telefon

Vyrizuje: Ing. Jiri Pechar

v Zásmukách 3.11. 2011

321 796 402

Vec: Výzva více zájemcum o zakázku k podání nabídky
Zadavatel:

Mesto Zásmuky
zastoupené
sídlo:
telefon:
IC:

Ing. Jirí Pechar
Komenského nám. 133
321 796 402
00235954

Vás tímto vyzývá v souladu s ustanovením zákona c. 137/2006 Sb. O verejných zakázkách, v platném
znení ( dále jen zákon) k podání nabídky na verejnou zakázku malého rozsahu na dodavatele opravy
vozidla Š 706 CAS 25. Jedná se o hasicský vuz.

1.

Informace o predmetu verejné zakázky

Vypracování cenové nabídky na opravu hasicského vozu dle níže uvedené specifikace.
1.1.

Místo plnení

Místo realizace akce: Mestský úrad Zásmuky, Komenského nám. 133,281 44 Zásmuky
2.

lhuta pro podání nabídek, vcetne adresy, na f5terou mají být poslány

Nabídku doructe nejpozdeji do:
Datum: 21.11.2011

Hodina: 12,00

Možnost prohlídky dne 7.11. 2011
Kontaktní osoba:

8.00 - 15.00 hod.

a 9.11. 2011

Ing. Jirí Pechar, telefon 606404416,
Karel Novák, tel. 604212078
2.1.

Adresa pro podání nabídky

Sídlo zadavatele nebo e-mail: podatelna@zasmuky.cz

2.2.

Osoba prijímajícínabídku

Jméno a príjmení:
2.3.

Jirina Husová, podatelna, tel. 321 796402

Jiné upresnující

údaje pro podání nabídky

Nabídku muže zájemce dorucit po celou dobu lhuty pro podání nabídky vždy v pracovních dnech od
08:00 hod. do 12:00 hod a od 13 do 15,00 v pátek do 13,00 hodin. V poslední den lhuty budou nabídky
prijímány do 12:00 hodin. Podání lze ucinit písemne nebo e-mailem. V prípade písemné nabídky bude
tato dorucena v uzavrené obálce s nápisem" Neotvírat - nabídka na opravu hasicského vozu"
2.4"

Datum hodina a místo, kde se bude konatvýberzhotovitele

Datum: 21.11. 2011

3.
NE
4.
NE
5.

Hodina:

17,00 hodin

V sídle zadavatele.

Pripouští zadavatel varianty nabídky
Zadávání cástí verejných zakázek
Všeobecné požadavky zadavatele
1. prokázání oprávnení k podnikání (napr. predložení živnostenského listu nebo výpisu z
obchodníhorejstríkuci jiné evidence,pokud v ní má být dodavatelzapsán podle zvláštních

.

2.

právních predpisu) již pri predložení nabídky. Toto oprávnení nemuže být starší než 90 dnu a
muže se doložit ve stejnopise nebo v úredne overené kopii,
cestné prohlášení dodavatele o tom, že splnuje následující kriteria (u právnické osoby bude
podepsané osobou oprávnenou jednat jejím jménem), tj. zda:
- není v likvidaci Ude-Iio právnickou osobu),
- v uplynulých 3 letech proti nemu nebyl prohlášen konkurs nebo konkurs nebyl zrušen pro
nedostatek majetku,

- potvrzení FU, že nejsou evidovány danové nedoplatky,
- potvrzení, že nejsou evidovány nedoplatky na pojistném a na penále na verejné zdravotní
pojištení, nebo na pojistném a na penále na sociální zabezpecení a príspevku na státní politiku
zamestnanosti, s výjimkou prípadu, kdy bylo povoleno splácení ve splátkách a není v prodlení
se splácením splátek,
3. cestné prohlášení dodavatele o tom, že nebyl pravomocne odsouzen pro trestný cin nebo došlo
k zahlazení odsouzení trestného cinu, jehož skutková podstata souvisí s predmetem podnikání,
jde-Ii o fyzickou osobu; jde-Ii o právnickou osobu, musí tuto podmínku splnovat a prohlášení
ucinit statutární orgán nebo každý clen statutárního orgánu, vedoucí organizacní složky
zahranicní právnické osoby nebo statutárním orgánem poverený zástupce,

Zájemce stanoví nabídkovou cenu dle této specifikace:
demontáž motoru a demontáž spojky motoru, výmena spojky motoru a zpetná montáž motoru
do vozidla
instalace alternátoru náhradou za dynamo
serízení vstrikovacího cerpadla, serízení vstrikovacu
kontrola brzd, promazání brzdových klícu
demontáž penové nádrže, vcetne penového okruhu úcelového zarízení
instalace nové, zadní cásti nástavby
o rovná zadní stena nástavby
o instalace zadních výklopných dverí
. aretace plynovými vzperami
. zapuštený zámek
o instalace 2 kusu bocních dvírek
. otevírání do boku
. zapuštené zámky
o instalace zadního žebríku pro prístup na palubu nástavby
. okopový plech
. osvetlení žebríku
o instalace nové, zadní cásti paluby nástavby, náhrada za zrušenou penovou nádrž
o instalace zadního, ochranného zábradlí
vyvedení výtlaku do spodní cásti nástavby
instalace nového zadního nárazníku, vc. zapuštených, koncových svetel
instalace pevné police nad úcelové zarízení
o uložení plovoucího cerpadla
o uložení motorové pily
instalace úložných prostoru pro hadice a proudnice
o levé + pravé zadní, bocní dvere nástavby
výmena držáku zpetných zrcátek, vcetne zrcátek
instalace 2 kusu LED svetel PREDATOR modré barvy na masku vozidla
o zapojeno na samostatný vypínac
instalace 2 kusu halogenových hledácku na zadní cást vozidla
o instalace na trny s elektrickou prípojkou
instalace vzduchové houkacky na kabinu ridice
o houkacku dodá objednatel
o tlacítko houkacky u ridice a velitele vozu
pretesnení obtoku lafetové proudnice
oprava sání
o výveva
o výfuk
kontrola, prípadná oprava prepadu vodní nádrže
2

instalace držáku dýchacích prístroju do 1. levých, predních dverí nástavby
o pevné uložení
olakování nove zhotovených a vymenených dílu zadní cásti nástavby
Další požadavky:
Nabídková cena bude uvedena vcetne DPH v Kc.
Nabídková cena bude zpracována a stanovena jako cena »nejvýše prípustná«!
Nabídkovou cenu zpracovat pro platbu prevodem "ihned", ne splátkovým zpusobem

1. Cena - pri splnení všech požadovaných podmínek ( váha 70% )
2. Zárucní lhuta uvedená v mesících (váha 15% )
3. Termín dokoncení opravy - zájemce uvede presné datum predání vozidla zadavateli ( váha 15% )

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny predložené nabídky, zrušit výber uchazecu kdykoliv v
jeho prubehu, jednat o podmínkách uvedených ve smlouve.

Ing. Jirí Pechar
starosta mesta

/~~

V Zásmukách dne 3.11. 2011
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