
Zadávací dokumentace   
 
 

NÁZEV ZAKÁZKY: Dodání traktoru, nosiče kontejnerů, čelní radlice a navijáku 
 
 
Identifikační údaje zadavatele: 

Název zadavatele:  Město Řevnice 
Sídlo:                    nám. Krále Jiřího z Poděbrad 74, Řevnice 252 30 
IČ:                        00241636 
DIČ:                     00241636 
Zastoupený:   Ing. Tomáš Smrčka, starosta města  
 
Kontaktní osoba zadavatele: 
Jméno a příjmení:  Ing. Mojmír Mikula 
tel. kontakt:   702 041 425 
e-mail:    ts@revnice.cz 
 
 
Vymezení předmětu zadávané zakázky: 
Předmětem zakázky je „Traktor, nosič kontejnerů, čelní radlice a naviják“.  
Jedná se o dodání stroje a připojitelných zařízení.     
 
Požadované technické parametry dodávané sestavy: 
 
Traktor 
Dieselový turbomotor  
Výkon min. 60 kW 
Převodovka mechanická plně synchronizovaná min. 12 + 12 s reverzorem 
Plazivé rychlosti 
Pohon 4 x 4 
Zadní vývodový hřídel 540/1000 ot/min s vyměnitelnými koncovkami 
Přední tříbodový závěs kategorie 2 se zvedací silou min. 2200 kg 
Přední vývodový hřídel 1000 ot/min 
Řízení hydrostatické 
Přední řiditelná náprava pro rychlost 40 km/hod.  
Přední blatníky  
Brzdy hadicové vzduchotlaké 1+2 
Přední kola šípová 
Zadní kola šípová 
Klimatizace  
Sedadlo spolujezdce 
Výbava dle zákona č.341/2014 Sb. v platném znění, schránka na nářadí, tlaková hadice na 
huštění pneumatik 
Sklopný + výsuvný sloupek volantu 
Vyhřívaná zrcátka 
Vyhřívané zadní sklo se stěračem 
Baterie 12V/165 Ah 
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Přídavný dvojčinný hydraulický rozvaděč 3 sekce s vývody zakončenými rychlospojkami 
v přední i zadní části traktoru  
Závěs rychlostavitelný s automatickou hubicí + otočný závěs pro jednonápravový přívěs 
Zadní tříbodový závěs kategorie 2 ( zvedací síla  min. 4 000 kg ) 
Dolní táhla s automatickými háky 
Vnější ovládání hydrauliky 
Odkapová soustava zadních rychlospojek 
Příprava na instalaci čelního nakladače 
Přední a zadní pracovní světlomety 
Maják 
 
Lanový naviják 
Tažná síla min. 5t 
Hmotnost min. 350 kg 
Střední rychlost lana min. 0.9 m/s 
Ocelové lano délky min. 70 m a průměru min. 10 mm 
Řádkování lana na bubnu 
Ochranný štít 
Ochranná mříž 
Koncový hák, spojky a řetízky 
 
Čelní radlice  
Upnutí na přední tříbodový závěs traktoru kategorie 2 
Hydraulické natáčení radlice 
Úhel natočení min. +35⁰, - 35⁰ 
Dělení na segmenty, počet segmentů min. 3 
Robustní rám radlice 
Výška štítu min. 1000 mm 
Pryžová zábrana na štítu proti odletu sněhu 
Pružinové jištění s nastavitelnou tuhostí 
Šířka radlice 2700 – 2800 mm 
Hmotnost min. 800 kg 
Pryžový břit 
Opěrná vzduchová kola 
Varovné praporky 
Při překrytí předních světlometů radlicí jejich nahrazení v souladu s předpisy. 
 
Nosič kontejnerů 
Jednonápravový nosič 
Celková nosnost min. 5500 kg 
Výškově stavitelná oj 
Mechanická podpěra oje 
Možnost naložení stávajících kontejnerů – délka 4000 mm 
Kloubový hákový mechanismus 
Výška háku 1000 mm 
Pasivní zajišťování kontejneru 
Výška ložné plochy od země max. 900 mm 
Povolená rychlost na 40 km/hod 
Kola 400/60-15,5 18 R + rezerva 
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Gumové zadní dorazy na podjezdové zábraně 
Vývod hydraulického okruhu v zadní levé části nosiče 
Elektrická zásuvka  12V pro možný pohon aktivního kontejneru v levé zadní části nosiče 
 
Nesplnění požadavků na technické parametry bude považováno za nesplnění podmínek 
výběrového řízení a uchazeč bude vyřazen. 
 
