VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU
ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU
Dodávka 1 ks vozidla s jednoramenným nosičem kontejnerů

Zadávání zakázky malého rozsahu Technickými službami města Dvora Králové nad Labem
probíhá podle vnitroorganizační směrnice č. 9 – Zadávání zakázek malého rozsahu
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1.

IDENTIFIKACE ZADAVATELE:

Název zadavatele:
Sídlo:
Právní forma:
Zastoupená ředitelem organizace:
Ve věcech technických je oprávněn jednat:
IČ:
DIČ:
2.

Technické služba města Dvora Králové nad Labem
Seifertova 2936, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Příspěvková organizace
Ing. Janem Horsákem
Milan Štemberk
00052981
CZ00052981

PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks vozidla s jednoramenným nosičem kontejnrů

Technické podmínky, specifikace a další závazné podmínky pro splnění:
Technické parametry podvozku:

vozidlo kategorie N2

celková hmotnost max. 9,0 t

pohon 4x2 se samosvorným diferenciálem

výkon motoru min 125 kW, motor v provedení min. Euro 6, diesel

systém Start/Stop motoru

rozvor kol max. 3 500 mm

šířka kabiny vozidla max. 2 000 mm

stabilizátor zadní nápravy

dvoumontáž na zadní nápravě

pneumatiky trakční k zadní nápravě

rezervní kolo s držákem

brzdy kotoučové na přední i zadní nápravě

brzdová soustava hydraulická dvouokruhová

elektricky ovládaná okna u řidiče a spolujezdce

vyhřívaná zpětná zrcátka

rádio

kabina jednoduchá standardní pro 3 osoby

sklopná kabina trambusového typu

lavice, na straně spolujezdce, sklopná

sedadlo řidiče odpružené

centrální zamykání s dálkovým ovládáním

automatizovaná převodovka šestistupňová

palivová nádrž min 100 l

ABS s elektronickým rozdělovačem brzdné síly

posilovač řízení

akustická výstraha při couvání

vedlejší pohon PTO pro hydraulické čerpadlo hákového nosiče

barva kabiny bílá
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čelní upínací deska pevná dle DIN EN 15432 typ F2 pro montáž čelních nástaveb

hydraulický obvod pro pohod čelních a zadních nástaveb za jízdy vozidla (radlice,
sypač, hydraulická ruka)

hydraulická nádrž o objemu min. 80 l

ovládání hydraulických okruhů v kabině vozidla pomocí elektrického ovládacího
panelu (zapínání hydraulického čerpadla, polohovací radlice)
Technické parametry jednoramenného nosiče kontejnerů:

jednoramenný teleskopický nosič, kapacita nakládání min 5.500 kg

výška háku 1.000 mm s gravitační západkou

pro rozteč podélníků kontejneru 1.060 mm

teleskopický sloup háku uložený v samomazných kluzných prvcích

pro manipulaci (nakládání, skládání a sklápění) s kontejnery o vnější délce 3.400 4.300 mm

zajištění kontejneru hydraulické – vnitřní

hydraulický rozvaděč 3 sekční – elektricky ovládaný

ovládání funkcí mechanismu elektronicky pomocí řídící jednotky (hlídání
nepovolených manipulací) a ovladače kabiny propojený kabelem

hydraulické čerpadlo pístkové o min průtoku 40 litrů/min.

základní nosný rám mechanismu z ocelových uzavřených profilů

regulační ventil průtoku hydraulického čerpadla

2 hydraulické rychlospojky bezúkapové, umístěné v levé zadní části vozidla vč.
třícestného kohoutu, pojistného ventilu a el. zásuvky , určené pro kontejner s hydraulickým
jeřábem

dodatečné pojištění kontejneru s hydraulickým jeřábem v přední části nosiče
kontejnerů

povinná výbava podvozku dle vyhlášky

sklopná tabulka „A“

schránka na nářadí o min. objemu 74 liltrů

nádrž na vodu, plastová, černá o min. objemu 30 litrů

pracovní světla LED na zadní stěně kabiny – 2 ks

barva nástavby černá RAL

kompatibilní se stávajícím kontejnerem o délce 4.300 mm, osazeným hydraulickou
rukou HYVA typ
Technické parametry sypačové nástavby:

