OBEC

T U Č Í N

Tučín 127, PSČ 751 16

č.j.

Tučín dne 30.6.2014

Věc : Výzva k podání nabídky - zadávací dokumentace
Obec Tučín , IČ: 00636631 „Vesnice roku 2009“ vyzývá k podání nabídky na dodávku svozové techniky a
zařízení v rámci projektu „Zavedení separace a svozu bioodpadů v obci Tučín “.
Na tuto zakázku je podána žádost o dotace ze SFŽP ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí
Zadání této zakázky předpokládaným objemem finančního plnění nepodléhá režimu Zákona o veřejných
zakázkách č. 137/2006 Sb.
1.Lhůta pro podání nabídek, adresa pro podání nabídek.
Adresa pro podání nabídky je : Obecní úřad Tučín, Tučín 127, PSČ 751 16.
Email kontakt: starosta.tucin@seznam.cz , Tel: +420732876307
Nabídky lze podat doporučně poštou, nebo osobně, každý pracovní den lhůty v době od 8:00 hod. do 12:00 hod.
v kanceláři Obecního úřadu v Tučíně. Nabídka bude podána v českém jazyce.
Doručovací obálku označte „Zavedení separace a svozu bioodpadů v obci Tučín - technika “ - neotvírat
-Termín pro podání nabídek je stanoven zadavatelem do 15.7.2014 do 14:00 hodin.

2.Předmět poptávky
Dodávka svozové techniky a zařízení:

A-Nosič kontejnerů za komunální traktor 1,8t - 1kus
Základní požadované technické požadavky:
Podvozek
Základní rám:

ocelový svarek

Největší povolená hm. / Provozní hm.:

1 840 kg / 600 kg (+/-5%)

Nosnost:

Do 1 240 kg, při 14 MPa

Konstrukční rychlost:

25 km/h

Náprava / počet os:

pevná / 1

Celkové rozměry délka / šířka / výška:

Max 3890 mm / do 1575 mm / do 1870 mm

Brzdy:

nájezdová s couvací automatikou

Tažné oko výška od země / průměr:

pevné / 500mm / 30 mm

Max. zatížení oje / odlehčení traktoru při natahování:

220 kg / 300 kg při 1 500 kg, 370 kg / 400 kg při 2 400 kg

Podpěra oje:

výsuvné kolečko

Pneu:

10,00/75 – 15,3

Plastová schránka na nářadí:

do 35l
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Konstrukce nosiče:

ocelový svarek z profilů

Šířka rolen:

900 mm

Výška rolen:

720 mm

Výška háku:

Max 1000 mm

Délka kontejneru

Max 2700 mm
1x okruh hydrauliky traktoru, mechanické přepínání mezi
natahováním a sklápěním

Pohon a ovládání:
Objem oleje potřebný k agregaci:

do 3,5 l

Pracovní tlak:

8 MPa / MAX 14 MPa

Výkon nosiče:

1500 kg / 8 MPa, 2400 kg / 14 MPa

Zajišťování kontejneru:

pasivní

Naklonění kontejneru při natahování:

Do 35°

Naklonění kontejneru při vysýpání:

45 - 50°

Povrchová úprava:

RAL 7016

B- Kontejner - 6kusů ( 4+2)
Kontejnery pro převoz odpadů, sypkých hmot,štěpky, trávy, listí atd.
Kontejnery musí být kompatibilní ve spojení s jednoramenným nosičem kontejnerů uvedeným v poptávce výše.
Povrchová úprava RAL 7016
Základní požadované technické požadavky:
Použitý materiál :
ocelové plechy tl.2 mm
Podlaha/boky 900
Základní rám IPE 100
Zadní dvoukřídlá vrata
2 x odvalovací rolna
Kontejner nižší – 4ks
Délka vnější / vnitřní
Šířka vnější / vnitřní
Výška vnější/ vnitřní
Objem
Plech boky / podlaha
Max. celková hmotnost
Hmotnost
Síťová nástavba
Počet kusů

Max 2700/2510mm
Max 1650/1570mm
Max 630/490mm
min 1,8/ max 2
2/2
2500kg
do 300kg
1000mm – žárový pozink
4

Kontejner vyšší - 2ks
Délka vnější / vnitřní
Šířka vnější / vnitřní
Výška vnější/ vnitřní
Objem
Plech boky / podlaha
Max. celková hmotnost
Hmotnost
Počet kusů

Max 2700/2510mm
Max 1650/1570mm
Max 1240/1100mm
min4 / max 4,5
2/2
2500kg
do 350kg
2
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C- Štěpkovač 150
Základní požadované technické požadavky:
Délka
Šířka
Výška
Hmotnost stroje
Výkon
Spotřeba paliva
Max. průměr větví
Průměr řezacího ústrojí
Počet nožů
Řezná rychlost
Délka štěpky
Počet válců samopodávací
Násypka
Pohon samostatným motorem typ:
Výkon
Palivo
Objem palivové nádrže
Počítadlo motohodin
Bezpečnostní spínač
Bezpečnostní madlo
Nájezdová a parkovací brzda

Max 3470 mm
Max 1590 mm
Max 2380 mm (1690 přepravní)
Do 750 kg
5-10 m3/hod
Do 7 l/hod
150 mm
560 mm
2
42 m/s
9 mm
2
Max 910 x 810 mm
27HP ( 20,1kW ) při 3600 ot/min
benzin NATURAL 95
Do 20 l

3.Hodnotící kritéria a způsob výběru dodavatele
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena.
Hodnotící komise stanoví pořadí nabídek podle výše nabídkové ceny včetně DPH. Před stanovením pořadí
úspěšnosti nabídek hodnotící komise posoudí nabídkové ceny.
Zadavatel rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky toho uchazeče, jehož nabídka byla podle základního
hodnotícího kritéria vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou včetně DPH.
4.Další podmínky dodávky:
 Záruční doba minimálně 24 měsíců
 Fakturace. Splatnost faktur 30 dní.
 Termín dodání předmětu výzvy: 60 dní od doručení objednávky
Dodavatel uvede v nabídce pro hodnocení:
1- Cenu dle položek dodávky, a celkovou cenu bez DPH i s DPH
2- Informace o firmě Název,IČO,DIČ, adresa, bankovní spojení,
3- Návrh kupní smlouvy
5. Předpokládaná hodnota zakázky
527.100,- Kč bez DPH, 637.791,-Kč včetně DPH
6.Jiná ustanovení
-Zadavatel si vyhrazuje zadání zakázky kdykoliv, bez udání důvodů zrušit. Zadání této zakázky objemem
finančního plnění nepodléhá režimu Zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb.
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