
Příloha č. 1 k Zadávacím podmínkám 
 
 
 

  ZADÁVACÍ  DOKUMENTACE  K PODÁNÍ  CENOVÉ  NABÍDKY  N A  
VEŘEJNOU  ZAKÁZKU  MALÉHO  ROZSAHU 

 
 
 

Identifikace zadavatele . 
 
Název :   Psychiatrická nemocnice Brno 
Sídlo :   Húskova 2, 618 32  Brno 
Zastoupení :  MUDr. Marek Radimský, ředitel 
IČO :   00160105 
DIČ :   CZ00160105 
Kontaktní osoba :  Ing. Pavel Slezák 
Tel. spojení :  548 123 597 
Fax :   548 216 444 
 
 

1. Předmět veřejné zakázky 
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka multifunkční traktor pro potřeby PNB a  
 zametací kartáč, vlek, radlice na sníh,sněhová fréza, podkopový stroj, čelní 
nakladačí, mulčovač, rozmetadlo zimní, štěpkovač, půdní vrták, půdní fréza/,uvedení 
zařízení do provozu, proškolení pracovníků, záruční  a pozáruční servis. 

  
       
2. Technické požadavky 

Výkon minimálně 30 kW  
palivo – nafta  nebo CNG 
pohon 4x4 ,  
převodovka mechanická 
redukce pro pracovní a pojezdové rychlosti  
přední řiditelná náprava - hydraulické řízení 
kabina  s vodním .topením   
stěrač  
uzávěrka diferenciálu  
hydraulický rozvaděč v kabině 3 – 5 sekční 
světla čelní 2x 

  pracovní světlo přední 2x  
  držák SPZ  
blatníky přední a zadní  
zadní tříbodový závěs  - nosnost minimálně 850 kg 
zadní hydraulika + rychlospojky 
technický průkaz pro provoz na komunikacích  

  majáček  žluté barvy 
                        



zadní pracovní světlo                        
tažný závěs na vlek                   

         čtyřsekční rozvaděč   
    hydr. vývody + 2 přední   / na stroji 6 vpředu , 4 vzadu /.     

hmotnost celé soupravy s přídavným zařízením max. do 3 500 kg  
               obsluha – řidičský průkaz  skupiny B 
 
             Přídavná za řízení :  

Zametací kartáč  
– šíře  1400 -1600 mm  
– vana 
– stavěcí kola 
– kardan 
– hydr. natáčení zametače 
– kropení                                                   

 
Vlek  

– nosnost v soupravě s traktorem do 3,5 t 
– nájezdová brzda 
– sklápění na 3 strany                            
– stavěcí kolo                                            

 
Radlice na sníh  

– šíře 1400 1600 mm 
– odpružená  
– hydr. natáčená 
– s gum. břitem                                       

Sněhová fréza 
– šíře 1100 - 1250mm 
–  odpovídající délka kardanu pro danou soupravu                                                 

 
Podkopový stroj  

- šíře lopaty 300 - 400 mm 
- hloubka kopání min. 1500 mm                     

 
Čelní nakladač  s vyrovnávacím  závažím                                                              
 
Mulčovač  
                  –    vyklápění  na valník 

– šíře 1200 – 1400 mm  
– odpovídající délka kardanu pro danou soupravu                                                 
                                                    

        Rozmetadlo zimní  
– Minimálně 400 litrů 
– odpovídající délka kardanu pro danou soupravu                                                 

      
Štěpkovač 

– do průměru 100 mm 
– odpovídající délka kardanu pro danou soupravu                                                 
 

                                                         
Půdní vrták  

- průměr 300 – 400 mm 
- odpovídající délka kardanu pro danou soupravu                                                 
                                                       



 
 

 
Půdní fréza 

– šíře 1100 – 1200 mm 
– odpovídající délka kardanu pro danou soupravu                                                 
                                                         

 
3.       Služby spojené s dodávkou 
 
           Instalace stroje : 

- dodávka a umístění traktoru s příslušenstvím na místo určení u uživatele, 
- protokolární předání  uživateli, 
- součástí dokumentace musí být manuál v českém jazyce 

 
           Školení obsluhy :  
    Školením obsluhy se rozumí prokazatelné sdělení všech potřebných znalostí pro 

bezpečné a odborné použití předmětu veřejné zakázky, včetně závěrečného ověření 
získaných znalostí a dovedností.  

               Školené osoby musí dosáhnout kvalifikace pro školení dalších pracovníků uživatele 
v dané věci. 

 
4.  Další podmínky a požadavky: 
 

   Doložení veškerých atestů, schvalovacích protokolů včetně prohlášení o shodě. 
   Z technické dokumentace musí být patrné následující informace : 
- klasifikační třída přístroje,  
- nároky na četnost servisních prohlídek, 
- dostupnost servisu do 2 pracovních dnů 
- záruka 36 měsíců 

 
             Další požadavky zadavatele jsou uvedeny v návrhu smlouvy.  
             
5.  Platební podmínky    
 

Úhrada ceny proběhne v návaznosti na protokolárním odevzdání přístroje v době 
plnění, a to na základě faktury vystavené se splatností 30 dnů. 
 
 
V Brně dne 6.10.2014 

            
 

 
 Ing. Leo Venclík  
náměstek ředitele pro ekonomiku a TS 