sypačový zásobník tvaru V

násypka vyrobena z konstrukční oceli

objem násypky min. 2,5 m³

doprava posypového materiálu jedním šnekem

skluz k rozmetadlu včetně rozmetacího talíře – nerez

plynové pružiny pro nadlehčení při zvedání rozmetadla

elektrické dávkování bez závislosti na rychlosti pojezdu nosiče

dávkovací poměr: inertní materiál 5 – 250 g/m³; chemický materiál 5 – 40 g/m³

šířka posypu v rozmezí od 1 do 6 m

manuální nastavení posypového obrazce

nouzové řízení při poruše

sklopná ochranná střecha

maják na zádi nástavby

signalizace posypu
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ochranné síto
solankové nádrže po stranách násypky o objemu min. 850 l
solankové dávkovací čerpadlo, rozvody solanky z nerezavějícího materiálu
provedení pro jednoramenný hákový nosič
barevné provedení RAL 2011 oranž

Technické parametry sněhové radlice:

sněhová radlice přímá

možnost hydraulického přetáčení na pravou a levou stranu

hydraulické zvedání a spouštění včetně plovoucí polohy

bezpečnostní pružinový systém zajišťující sklopení celého štítu radlice při najetí na
překážku o výšce min. 50 mm

materiál břitu – pryž

celková šířka radlice min. 2.300 mm – max. 2.500 mm

záběrová šířka radlice min. 2.000 mm – max. 2.100 mm

připojovací rozměry dle DIN EN 15432 typ F2

bezpečnostní praporky

barevné provedení RAL 2011 oranž

3.

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

Předpokládaný termín zahájení:
Konečný termín dokončení:
Místo plnění:

4.

20.03.2017
15.09.2017
areál Technických služeb města Dvora Králové nad Labem

PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předpokládaná hodnota zadávané zakázky: 2.300.000,00 Kč bez DPH

5.

POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ

Uchazeči prokazují splnění kvalifikace:

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč, který předloží výpis
z Obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, nebo výpis z jiné obdobné evidence a doklad o
oprávnění k podnikání

Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč předložením
referenční listiny o realizaci 3 obdobných zakázek v uplynulých 3 letech
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Uchazeč je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svoji
kvalifikaci.
Pokud uchazeč ve své nabídce neprokáže kvalifikaci stanoveným způsobem, nebude jeho
nabídka hodnocena.
Zadavatel má právo požadovat vyjasnění nebo doplnění kvalifikace.
6.

MÍSTO A LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Písemné nabídky musí být doručeny v uzavřené obálce, s uvedením adresy, na níž je možné
nabídku případně vrátit, opatřené heslem „NEOTVÍRAT SOUTĚŽ“ - Dodávka 1 ks vozidla
s jednoramenným nosičem kontejnerů do sídla organizace:
Technické služby města Dvora Králové nad Labem, Seifertova 2936,
544 01 Dvůr Králové nad Labem:

osobně na podatelně organizace

poštou (při doručení poštou je rozhodující čas doručení zásilky)
lhůta pro doručení nabídek zadavateli je 10.04.2017 do 11:00 hod.

7.

OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK

Otevírání obálek se uskuteční v Technických službách města Dvora Králové nad Labem dne
10.04.2017 ve 12:00 hod., bez možnosti účasti uchazečů.

8.

LHŮTA, PO KTEROU JSOU UCHAZEČI SVÝMI NABÍDKAMI VÁZANÍ
(ZADÁVACÍ LHŮTA)

Tato lhůta činí 60 dní a počíná běžet dnem následujícím po otevírání obálek. Zadávací lhůtou
se rozumí doba, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni. Uchazeči, jehož nabídka
byla vybrána jako nejvhodnější, se tato lhůta prodlužuje do uzavření smlouvy, nejvýše však o
20 dní.
9.

ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK DLE HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ

Nabídky budou zadavatelem hodnoceny podle „základních hodnotících kritérií“

č.

