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1 Obchodní, platební a ostatní podmínky
Závazné obchodní, platební a ostatní podmínky jsou dány dále pak samostatně přiloženým závazným návrhem kupní
smlouvy, který je uchazeč povinen vyplnit (na žlutě vyznačených místech). Vzor smlouvy nesmí být měněn v rozporu
se zadávacími podmínkami a nabídkou uchazeče. Změna návrhu smlouvy bude považována za nesplnění obsahové
úplnosti nabídky, což bude důvodem pro vyřazení nabídky z dalšího posouzení a hodnocení.

2 Technické podmínky
Technická specifikace předmětu zakázky je dána přílohou této ZD (Příloha č. 01 Technická specifikace dodávky).
Celému předmětu zakázky je přiřazen soubor, jehož obsah stanovuje technické specifikace dodávaných částí
předmětu zakázky. Uchazeč je povinen předložit technickou specifikaci, tedy vyplnit v tabulce v barevně
zvýrazněném třetím sloupečku „Hodnoty parametrů dodávky (doplní uchazeč)“ parametry jím nabízeného
předmětu dodávky.
Vzhledem ke spolufinancování předmětu zakázky z dotace, musí být součástí lesnické nástavby k dodávanému
traktoru mj. ochranný rám. Požadavky na tyto ochranné prvky lesnické nástavby jsou definovány nařízením
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013 ze dne 5. února 2013 o schvalování zemědělských a lesnických
vozidel a dozoru nad trhem s těmito vozidly, podle něhož musí být traktor určený k vykonávání lesnických prací nebo
k tažení lesnických přípojných vozidel nebo zařízení vybaven ochrannou konstrukcí chránící obsluhu proti padajícím
předmětům (tzv. FOPS - Falling Object Protective Structures) a ochrannou konstrukcí chránící obsluhu před
vnikajícími předměty (tzv. OPS - Operator Protective Structures).
Požadavky FOPS jsou v případě lesnických traktorů kategorie T1 dány normou ISO 8083:2006, v případě lesnických
traktorů kategorie T2 a T3 dány přílohou XI nařízení Komise v přenesené působnosti (EU) č. 1322/2014 ze dne 19.
září 2014, případně kodexem OECD, kód 10. Požadavky OPS jsou v případě všech lesnických traktorů dány normou
ISO 8084:2003.
Aby bylo možné kabinu nebo ochranný rám prohlásit za ochrannou konstrukci podle FOPS i OPS, musí být schválen
(homologován) schvalovacím orgánem (v České republice Ministerstvem dopravy). Z důvodu kontroly dotačního
orgánu upozorňuje zadavatele dodavatele, že při dodání předmětu zakázky bude muset být dodavatelem
předložen dokument prokazující schválení ochranné konstrukce (pokud tato skutečnost nevyplývá z technického
průkazu nebo osvědčení, předkládá se technická dokumentace vozidla nebo kopie osvědčení o schválení typu).
Ze znění příslušných standardů vyplývá, že např. tzv. ochranný oblouk za sedadlem řidiče nemůže plnit požadavky
podle FOPS (nechrání obsluhu proti padajícím předmětům) ani podle OPS (nechrání obsluhu proti pronikajícími
předměty, protože není doplněn odpovídající drátěnou sítí, bezpečnostním sklem nebo polykarbonátovou výplní).
Jako ochrana před vnikajícími předměty se neakceptuje pouhá bezpečnostní fólie na sklech.
Za adekvátní ochranu obsluhy se pro účely dotace považuje venkovní rám a drátěné sítě pro ochranu zadního skla
a bočních skel (nepožadují se na dveřích traktoru).
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Skutečnost, že lesnická nástavba splňuje výše uvedené, prokazuje v nabídce uchazeč ve vyplněné a podepsané
Technické specifikaci dodávky.
Jednotlivé předměty dodávky musí být plně funkční a musí splňovat veškeré podmínky stanovené zákony,
vyhláškami a směrnicemi platnými v České republice a EU pro řádné provozování a užívání.
Předměty dodávky musí být dodány jako nové, tzn., že kupující musí být prvním vlastníkem. Rok výroby nesmí být
starší než rok 2016. Tuto podmínku dodavatel potvrdí vyplněným a podepsaným čestným prohlášením (Př. 04
Čestné prohlášení dodavatele o stáří stroje). Čestné prohlášení podepisuje oprávněný zástupce uchazeče.

3 Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií
3.1 Otevírání obálek
Zadavatel provede neveřejné otevírání obálek, které proběhne bez přítomnosti zástupců uchazečů. Zadavatel
provádí kontrolu obálek a kontrolu podaných nabídek. Pokud byly některé nabídky podány po uplynutí lhůty pro
podání nabídek, zadavatel tyto nabídky neotevírá.
3.2 Posouzení a hodnocení nabídek
Zadavatel posoudí nabídky z hlediska splnění požadavků uvedených v zadávacích podmínkách. V případě, že
zadavatel posoudí, že nabídka uchazeče nesplňuje požadavky stanovené zadavatelem a neusnese-li se na výzvě
uchazeče k vysvětlení nabídky, nabídku uchazeče vyřadí.
Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH.
Zadavatel provede hodnocení nabídek podle výše nabídkových cen jednotlivých uchazečů tak, že sestaví pořadí
uchazečů od prvého k poslednímu s ohledem na nabídnuté výše nabídkové ceny v Kč bez DPH; nejvýhodnější
nabídkou je pak ta, která nabízí nejnižší nabídkovou cenu v Kč bez DPH. Posuzována bude nabídková cena bez DPH
uvedená v kupní smlouvě.

4 Ostatní ustanovení
Ustanovení, která nejsou uvedena v této zadávací dokumentaci, se řídí Příručkou pro zadávání veřejných zakázek
Programu rozvoje venkova na období 2014–2020, příp. relevantními platnými právními předpisy.
Zadavatel je oprávněn zrušit výběrové řízení i bez udání důvodu, a to do doby uzavření smlouvy.

V Budči, dne 1. 2. 2017
..............................................................
zadavatel
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