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V Ý Z V A 
 

k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky v souladu s 
§ 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů, a se Směrnicí města Třeboň o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 
Název veřejné zakázky: 

 

Dodávka rotačních sekaček 
  
Zadávací řízení:  
Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon), zadána podle Směrnice města Třeboň o 
zadávání veřejných zakázek v platném znění (VZ II. kategorie).  
Číslo: 1/2021. 
  
Zadavatel veřejné zakázky:  
Název zadavatele  : Městská sportovní Třeboň, příspěvková organizace 
Adresa zadavatele  : Na Sadech 349/II, 379 01 Třeboň 
IČ a DIČ zadavatele : IČ: 06457665 DIČ:CZ06457665  
Zastoupení   : Janem Zárubou, ředitelem 
Kontaktní osoba zadavatele: Jan Záruba 
Telefon   : 724 34 74 58  
e-mail    : zaruba@ms-trebon.cz  
Datum   : 12.05.2021 
 
Požadavky pro zpracování nabídky: 
 
1. Vymezení plnění veřejné zakázky  
Předmětem soutěže je výběr nejvhodnější nabídky na shora uvedenou veřejnou zakázku.  
 
2. Požadavky na jednotné uspořádání písemné verze nabídky a dokladů k prokázání kvalifikace  
Zadavatel požaduje níže uvedené řazení listinné (tištěné) verze nabídky a dokladů k prokázání 
splnění kvalifikace zájemce:  
1. krycí list (dle přílohy č. 1 výzvy),  

2. čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti (dle přílohy č. 2 výzvy),  

3. prohlášení dodavatele, že souhlasí se zveřejněním hodnocení nabídek včetně smlouvy kupní (dle 
přílohy č. 3 výzvy),  

4. doklady o splnění profesní způsobilosti, doklady o splnění technické způsobilosti – jsou-li 
požadovány,  

5. návrh Kupní smlouvy (dle přílohy č.4 výzvy) s položkovým rozpočtem. 
 
3. Předmět veřejné zakázky  
Předmětem veřejné zakázky je dodávka dvou (2) kusů rotačních sekaček vhodné na fotbalová hřiště 
Sportovního areálu Hliník v Třeboni a na fotbalové hřiště v Břilicích, včetně vybraného příslušenství 
dle technické specifikace, která je přílohou této výzvy. 
 
4. Podklad pro zpracování nabídky  
Součástí nabídky bude návrh Kupní smlouvy s položkovým rozpočtem, který bude po doplnění údajů 
dodavatelem součástí nabídky jako návrh Kupní smlouvy. V případě rozporu mezi jednotlivými částmi 
zadávací dokumentace platí vždy údaje z technické specifikace.  
Prohlídka místa dodávky je možná po dohodě se zadavatelem. V případě zájmu o účast v soutěži si 
zájemci mohou vyzvednout zadávací dokumentaci v elektronické podobě na profilu zadavatele na 
adrese www.ms-trebon.cz -  Veřejné zakázky -  Dodávka rotačních sekaček. 
Zde budou zveřejňovány případné dodatečné informace nebo odpovědi na dotazy dodavatelů 
ve lhůtě pro podání nabídek. Objednatel doporučuje zájemcům sledovat profil zadavatele.  
 
5. Doba plnění  
Dodavatel provede dodávku k celkovému zhotovení sjednaného zboží v následujících termínech:  
Zahájení předání: 28.05.2021  
Dokončení předání: 30.09.2021  
Datem dokončení předání se rozumí datum předání zboží bez vad bránících užívání.  
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Zahájení předání zboží je podmíněno podepsání Kupní smlouvy (příloha č.4 výzvy). 
 
6. Požadavek na zpracování nabídkové ceny:  
Účastník stanoví nabídkovou cenu:  

• Celou částkou na základě ocenění jednotlivých položek uvedených v technické specifikaci, 
která je součástí Kupní smlouvy (příloha č.4). 

• Nabídková cena musí být zpracována za celé plnění veřejné zakázky podle zadávací 
dokumentace úplným oceněním položkového rozpočtu.  

• Účastník při zpracování cenové kalkulace nabídkové ceny posoudí podklady a zadávací 
dokumentaci včetně technické specifikace s odbornou péčí.  

• Zadavatel uvádí, že účastníci nejsou oprávněni žádným způsobem slučovat, rozdělovat, měnit 
pořadí či upravovat obsah jednotlivých položek.  

• Veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč.  

