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Střední škola chovu koní a jezdectví Kladruby nad Labem 

Kladruby nad Labem 105 

533 14 Kladruby nad Labem 

Tel: 466 933 829  
Email:  info@skola-kladrubynl.cz 
Web: https://skola-kladrubynl.cz 
IČO:  00087858 

Výzva k podání nabídkové ceny 

 

Tato výzva spolu obsahuje zadávací podmínky jmenované veřejné zakázky a tvoří její zadávací dokumentaci. 

 

Číslo zakázky:  Čj. SŠCHKJ/237-2/2021/MŠ 

Název zakázky: Nákup planeru na úpravu povrchu jízdárny 

Předmět zakázky: Dodání planeru na úpravu povrchu jízdárny 

Datum vyhlášení zakázky: 24.5.2021 

Zadavatel: Střední škola chovu koní a jezdectví Kladruby nad Labem 

533 14 Kladruby nad Labem 105 

IČO 00087858 

Kontaktní osoba zadavatele: Marie Šourková 

sourkova.kladrubynl@seznam.cz 

723 731 181 

Lhůta pro podávání nabídkových 

cen: 

Konec lhůty pro podávání nabídkových cen (cena veřejné zakázky 

nepřekročí hodnotu 200 000,00 Kč): dne 11.6.2021 do 12:00  hod. 

Rozhodující je datum určeného ukončení výzvy k veřejné zakázce. 

Popis předmětu zakázky: Planer pro úpravu povrchu jízdárny, včetně dopravy a zaškolení 

Požadovaná technická specifikace – jednoduše nastavitelný: 

• planer nesený 

• šířka od 220 cm – 240 cm 

• váha max. do 320 kg 

• mřížový válec min. v průměru 345 mm 

• požadovaná výbava: 

✓ kolečko chránící stěnu jízdárny 

✓ ohrnovací lišta 

✓ otočný systém 
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Předpokládaná hodnota zakázky 

v Kč, včetně DPH: 

180  000,00 – předpokládaná cena 

Typ veřejné zakázky: Zakázka malého rozsahu – do 200 000,00 Kč 

Průzkum trhu dodavatelů: Průzkum trhu dodavatelů je proveden elektronicky. Dodavatel je 

povinen nabídkovou cenu sdělit zadavateli také elektronicky (email). 

Požadavek na zpracování 

nabídkové ceny: 

Nabídková cena bude uvedena v členění: cena v Kč bez DPH a cena 

v Kč včetně DPH za realizovanou zakázku. 

Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí celková cena 

za splnění předmětu zakázky (včetně všech souvisejících služeb, jako 

např. zprovoznění a zaškolení pracovníka zadavatele). 

Nabídková cena musí být v souladu s požadovanou technickou 

specifikací (uvedeno ve výzvě) 

Požadavky na uvedení kontaktní 

osoby uchazeče: 

Oslovený dodavatel v případě zájmu uvede kontaktní osobu ve věci této 

veřejné zakázky včetně kontaktních údajů (telefon, emailová adresa) 

Další podmínky pro plnění 

zakázky: 

Zboží bude následně na základě nabídkové ceny a splnění technických 

požadavků objednáno formou objednávky. Potvrzením objednávky 

dodavatel souhlasí s podmínkami uvedenými v objednávce. 

Objednávka musí být plněna nejpozději do 6 týdnů od obdržení závazné 

objednávky. 

Kontaktní osoba pro jednání:  

Jméno:  Marie  

Příjmení:  Šourková 

E-mail:  sourkova.kladrubynl@seznam.cz 

Telefon:  723 731 181 

  

V Kladrubech nad Labem, dne    20.5.2021        

                                                                                                              __________________________ 

                                                                                                                     MVDr. František Horák 

                                                                                                                              ředitel školy 