Hodnotící kritérium

Váha kritéria

1

Cena za dodávku 1 ks mechanismu pro sečení uvedená v Kč
bez DPH

80%

2

Délka záruky na předmět zakázky v měsících

20%

5

Hodnotící kritérium č. 1
Cena bude uvedena bez DPH.
Za nejvýhodnější nabídku je považována nabídka s nejnižší cenou.
Kritérium bude v rámci jednotlivých nabídek hodnoceno podle následujícího standardního
vzorce pro hodnocení nabídky:

Nejvýhodnější nabídka
100x ----------------------------- x váha kritéria vyjádřená v %
Hodnocená nabídka
Hodnotící kritérium č. 2
Pro hodnocení tohoto kritéria bude použita délka záruky v měsících. Za nejvýhodnější nabídku
je považována nabídka s nejdelší zárukou.
Kritérium bude v rámci jednotlivých nabídek hodnoceno podle následujícího standardního
vzorce pro hodnocení nabídky:
Hodnocená nabídka
100x ----------------------------- x váha kritéria vyjádřená v %
Nejvýhodnější nabídka
Vítězná nabídka bude nabídka s nejvíce sečtenými body hodnotících kritérií 1 a 2.

10.

PLATEBNÍ, FAKTURAČNÍ A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Kupní cena bude rozložena do dvou částí – 90% kupní ceny bude fakturováno při předání
předmětu výběrového řízení se splatností 30 dní. 10% kupní ceny bude fakturováno po 45
dnech od předání se splatností 30 dní.
Zadavatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení daňový doklad –
fakturu, která neobsahuje některou náležitost nebo má jiné závady v obsahu a ve vráceném
daňovém dokladu – faktuře je musí vyznačit. Dodavatel je povinen daňový doklad – fakturu
opravit nebo nově vyhotovit. Vrácením daňového dokladu – faktury přestává běžet původní
lhůta splatnosti a běží znovu od počátku ode dne jejího opětovného doručení zadavateli.
Záruka na zařízení bude stanovena minimálně na 24 měsíců.
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11.

POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

Nabídka bude zpracována v českém jazyce (listiny v jiném než českém jazyce budou doplněny
úředním překladem do českého jazyka) v písemné formě a bude podepsána osobou oprávněnou
za uchazeče jednat a podepisovat podle výpisu z Obchodního rejstříku popřípadě osobou
zmocněnou, jejíž plná moc musí být součástí nabídky.
Členění nabídky, obsah:

Vyplněný formulář „KRYCÍ LIST NABÍDKY“, obsahující identifikační údaje
dodavatele, opatřený razítkem a podpisem oprávněné osoby (osob) uchazeče v souladu se
způsobem podepisování uvedeným ve výpise z Obchodního rejstříku nebo zástupcem
zmocněným k tomuto úkonu podle právních předpisů (plná moc pak musí být součástí
nabídky, uložená za krycím listem nabídky).

Návrh smlouvy – návrh kupní smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou za
uchazeče jednat a podepisovat v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpisu z
Obchodního rejstříku, popřípadě zmocněncem uchazeče a opatřen otiskem razítka.

Doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů.

Doklad o splnění technických kvalifikačních předpokladů – referenční listinu o
realizace obdobných zakázek v uplynulých 3 letech.

12.

PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

Podkladem pro vypracování nabídky je výčet technických parametrů uvedených v předmětu
zakázky.

13.

PRÁVA ZADAVATELE

Zadavatel si vyhrazuje právo:

změnit nebo doplnit soutěžní podmínky

o znění smlouvy dále jednat a požadovat její doplnění nebo její změnu v případě
vážné a odůvodněné nemožnosti plnění zadaných podmínek v předmětu zakázky ze strany
vítězného uchazeče zahájit jednání s uchazečem, který se umístil jako druhy a další v pořadí

zadávací řízení před podpisem smlouvy zrušit

odmítnout veškeré předložené nabídky

neuzavřít smlouvy s žádným uchazečem
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vyloučit ze soutěže nabídky, které nesplňují požadavky zadávací dokumentace a jsou
obsahově nekompletní vzhledem k soutěžním podmínkám
zrušit výběrové řízení bez udání důvodu

Ve Dvoře Králové nad Labem dne
Ing. Jan Horsák v.r.
ředitel organizace
Příloha č. 1 – Krycí list nabídky
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