• Nabídková cena bude uvedena 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 v této skladbě bude uvedena na krycím listu nabídky.  

• Nabídková cena bude zpracována v souladu se zadávacími podmínkami.  

• Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná.  

• Předpokládaná nejvýše přípustná cena zakázky je 525 000,- Kč včetně DPH. 

• Nabídková cena, zahrnuje veškeré nezbytné náklady včetně cen materiálu, energie, dopravy 
a cestovného nutné k řádnému provedení díla. 

 
7. Požadavky zadavatele na prokázání kvalifikace:  
Dodavatel prokáže splnění základní způsobilosti (v rozsahu § 74 odst. 1 zákona) předložením 
čestného prohlášení (příloha č. 2 této výzvy).  
Dále dodavatel prokáže splnění profesní způsobilosti předložením výpisů a dokladů uvedených § 77 
téhož zákona předložením:  

a) Dle § 77 odst. 1 zákona: kopií výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm 
zapsán, či kopií výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán (ne starší 90 
dnů ke dni pro podání nabídek).  

b) Dle § 77 odst. 2 zákona: doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních 
předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu 
prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.  

 
Nesplnění těchto kvalifikací je důvodem pro vyloučení dodavatele z dalšího hodnocení nabídky.  
 
Technická kvalifikace:  
Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže zájemce předložením následujících 
dokumentů: 
        c)  seznam nejméně tří (3) obdobných zakázek realizovaných zájemcem v posledních 
  pěti (5) letech (ke konci lhůty pro podání nabídek) s uvedením jejich rozsahu. 

 
V případě, že účastník nesplní výše uvedené požadavky na splnění způsobilosti či kvalifikačních 
předpokladů, bude vyloučen ze zadávacího řízení.  
 

8. Nabídka musí obsahovat:  

a) krycí list nabídky (dle přílohy č.1 výzvy) cenovou nabídku s uvedením ceny bez DPH, 
samostatně DPH a včetně DPH 

b) čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti (dle přílohy č. 2 výzvy),  
c) prohlášení dodavatele, že souhlasí se zveřejněním hodnocení nabídek včetně smlouvy kupní 

(dle přílohy č. 3 výzvy),  
d) doklady prokazující požadavky na kvalifikaci dle bodu 7. této výzvy,  
e) návrh Kupní smlouvy, podepsanou oprávněným zástupcem dodavatele (dle přílohy č.4 výzvy) 

 
 
9. Pokyny pro zpracování nabídky  
Nabídka bude zpracována v jazyce českém, předložena v jednom vyhotovení, všechny listy nabídky 
budou očíslovány vzestupnou řadou a spojeny do jednoho pevného svazku. Nabídka bude v uzavřené 
obálce označené názvem veřejné zakázky a přesnou identifikací dodavatele. Nabídka a návrh 
smlouvy budou podepsány statutárním zástupcem dodavatele, nebo jím zmocněnou osobou.  
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10. Platební podmínky  
Podle ustanovení kupní smlouvy. Zálohové platby nebudou poskytovány. 

 
11. Způsob hodnocení nabídek  
Jediným hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena včetně DPH.  
Doporučující komise stanoví pořadí nabídek podle výše nabídkové ceny včetně DPH. Komise může 
v případě pochybností, že jde o mimořádně nízkou nabídkovou cenu, po uchazeči požadovat 
podrobné zdůvodnění výše ceny a dalších dokladů, dále může požadovat, aby uchazeč doložil, že již 
realizoval obdobné zakázky se srovnatelným oceněním položek. 
O výsledku VŘ budou všichni uchazeči vyrozuměni prostřednictvím zadavatele. 
  
12. Lhůta a místo pro podání nabídky, zadávací lhůta  
Lhůta pro podání nabídky končí dne 27.05.2021 v 10:00 hodin. V této lhůtě lze podat nabídky osobně 
nebo doporučenou poštou na adresu zadavatele. Osobně lze nabídky podat v kanceláři Městské 
sportovní Třeboň, Na Sadech 349/II, 379 01 Třeboň, v pracovní dny (v Po - Čt od 8:00 do 16:00 hodin, 
a v Pá od 8:00 do 13:00 hodin). Včasnost doručení nabídky poštou je rizikem dodavatele. Obálka 
bude označena „NEOTEVÍRAT – Veřejná zakázka - „Dodávka rotačních sekaček“ a na uzavření 
opatřena razítkem dodavatele.  
 
