplní uchazeč] 

objem motoru (cm3) (min. 1000 ) [doplní uchazeč] 

výkon (v HP)  (min. 23) [doplní uchazeč] 

Převodovka (hydrostatická či plynulá bezstupňová převodovka) [doplní uchazeč] 

uzávěrka diferenciálu nebo 4x4 [doplní uchazeč] 

** řízení (hydraulické, volant na nastavitelném sloupku) [doplní uchazeč] 

pojezdová rychlost (min. 15 km/hod.) [doplní uchazeč] 

přední kola (o min. velikosti 16“ s pneumatikami konstruovanými pro náročný provoz ) [doplní uchazeč] 

zadní kola (o min. velikosti 23“ s pneumatikami konstruovanými pro náročný provoz) [doplní uchazeč] 

bez zadní nápravy či spojení mezi zadními koly [doplní uchazeč] 

osvětlení (min. 2 světla  přední a směrovky) [doplní uchazeč] 

nádrž na palivo o objemu (min. 18 litrů) [doplní uchazeč] 

bezpečnostní kontakt (na či pod sedadlem řidiče) [doplní uchazeč] 

poloměr otáčení (max. 1,1 m) [doplní uchazeč] 

žací ústrojí (mezinápravové se šířkou záběru min. 120cm a nastavitelnou výškou sekání, 
nastavení hydraulicky nebo elektricky) 

[doplní uchazeč] 

systém pro sběr trávy s košem o objemu min. 600 litrů [doplní uchazeč] 

sběrný koš musí přímo navazovat na žací ústrojí (vzdálenost nožů od koše) [doplní uchazeč] 

konstrukce sekačky musí umožňovat současné použití žacího ústrojí a systému pro 
sběr trávy, přičemž sekačka musí umožňovat posečení i vysoké trávy a mokré trávy 

[doplní uchazeč] 

vyprazdňování koše bez nutnosti opouštět sedadlo řidiče [doplní uchazeč] 

**rozměr odtahového kanálu (min š. 45 cm, min v. 50 cm) [doplní uchazeč] 

hydraulické vyklápění koše (s výškovým dosahem min. 1,8 m) [doplní uchazeč] 

připojení systému zdvihu koše před zadními koly [doplní uchazeč] 

Čelní hydraulický závěs 
 

[doplní uchazeč] 

Kabina homologovaná pro provoz na pozemních komunikacích [doplní uchazeč 

 Hodnotící kritéria Cena bez DPH DPH 21 % Cena celkem včetně DPH 

 Nabídková cena [doplní uchazeč] [doplní uchazeč] [doplní uchazeč] 

Odpověď ANO je údajem vyjadřujícím splnění požadavků na technickou specifikaci. Neuvedení hodnot představuje neurčitou nabídku 
a tato může být vyřazena. Uchazeč podpisem krycího listu stvrzuje, že je schopen dodržet všechny podmínky této zakázky a že jim 
porozuměl. (v případě zkreslení jakýchkoliv uvedených technických parametrů může být z výběrového řízení vyloučen bez nároku na odvolání, 
neboť by se jednalo o podvod). 

V [doplní uchazeč] dne [doplní uchazeč]Jméno, příjmení jednající osoby (jednajících osob): [doplní uchazeč]  

 

 
 

podpis (a případně razítko) …………………… 