Další podmínky: 

 uchazeč je povinen jako součást nabídky předložit podepsaný návrh kupní smlouvy ve 
znění tvořícím přílohu této zadávací dokumentace, s doplněním vynechaných údajů 
(identifikace uchazeče, identifikace předmětu kupní smlouvy, cena), ve dvou 
vyhotoveních 

 na dodávku musí být poskytnuta záruka za jakost v trvání nejméně 24 měsíců a 
garantována hodinová cena servisních prací max. 400,- Kč bez DPH a náhrada cestovních 
nákladů při servisních zásazích max. 15 Kč/km bez DPH, s tím, že podrobné záruční 
podmínky včetně cenových podmínek záručního a pozáručního servisu závazných po 
dobu 5 let od dodání zboží musí být přiloženy k nabídce; tyto podmínky se stanou 
přílohou kupní smlouvy 

 
Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny: 
• Nabídková cena bude uvedena v Kč 
• Nabídková cena bude uvedena v členění:  

- nabídková cena bez daně z přidané hodnoty   
- samotně DPH (sazba DPH 21%) 
- nabídková cena včetně DPH.  

• Nabídková cena v této skladbě bude uvedena na krycím listu nabídky. Nabídková cena 
bude zpracována v souladu se zadávací dokumentací. Nabídková cena bude stanovena jako 
cena pevná.  
 
Platební podmínky: 
 jsou uvedeny v závazném návrhu kupní smlouvy  
 
Podmínky, za nichž je možné překročit výši nabídkové ceny: 
Výši nabídkové ceny nelze překročit. 
Změna sjednané ceny je možná pouze, pokud po podpisu smlouvy dojde ke změnám sazeb 
DPH, a to úpravou sazby DPH dle platné zákonné výše.  
 
Způsob a podání nabídky 
- nabídka bude předložena písemně v českém jazyce 
- nabídka musí splňovat požadavky výzvy a zadávací dokumentace 
- nabídka musí obsahovat identifikační údaje uchazeče 
- nabídka musí být opatřena datem 
- nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče 
- součástí nabídky budou doklady o splnění kvalifikačních předpokladů dodavatele  
- nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl 
 
Doporučené řazení jednotlivých částí nabídky:  

- krycí list (Vzor krycího listu je přílohou zadávací dokumentace) 
- cenová nabídka  



 

Strana 4/4 

- podepsaný návrh kupní smlouvy (Vzor smlouvy je přílohou zadávací dokumentace) 
- čestné prohlášení – základní kvalifikační předpoklady dodavatele (Vzor čestného 

prohlášení  je přílohou zadávací dokumentace)  
- výpis z  Obchodního rejstříku nebo Živnostenského rejstříku nebo výpis z jiné 

obdobné evidence, pokud je v ní zapsán  (prostá kopie výpisu ne staršího 90 dnů 
v době podání nabídky)  

- technické kvalifikační předpoklady – referenční zakázky (viz Výzva k podání nabídky) 
- záruční podmínky a podmínky záručního a pozáručního servisu 
- další materiály vztahující se k nabídce dle uvážení uchazeče (nepovinné). 

- nabídka musí být doručena: 
- v uzavřené obálce 
- označena nápisem: „Zadávací řízení – NEOTVÍRAT !“  
- označena názvem zakázky: „Dodání traktoru, nosiče kontejnerů, čelní radlice a  
   navijáku“ 
- obálka musí být opatřena adresou zadavatele zakázky a adresou uchazeče 

- nabídky mohou být doručeny poštou nebo předány na podatelnu zadavatele (vždy musí 
být zajištěno potvrzení příjmu obálky). 

 
Vyloučení nabídek: 
z posuzování budou vyloučeny zejména nabídky: 
- obsahově nekompletní vzhledem k soutěžním podmínkám 
- nesplňující požadavky podle soutěžních podmínek 
- jejichž obsah či okolnosti podání jsou v rozporu s právními předpisy 
- zjistí-li zadavatel kdykoli v průběhu soutěže, že uchazeč uvedl v předložených nabídkách 

nepravdivé údaje 
- nabídky předložené po soutěžní lhůtě  
 
Nabídky se uchazečům nevrací.  
 
Variantní řešení: 
Zadavatel nepřipouští jinou variantu řešení 
 

Další podmínky plnění zakázky: 
Zadavatel si vyhrazuje právo zakázku zrušit bez udání důvodu.  
 
 
Další informace nezbytné pro zpracování nabídky sdělí zájemci: 
Jméno a příjmení:  Ing. Mojmír Mikula 
tel. kontakt / mobil:  702 041 425 
e-mail:    ts@revnice.cz 
 
 
 
V Řevnicích dne 4. září 2015 
 
 
 
........................…………………………………… 
Ing. Tomáš Smrčka, starosta města 


