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CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB TLOSKOV 
TLOSKOV 1 

257 56 NEVEKLOV 
IČO 00640841 

 
ve smyslu § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákona) 

 
vyzývá k podání nabídky na ve řejnou zakázku 

 
 

1) Název zakázky 
 

CSS Tloskov – po řízení multifunk čního sekacího malotraktoru 
 
 
2) Vymezení pln ění veřejné zakázky 
 
Nový malotraktor nahradí stávající stroj v majetku CSS Tloskov. Součástí dodávky zahrnuté 
v ceně musí být doprava do místa instalace, zaškolení obsluhy stroje, návod na údržbu a 
provoz stroje v českém jazyce. Požadovaná záruka na všechny komponenty 24 měsíců. 
 
Požadované provozní vlastnosti malotraktoru: 

- motor benzínový (26HP), vodou chlazený, tlakové mazání 
- nízká spotřeba (cca od 3l/h, dle způsobu jízdy a zátěže) 
- ocelové žací ústrojí cca 122 cm, 2 protiběžné nože 
- celokovový koš cca 640 l, elektricky vyklápěný s vysokým vyklápěním 
- velký tunel cca 45x45 cm, čistící klapka, automatické hlídání naplnění koše 
- počítadlo motohodin, hydrostatický pohon, motory v kolech 
- hydraulické řízení. 

 
Přídavná zařízení : 

- přední závěs elektrický (možnost připojení zametacího kartáče a radlice) 
- hydropack 
- zametací kartáč čelní 
- pozinkované žací ústrojí. 

 
 
3) Doba a místo pln ění veřejné zakázky 
 
Předpoklad doby plnění veřejné zakázky listopad 2016. Ukončení zadavatel požaduje 
nejpozději do 16.12.2016. Místo plnění zakázky – CSS Tloskov. 
 
 
4) Způsob hodnocení nabídek 
 
Základním a jediným hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky bude nejnižší 
nabídková cena.  
 
 
5) Způsob zpracování nabídkové ceny a platební podmínky 
 
Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se 
započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace); po celou dobu 
realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými v této výzvě. 
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Požadavky na jednotný způsob doložení nabídkové ceny: 
1. Celková cena díla v Kč bez DPH, vyčíslení DPH a celková cena díla včetně DPH. 
2. Rekapitulace nákladů na realizaci celé dodávky s členěním po jednotlivých ucelených 
částech dodávky. 
3. Nabídkové ceny budou zahrnovat veškeré práce, dodávky a činnosti vyplývající z výzvy.  
Podkladem pro zpracování cenové nabídky je tato Výzva. 
 
Platební podmínky: 
Zadavatel nebude poskytovat před zahájením prací zálohy. Dodavatel bude zadavateli 
fakturovat dodávku na základě objednatelem odsouhlasené dodávky (Předávací protokol). 
Splatnost faktur bude 14 dní. 
 
 
6) Místo a termín pro podání nabídky 
 
Nabídky mohou uchazeči doručit osobně (k asistentce ředitele) nebo poštou na adresu 
„Centrum sociálních služeb Tloskov, Tloskov 1, 257 56 Neveklov“ v uzav řené obálce 
označené názvem ve řejné zakázky .  
Nabídky musí být doručeny zadavateli do 22.9.2016 do 9 h. 
 
 
7) Informace o výsledku nabídky 
 
Vybraný dodavatel bude vyzván k uzavření smlouvy o dílo. 
 
 
8) Prohlídka místa pln ění veřejné zakázky 
 
Uchazeč se seznámí s podmínkami veřejné zakázky před podáním nabídky. Případné 
dotazy k plnění veřejné zakázky jsou možné telefonicky s p. Ing. Bačíkovou (tel.: 
605 296 151) nebo s p.Ing. Šiškovou (tel.: 734 858 621). 
 
 
9) Práva zadavatele 
 
Zadavatel si vyhrazuje právo: 

- odmítnout všechny předložené nabídky a neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem, 
- nevracet uchazečům podané nabídky,  
- neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeč vynaloží na účast ve výzvě na 

veřejnou zakázku. 
 
 
 
 
V Tloskově dne 6.9.2016     PhDr. Matěj Lipský, Ph.D. 
        Ředitel CSS Tloskov 
 
 
 
 
 
 
 
 


