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Pořízení zemědělských strojů 

 

Příloha 1   Specifikace předmětu zakázky  

Seznam zboží s uvedením jeho kvantifikace, technických parametrů a ceny 
 

 

 

Zakázka - číslo:   

 

 

Zadavatel: Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace 

U Jezu 7, 741 01 Nový Jičín 

 

Základní údaje: Zařízeni musí splňovat minimální parametry uvedené níže u každého zařízení ve sloupci Specifikace předmětu zakázky. 

 

Uchazeč vepíše svou nabídku do sloupce Seznam zboží s uvedením jeho kvantifikace, technických parametrů a ceny a stvrdí podpisem. 

Uchazeč je oprávněn podat nabídky na všechny části zakázky nebo jen na některou z nich. 
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Specifikace předmětu zakázky Seznam zboží s uvedením jeho kvantifikace, 
technických parametrů a ceny 
 

Parametry zboží požadované zadavatelem Parametry nabízeného zboží – vyplní uchazeč 

  

1.1. Malotraktor s příslušenstvím   Malotraktor s příslušenstvím 
Počet kusů: Počet kusů: 

1 1 

Minimální požadované parametry: Parametry nabízeného zboží: 

Malotraktor dvounápravový, poháněná všechna kola. 

 

Provedení motoru: vznětový s výkonem min. 14 kW.  

Provedení převodovky: mechanická s počtem převodových stupňů -

minimálně 6 dopředu + min. 3 dozadu. 

Přední náprava a zadní náprava s diferenciálem a uzávěrkou diferenciálu 

alespoň na jedna kola. 

Kola se šípovým dezénem. 

Hydraulický okruh: čerpadlo s výkonem min. 18 l/min. 

Zadní 3 bodový, hydraulicky ovládaný závěs s nosností min. 500 kg. 

Zadní vývodový hřídel s nezávislými otáčkami 540/xxx.   

Odpružené, nastavitelné sedadlo, bezpečnostní pás. 

Tažný závěs pro připojení přívěsu. 

Kabina: bez kabiny, s ochranným rámem. 

 

 

Záruční doba: Záruční doba: 

min. 3 roky.  

Odstranění vad: Odstranění vad: 
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do 30 kalendářních dní od nahlášení. Dojezd servisu na místo určené 

zadavatelem. 

 

 

Instalace: Instalace: 

Součástí dodávky je doprava, zprovoznění stroje a  zaškolení obsluhy 

v sídle zadavatele, návod k obsluze v českém jazyce a katalogy 

náhradních dílů. 

 

 Prohlášení uchazeče: 

 Technické parametry zboží jsou splněny dle Specifikace předmětu 

zakázky.   )* 

  

1.2. Rotavátor   Rotavátor 
Počet kusů: Počet kusů: 

1 1 

Minimální požadované parametry: Parametry nabízeného zboží: 

Rotavátor se záběrem min. 100 cm, výkonově určený k dodávanému 

malotraktoru a zapojitelný za dodávaný malotraktor. 

 

 

Záruční doba: Záruční doba: 

min. 3 roky.  

Odstranění vad: Odstranění vad: 

do 30 kalendářních dní od nahlášení. Dojezd servisu na místo určené 

zadavatelem. 

 

 

Instalace: Instalace: 

Součástí dodávky je doprava, zprovoznění nářadí a zaškolení obsluhy 

v sídle zadavatele, návod k obsluze v českém jazyce a katalogy 

náhradních dílů. 

 

 Prohlášení uchazeče: 

 Technické parametry zboží jsou splněny dle Specifikace předmětu 

zakázky.   )* 

  

1.3. Pluh radličný   Pluh radličný 
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Počet kusů: Počet kusů: 

1 1 

Minimální požadované parametry: Parametry nabízeného zboží: 

Výkonově určený k dodávanému malotraktoru a zapojitelný za dodávaný 

malotraktor. 

 

 

Záruční doba: Záruční doba: 

min. 3 roky.  

Odstranění vad: Odstranění vad: 

do 30 kalendářních dní od nahlášení. Dojezd servisu na místo určené 

zadavatelem. 

 

 

Instalace: Instalace: 

Součástí dodávky je doprava, zprovoznění nářadí a zaškolení obsluhy 

v sídle zadavatele, návod k obsluze v českém jazyce a katalogy 

náhradních dílů. 

 

 Prohlášení uchazeče: 

 Technické parametry zboží jsou splněny dle Specifikace předmětu 

zakázky.   )* 

  

1.4. Mulčovač nebo travní sekačka 

s mulčovačem  

 Mulčovač nebo travní sekačka s mulčovačem 

Počet kusů: Počet kusů: 

1 1 

Minimální požadované parametry: Parametry nabízeného zboží: 

Výkonově určený k dodávanému malotraktoru a zapojitelný za dodávaný 

malotraktor. 

 

 

Záruční doba: Záruční doba: 

min. 3 roky.  

Odstranění vad: Odstranění vad: 

do 30 kalendářních dní od nahlášení. Dojezd servisu na místo určené 

zadavatelem. 
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Instalace: Instalace: 

Součástí dodávky je doprava, zprovoznění nářadí a zaškolení obsluhy 

v sídle zadavatele, návod k obsluze v českém jazyce a katalogy 

náhradních dílů. 

 

 Prohlášení uchazeče: 

 Technické parametry zboží jsou splněny dle Specifikace předmětu 

zakázky.   )* 

  

 )*   Technické parametry nabízeného zboží by měly být splněny plně dle 

Specifikace předmětu zakázky (levý sloupec tabulky), v jiném případě bude 

nabídka vyřazena z hodnocení. Uvedením prohlášení o splnění technické 

specifikace uchazeč potvrzuje tuto skutečnost a zavazuje se k ní. 

 

Čestné prohlášení uchazeče 

Prohlašuji, že se subjekt předkládající nabídku se nepodílel 

na přípravě nebo zadání tohoto výběrového řízení. 

 

Nabídková cena  
Cena bez DPH (Kč): 

 

Cena vč. 21% DPH (Kč): 

 

Datum:  

 

Název uchazeče:  

 

Jméno oprávněné 

osoby uchazeče: 

 

Razítko a podpis: 
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