Město Česká Třebová, Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová

ZADÁVACÍ PODMÍNKY
pro uchazeče
o veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku

ČELNÍ NAKLADAČ S PŘÍSLUŠENSTVÍM
PRO TRAKTOR ZETOR MAJOR 80

SRPEN 2019
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1. Identifikace veřejného zadavatele
Veřejný zadavatel:
Sídlem:
Zastoupený:
IČO:
DIČ:
tel.:

Město Česká Třebová
Staré náměstí 78, Česká Třebová, PSČ 560 02
Mgr. Magdalénou Peterkovou, starostkou města
002 78 653
CZ00278653
465 500 111

2. Forma zadání veřejné zakázky
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku podle Směrnice pro zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu Městem Česká Třebová ze dne 01.04.2017, kategorie „B“ a nejedná
se o veřejnou zakázku ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů.
Formou cenových nabídek má zadavatel zájem zjistit zejména úroveň cen v daném místě a čase
obvyklé. Žádná z předložených cenových nabídek nemusí být zadavatelem akceptována.
3. Předmět plnění veřejné zakázky
Předmět plnění veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka čelního nakladače s příslušenstvím,
a to včetně montáže a servisních a záručních podmínek. Čelní nakladač a jeho příslušenství musí
být kompatibilní s traktorem Zetor Major 80 (rok výroby traktoru 2013).
Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky malého rozsahu:
1. Čelní nakladač (výložník, rám (konzole) Zetor Major, kompletní hydraulika):
Barva: červená,
Průměry hydraulických válců: min. 63/70 mm,
Zdvih v oku výložníku: min. 3400 mm,
Nakládací výška: min. 3150 mm,
Výsypná výška: min. 2400 mm,
Hloubkový dosah: min. 150 mm,
Zvedací síla dole v oku: min. 2200 kg,
Zvedací síla nahoře v oku: min. 1400 kg.
Dále požadujeme ovládání nakladače joystickem, vybavení nakladače 3. funkcí,
mechanickým paralelogramem, tlumičem rázů, zařízením Multilock a 4. funkcí
k ovládání aktivního pracovního nářadí.
2. Lopatu (lžíci) vhodnou k nakládání sněhu o min. rozměrech š. 2 m, objem min. 0,6 m3,
včetně vyměnitelného břitu.
3. Montáž nakladače a příslušenství.
Přípustná varianta:
Technická specifikace stanoví minimální parametry výrobku, dodavatel může nabídnout
rovnocenné nebo lepší řešení.
4. Termín plnění předmětu veřejné zakázky
Předpokládaný termín splnění předmětu veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku
je nejpozději 20.11.2019.
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5. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku předmětu plnění je 180.000
Kč bez DPH.
6. Hodnotící kritéria veřejné zakázky
Pro vyhodnocení cenových nabídek je stanoveno kritérium „nejnižší nabídková cena
v Kč včetně DPH“ nabídnutá za dodávku předmětu veřejné zakázky malého rozsahu.
7. Podání cenových nabídek na veřejnou zakázku
Místem pro podání cenových nabídek je Městský úřad Česká Třebová, Staré náměstí 78, Česká
Třebová, PSČ 560 02.
Kompletní nabídka bude předložena v českém jazyce v písemné formě v jednom vyhotovení.
Nabídka bude podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče. V případě, že nabídku
nebude podepisovat statutární zástupce uchazeče, je nutno přiložit podepsanou plnou moc
k zastupování uchazeče. Zadavatel nepřipouští variantní nabídky.
Uchazeč zpracuje a předloží cenovou nabídku, včetně podepsaného návrhu kupní smlouvy.
Písemné cenové nabídky mohou být podány osobně v podatelně městského úřadu nebo zaslány
doporučenou poštou, rozhodující je okamžik převzetí nabídky zadavatelem.
Cenové nabídky musí být doručeny v zalepených obálkách, opatřených na přelepení razítkem
uchazeče a nápisem:

DOPRAVNÍ AUTOMOBILY PRO JSDHO

---- NEOTEVÍRAT ---Nabídka musí obsahovat:
a) Krycí list nabídky (příloha č. 1 těchto zadávacích podmínek),
b) Podepsaný návrh kupní smlouvy (příloha č. 2 těchto zadávacích podmínek). Součástí
zadávací dokumentace je návrh kupní smlouvy. Účastník doplní pouze označené chybějící
údaje a návrh kupní smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka
vloží do nabídky. Pokud jedná jménem či za účastníka jiná osoba odlišná od osoby
oprávněné jednat, musí být přiložena k návrhu kupní smlouvy plná moc opravňující tuto
osobu k jednání. Tato plná moc musí být předložena v originále nebo v úředně ověřené
kopii.
8. Lhůta pro podání cenových nabídek na veřejnou zakázku
Lhůta pro podání cenových nabídek na tuto veřejnou zakázku malého rozsahu počíná běžet dnem
obdržení výzvy a končí dne 10.09.2019 do 10:00 hod.
9. Zadávací podklady
Veřejný zadavatel poskytuje uchazečům o veřejnou zakázku malého rozsahu tyto zadávací
podklady:
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•
•
•

výzva uchazečům se zadávacími podmínkami,
návrh kupní smlouvy
uchazeč se může, po předchozí telefonické dohodě, seznámit s provozními potřebami
a s nároky provozu, kontakt: Ing. Jiří Mareš, vedoucí odd. vnitřní správy MěÚ,
tel.: 725 092 538.

10. Veřejný zadavatel požaduje, aby zájemci o veřejnou zakázku zpracovali cenovou
nabídku dle níže uvedených podmínek
•
•
•
•

cenová nabídka na splnění předmětu veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku bude
obsahovat doplněný a podepsaný krycí list a návrh kupní smlouvy (viz bod 7. těchto
Zadávacích podmínek),
cenová nabídka na splnění předmětu veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku bude
obsahovat návrh servisních a záručních podmínek (tzn. případných výhodnějších, než
je v návrhu kupní smlouvy),
nabídková cena bude členěna na celkovou cenu zakázky bez DPH, samostatně DPH
a cenu včetně DPH,
cenové nabídky uchazečů o veřejnou zakázku jsou vázány lhůtou 60 dnů.

11. Práva veřejného zadavatele
•
•
•
•

veřejný zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené cenové nabídky,
zrušit výběrové řízení do doby nového rozhodnutí o způsobu výběru nejvhodnější cenové
nabídky,
nevracet podané cenové nabídky,
po dohodě upravit konkrétní podmínky realizace veřejné zakázky malého rozsahu
v návrhu smluvní realizace veřejné zakázky malého rozsahu.

12. Přílohy
Příloha č. 1 – Krycí list nabídky
Příloha č. 2 – Návrh kupní smlouvy
(v elektronické podobě ke stažení na profilu zadavatele https://zakazky.ceska-trebova.cz/)
Zadávací podmínky byly schváleny usnesením Rady města Česká Třebová č. 908/2019 ze dne
19.08.2019.
V České Třebové dne 21.08.2019

Mgr. Magdaléna Peterková v. r.
starostka města

Stránka 4 z 4

