MĚSTYS ČASTOLOVICE
Masarykova 10, 517 50 Častolovice, okres Rychnov n.K.
Poptávkové řízení k podání cenové nabídky zakázky malého
rozsahu na dodavatele
"Pořízení techniky na úpravu a údržbu veřejných ploch"
Zadavatel: Městys Častolovice
starostka: Mgr. Jarmila Novohradská
IČ: 00274780
Tel. , fax 494 320 108, 494 321 726
Kontaktní osoba, telefon: místostarosta pan Kunčar, 494 320 107, 602 104 632
(dále jen Městys Častolovice)
Vymezení plnění zakázky:
Předmětem poptávkového řízení: je dodávka nové čelně nesené horizontální sekačky a
neseného vysavače trávy, listí a komunálního odpadu. Tyto stroje musí být agregovatelné na
komunální traktor Kioti CK 22 HST Cab.
Základní požadavky na plnění zakázky:
čelně nesená horizontální sekačka
− horizontální mezinápravová sekačka s pracovním záběrem 130-150cm
− osazená 3-mi noži, pohon od centrální vstupní převodovky klínovým řemenem
− převodovka pro 2000ot/min čelního PTO
− seřízení výšky sečení pomocí distančních podložek,
− boční výhoz
− opěrná otočná kola
− potřebný příkon 20 – 25 HP
nesený vysavač trávy, listí a komunálního odpadu
− zavěšení na zadním třetím bodě traktoru
− sací turbína, sání uspořádáno na pravé straně
− optický ukazatel plnění
− zhutnění nasávaného materiálu pro získání většího objemu
− sací hadice od čelní sekačky
− verze vysypávání do výšky alespoň 190 cm
− sací příruba pro žací ústrojí
− objem zásobníku aespoň 600 litrů
− dvoučinná zdvíhací pístnice se škrtícím ventilem pro zajištění zásobníku v
požadované poloze
− opěrná kola
− kloubová hřídel s volnoběhem
− osvětlení
Předpokládaná hodnota zakázky je 420 000 Kč včetně 21 % DPH
Tato cena je zároveň cenou maximální.

Doba a místo plnění:
Doba plnění: 14. 4. - 10. 5. 2013
Místo plnění: Městys Častolovice
Způsob zpracování cenové nabídky:
Do nabídky bude uvedena celková cena bez DPH, u plátců daně bude uvedena sazba (21%)
a částka DPH a celková cena včetně DPH. Nabídka musí být zpracována položkově a v
korunách českých. Předložte oprávnění k podnikání (živnostenský list, výpis z obchodního
rejstříku), a to v prosté kopii.
Součástí nabídky bude výpis technických parametrů předmětu veřejné zakázky v souladu s
podmínkami zadavatele a předpokládaný závazný termín dodávky předmětu veřejné
zakázky.
Vybraný dodavatel bude dále povinen před podpisem smlouvy doložit výpis z obchodního
rejstříku či jiné evidence ne starší 30 dnů, a to v originále nebo úředně ověřené kopii a výpis
z rejstříku trestů ne starší 30 dnů, a to v originále nebo úředně ověřené kopii.
Další požadavky investora na plnění zakázky a zpracování nabídky:
Obsahem nabídky bude návrh smlouvy na realizaci dodávky předmětu veřejné zakázky s
uvedením garantovaného termínu dodání předmětu veřejné zakázky a s uvedením smluvní
pokuty za nedodržení závazného termínu dodání předmětu zakázky. V návrhu smlouvy bude
řešena otázka záručního a pozáručního servisu a bude obsahovat i výpis technických
parametrů předmětu veřejné zakázky v souladu podmínkami zadavatele. Návrh smlouvy
bude podepsán oprávněnou osobou uchazeče.
− Platba za realizaci veřejné zakázky proběhne dle daňového dokladu (faktury),
vystaveného do 1 měsíce po předání a převzetí předmětu zakázky. Faktura musí
splňovat všechny náležitosti daňového dokladu.
− Zadavatel nebude poskytovat zálohy
− Při prodlení s platbami ze strany zadavatele do 1 měsíce nebude uchazeč požadovat
po zadavateli zákonné úroky z prodlení ani žádné jiné sankce. Pří prodlení delším
než 1 měsíc nebudou po zadavateli požadovány vyšší sankce než zákonné úroky z
prodlení.
Soutěžní lhůta:
Soutěžní lhůta začíná dnem 15. 2. 2013 a končí dnem 1. 3. 2013 v 11,00 hodin a je
stanovena na 15 dní.
Zadávací lhůta:
Zadávací lhůta je stanovena na 15 dní.
Místo pro podání nabídek:
Nabídky budou podány na Úřad městyse v Častolovicích, nebo zaslány na adresu Městys
Častolovice, Masarykova 10, 517 50 Častolovice do skončení lhůty dne 1. 3. 2013 do 11,00
hodin.
Otevírání obálek:
Otevírání obálek bude probíhat na Úřadě městyse v Častolovicích po skončení lhůty dne
4. 3. 2013 od 16,00 hodin.
Hodnotící kritéria:
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena.
Další podmínky a informace:
− Obálky musí být zalepeny a na dvou místech zalepení musí být podepsány, na
přední straně bude napsán nápis: Zakázka akce: "Pořízení techniky na úpravu a

údržbu veřejných ploch" a „ NEOTEVÍRAT“. Pokud nebude obálka označena
podpisy, bude vyřazena.
−

Zadavatel si vyhrazuje právo soutěž zrušit a odmítnout všechny nabídky.
O vyhodnocení nabídky budou uchazeči bez odkladu vyrozuměni.

−

Bližší informace podá pan Kunčar,
tel: 494 320 107, mobil 602 104 632.

místostarosta

městyse

Častolovice,

Mgr. Jarmila Novohradská
starostka městyse

V Častolovicích dne 15. 2. 2013

