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Správa lesů města Tábora s.r.o. 
se sídlem: U Čápova dvora 2712, 390 02 Tábor - Měšice 

zastoupený Ing. Stanislavem Vyhnalem, jednatelem 
vydává dokument: 

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY 

v rámci zjednodušeného podlimitního řízení pro veřejnou zakázku na dodávky: 

„Pořízení vyvážecího vleku s hydraulickou rukou“  

Zadavatel veřejné 
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Správa lesů města Tábora s.r.o. 
U Čápova dvora 2712, 390 02 Tábor - Měšice 

625 02 646 
CZ 62502646 

+420 381 263 174 

lesymt@lesymt.cz 
www.lesymt.cz 

er73vcz 
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/62502646 

Kontaktní osoby zadavatele: 

Osobou oprávněnou k provádění právních úkonů Ing. Stanislav Vyhnal, kontaktní osobou ve věcech technických 

je Bc. Pavel Novotný, tel. +420 736 768 055, e-mail.: lesymt@lesymt.czc)
 

c) Údaje o přístupu k zadávací dokumentaci 

Předmět veřejné zakázky, požadavky na prokázáni splnění způsobilosti a kvalifikace a veškeré další podmínky 

zadavatele jsou podrobně uvedeny v zadávacích podmínkách (dále jen „ZP"). Kompletní ZP jsou k dispozici na 

profilu zadavatele na adrese: https://wwww.hodne-uverejneni.cz/profil/62502646 na webových stránkách 

www.lesymt.cz i na profilu Města Tábor a jsou volně přístupné. 

d) Základní vymezení předmětu veřejné zakázky  
Předmětem veřejné zakázky je dodávka klanicového vyvážecího vleku za traktor s hydraulickým jeřábem a 

drapákem pro nakládání dříví. 

Požadované technické parametry dodávek jsou vymezeny ve Formuláři technické specifikace, 

který tvoří přílohu č. 2 ZP. 

Předpokládaná hodnota zakázky a maximální nabídková cena 

Celková předpokládaná hodnota předmětu veřejné zakázky činí 900 000,-Kč bez DPH. 
I) Klanicový vyvážecí vlek, hydraulický jeřáb, drapák pro nakládání dříví - předpokládaná hodnota činí 

  900 000,-Kč bez DPH. 

Předpokládanou hodnotu pro položku (I) zadavatel stanovuje zároveň jako maximální nabídkovou cenu. 

V případě, že nabídková cena účastníka za předmět veřejné zakázky překročí tuto celkovou 

maximální nabídkovou cenu, bude toto posuzováno jako nesplnění zadávacích podmínek a 

zadavatel takového účastníka z další účasti v zadávacím řízení vyloučí. 

Zatřídění předmětu zakázky dle kódu CPV 

Zemědělské a lesnické stroje 161OOOOO-6 

  

Místo plnění zakázky 

Místem plnění je sídlo zadavatele. 

Doba plnění zakázky 

• Předpoklad uzavření smlouvy: 10/2021 

• Kompletní dodávku požaduje zadavatel zrealizovat 20.12.2021 

 

 

 

 

 

 
 

Název zadavatele: 

Sídlo; 

IČ: 

DIČ: 

tel: 

e:mail: 

webové stránky: 

datová schránka: 
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1. Dodavatel musí prokázat splnění základní způsobilosti dle § 74 ZZVZ, a to způsobem stanoveným v  

     § 75 ZZVZ. 
2. Dodavatel musí prokázat splnění profesní způsobilosti dle § 77 ZZVZ, a to předložením následujících 

dokladů: 

2.1 .výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do 

takové evidence vyžaduje; 

2.2 .oprávnění k podnikání v rozsahu pokrývajícím min. následující živnost: Nákup a prodej (např. 

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, Koupě zboží za účelem 

jeho dalšího prodeje a prodej, velkoobchod a maloobchod apod.) 

3. Dodavatel musí prokázat, že disponuje dostatečnou kapacitou lidských zdrojů a odborných schopností a 

zkušeností pro plnění předmětu veřejné zakázky. Za tímto účelem zadavatel v souladu s § 79 ZZVZ stanovil 

následující kritéria technické kvalifikace a způsob jejich prokázání: 

3.1 Dodavatel prokáže, že v uplynulých 3 letech před zahájením zadávacího řízení řádně 

zrealizoval alespoň 1 významnou obdobnou zakázku s finančním objemem min. 1 mil. 

Kč. Za významnou obdobnou zakázku se v tomto případě považuje dodávka obdobné lesní techniky. 

Realizaci obdobných zakázek prokáže dodavatel předložením seznamu obdobných zakázek 

realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech. V seznamu bude uveden název a popis předmětu 

zakázky, její cena, doba plnění a identifikace objednatele. 

3.2 Dodavatel v samostatné části nabídky předloží podrobný technický popis a zároveň 

fotografickou či výkresovou dokumentaci dodávek. 

4.1. Lhůta pro podání nabídek byla stanovena v souladu s § 54 ZZVZ a končí  

        dnem 07. 10. 2021 v 08:00 hodin. 

4.2. Nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek nebo podané jiným způsobem, než vymezují tyto 

zadávací podmínky, se nepovažují za podané a v průběhu zadávacího řízení se k nim nepřihlíží.   b)
 

Hodnocení nabídek bude prováděno podle ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídek bude 

hodnocena na základě nejnižší nabídkové ceny bez DPH. 

Nabídky budou hodnoceny tak, že podle výše nabídkové ceny bez DPH bude sestaveno pořadí nabídek. Jako 

ekonomicky nejvýhodnější bude pak vybrána nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH. 

Za předložené nabídky předem děkujeme. 

V Táboře dne: 21. 9. 2021 