13. Další podmínky a předpoklady pro plnění veřejné zakázky  

• Zadavatel nepřipouští variantní řešení.  

• Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být personálně ani majetkově 
propojen se zadavatelem nebo s jiným dodavatelem v tomtéž zadávacím řízení.  

• Dodavatel po uzavření smlouvy předloží zadavateli kupní smlouvu, včetně příloh, ve strojově 
čitelné formě pro uveřejnění v registru smluv.  

• Zadavatel požaduje poskytnutí záruční lhůty po dobu 24 měsíců od předání. 

• Zadavatel nehradí zájemcům náklady se zpracováním a podáním nabídky.  

• Zadavatel nevrací zájemcům podané nabídky.  

• Ze soutěže se vyloučí nabídky doručené po uplynutí lhůty pro podání nabídek.  

• Zadavatel si vyhrazuje právo redukovat předmět veřejné zakázky vymezený zadávací 
dokumentací před uzavřením smluvního vztahu či v průběhu realizace předmětu plnění a ve 
vazbě na tuto redukci upravit cenu a termín plnění.  

• Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky, zejména pokud 
nabízená cena překročí finanční možnosti zadavatele.  

• Zadávací řízení může být zadavatelem kdykoli bez udání důvodu zrušeno.  

• Odkazy v této výzvě na jednotlivá ustanovení zákona o zadávání veřejných zakázek, nemají 
vliv na skutečnost, že tato veřejná zakázka je zadávána mimo režim zákona v souladu s § 31 
zákona o zadávání veřejných zakázek.  

• Všechny výrobky, které jsou v zadávací dokumentaci označeny obchodním názvem, jsou pro 
účel vypracování cenové nabídky dodavatele považovány pouze jako minimální standard, ve 
smyslu dodržení požadovaných technických parametrů.  

 
Za zadavatele:  
Jan Záruba 
ředitel organizace 
 
Přílohy:  

• Č.1 - Krycí list nabídky  

• Č.2 - Vzor čestného prohlášení  

• Č.3 - Prohlášení uchazeče  

• Č.4 - Vzor Kupní smlouva 
Uvedené přílohy jsou k dispozici v elektronické podobě na adrese https:// www.ms-trebon.cz , pod 
Veřejné zakázky - názvem této veřejné zakázky. 
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Příloha: Technická specifikace – pro oba stroje 
 

1.  Dodávka rotačních sekaček 2 kusy 

2.  Plocha sečení na jeden stroj: 12 000 m2 

3.  Motor min: dvouválec 

4.  Výkon od: 16 kW 

5.  Objem od: 600 ccm 

6.  Pohon zadní nápravy:  Ano 

7.  Uzávěrka diferenciálu: Ano 

8.  Řízení: Přední náprava 

9.  Výška nastavení žacího ústrojí max. od: 30 mm 

10.  Seřiditelná rovinnost žacího ústrojí:  Ano 

11.  Záběr sečení min. od: 120 cm 

12.  Objem sběrného koše min.:  380 litrů 

13.  Zdvih koše do výšky: Ano 

14.  Výška zdvihu koše min. do: 170 cm 

15.  Ovládání zdvihu koše:  Ano-el./hydro. 

16.  Ovládání vyklápění: Ano-el./hydro. 

17.  Spojka žacího ústrojí:  elektromagnetická 

18.  Přední kola min. od:  16" 

19.  Zadní kola min. od: 20" 

20.  Přední světla: Ano 

21.  Bezúdržbový akumulátor:  Ano 

22.  Palubní display – mazání, dobíjení apod:  Ano 

23.  Signalizace naplnění koše:  Ano 

24.  Pohotovostní hmotnost do:  400 kg 

25.  Počítadlo motohodin: Ano 

 Příslušenství dodané k sekačkám: 

26.  Radlice přední s gumovým břitem, min. záběr  
120 cm s ovládáním z místa obsluhy: 

 1 kus 

27.  Boční šroubový zvedák na opravu:  2 kusy 

28.  Vertikutátor včetně nožového a pružinového rotoru:  1 kus 

29.  Závěs na radlici a vertikutátor. V případě, že není 
jejich součástí: 

 2 kusy 

30.  Možnost pořízení a připojení dalšího příslušenství např.: brány, rozmetadlo, 
sněhová fréza, apod. 

31.  Příslušenství nutná podmínka: 
 Možnost připojení a používání vlastního kartáče na hřiště s umělou 

trávou (7000 m2) pro areál Hliník o hmotnosti 230 kg. 

 


