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Název veřejné zakázky: SŠ zemědělská a přírodovědná Rožnov 
pod Radhoštěm - nákup techniky

Identifikační údaje o zadavateli
       Název: Střední škola zemědělská a přírodovědná 

Rožnov pod Radhoštěm
       Sídlo: Nábřeží Dukelských hrdinů 570, 756 61 

Rožnov pod Radhoštěm
       IČ: 00843547
Veřejná zakázka podle předmětu: Veřejná zakázka na dodávky
Forma zadávacího řízení: Otevřené nadlimitní řízení

Na základě žádosti dodavatele poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace.

DOTAZ 1

Traktor I
- Tovární imobilizér zamezující neodbornému používání traktoru, případně jeho zcizení“ -

Vámi požadovaný Imobilizér, je svým způsobem diskriminační položkou, protože toto 
mohou splňovat, dle námi zjištěných informací, pouze dvě značky na trhu, ze kterých jedna 
zcela určitě nesplní vaše další požadavky. Imobilizér lze dodělat. Svým provedením bude 
plně nahrazovat tovární provedení. Byl by takto řešený imobilizér akceptován? 

- Dále jsem se chtěla informovat o tom, zda je nutné dodržet parametr „Automatická kontrola 
hladiny chladící kapaliny a motorového oleje“ – tento parametr splníme na půl, umíme 
kontrolovat pouze chladící kapalinu. Bylo by možné tento parametr trochu pozměnit? 

- Prosím o vysvětlení parametru „Displej podporující funkci VRC - řízení variabilní dávky 
nářadí pomocí aplikační mapy“ – děkuji. 

- Prosím o vysvětlení – „Odpružená kabina s klimatizací, automatickou regulací odpružení 
dle zatížení“ – kabina si má sama nastavit tuhost odpružení, nebo stačí, že si obsluha 
manuálně nastaví tuhost sama? 

- Prosím o vysvětlení – „Telemetrické sledování stroje“ – co vše chcete, aby bylo sledováno?
- Další náš dotaz směřuje na převodovky požadovaných traktorů I a II. Převodovka, kterou 

požadujete je svým způsobem v kategorii 110Hp zastaralá a řadí se do skupiny slabších 
traktorů. Můžeme Vám nabídnout pouze výkonnější, modernější (3x8 namísto 4x4), kdy 
dostanete 8rychlostí řazených pod zatížením. Bude z vaší strany akceptována?



Strana 2

ODPOVĚĎ 1

Ad 1: zadavatel trvá na dodržení stanovené technické specifikace, která koresponduje se 
stroji, které se dnes již používají odbornému k výcviku a zároveň je v souladu s jeho dalším 
směřováním.

Ad 2: zadavatel trvá na dodržení stanovené technické specifikace, která koresponduje se 
stroji, které se dnes již používají odbornému k výcviku a zároveň je v souladu s jeho dalším 
směřováním.

Ad 3: jde dnes o standartní záležitost, jedná se například o zvýšení či snížení dávky hojení 
dle známých dat.

Ad 4: jde o odpruženou kabinu s automatickou (kabina sama reguluje) regulací odpružení dle 
zatížení, nikoli manuální.

Ad 5: veškerá data z traktoru (stroje), např. počátek - konec práce, spotřeba, místo práce, 
dávku hnojení, postřiku atd.

Ad 6: zadavatel trvá na dodržení stanovené technické specifikace, která koresponduje se 
stroji, které se dnes již používají odbornému k výcviku a zároveň je v souladu s jeho dalším 
směřováním.

DOTAZ 2

Traktor II
- Prosím o vysvětlení: „Vzpěrné táhlo – hák.“ Děkuji moc.
- U tohoto traktoru Vám musím nabídnout naši lepší převodovku, protože s převodovkou 

16x16 (což je požadovaných 4x4), umím pouze čerpadlo 113l/min. Bylo by možné 
požadovaný parametr na hydraulické čerpadlo snížit na úroveň 110L/min?

ODPOVĚĎ 2

Ad 1: horní vzpěrné táhlo=hák=třetí bod, jde o zcela běžnou součást sloužící k zapojení stroje 
do tříbodového závěsu traktoru.

Ad 2: zadavatel trvá na dodržení stanovené technické specifikace, která koresponduje se 
stroji, které se dnes již používají odbornému k výcviku a zároveň je v souladu s jeho dalším 
směřováním. Zadavatel samozřejmě u každého požadavku technické specifikace umožňuje 
nabídnout i lepší řešení, v takovém případě tuto skutečnost dodavatel vždy uvede u daného 
požadavku v dokumentu „SVAZEK 3 - příloha č. 1 - Tabulka s technickými parametry“.

INFORMACE

Zadavatel posoudil výše poskytnuté vysvětlení a konstatuje, že vysvětlení nemění zadávací 
podmínky a nemá vliv na zpracování nabídek či okruh možných dodavatelů. Z tohoto důvodu 
zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.
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