Zadávací dokumentace
Obchodní podmínky
Obchodní podmínky jsou specifikovány ve Smlouvě, která je nedílnou součástí této Zadávací
dokumentace.
Zadavatel požaduje splatnost faktur 30 dnů. Důvodem pro stanovení této lhůty je zajištění
administrace na straně zadavatele ve vztahu k převodu prostředků s poskytovatelem dotace.

Specifikace technických podmínek předmětu výzvy
Cílem je pořízení 25 ks kontejnerů a 4 ks manipulační techniky – traktorový nosič kontejnerů.

1. část – 25 ks kontejnerů
Technická specifikace – kontejnerů:
13 x Kontejner velkoobjemový - ve třetině nebo v polovině sklopné bočnice, dvoudílná vrata
s aretací při otevření, příprava na zaplachtování, zesílený plech na podlaze kontejneru (min.
tl. 3 mm), vodotěsná podlaha (zavařená v celé ploše), výška háku 1000 mm, reflexní
označení rohů
Rozměry min. délka x šířka x výška

= 3 800 x 2000 x 1000

Objem min.

= min. 7,5 m3

5 x Kontejner velkoobjemový s víkem - celo-uzavřená skříň, otvory pro plnění ze dvou stran
– kruhové a obdelníkové s víky, zadní dvoudílná vrata pro vyprazdňování kontejneru s aretací
při otevření, zesílený plech na podlaze kontejneru (min. 3 mm), vodotěsná podlaha
(zavařená v celé ploše), výška háku 1000 mm, reflexní označení rohů
Rozměry min. délka x šířka x výška

= 3 800 x 2000 x 1000

Objem min.

= min. 7,5 m3

Ukázkový vzor:
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7 x Kontejner vanový - dvoudílná vrata s aretací při otevření, příprava na zaplachtování,
zesílená plachta a síť, zesílený plech na podlaze kontejneru (min. 3 mm), vodotěsná podlaha
(zavařená v celé ploše), výška háku 1000 mm, reflexní označení rohů
Rozměry min. délka x šířka x výška

= 3 800 x 2100 x 600

Objem min.

= 4 m3

Součástí dodávky kontejnerů bude 10 x zesílená plachta a 10 x síť!!!

2. část – 4 ks manipulační techniky – traktorový nosič kontejnerů
Technická specifikace - :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

výška háku: 1000mm
pneumatický brzdový systém
naklápěcí oj umožňující nastavení spojovacího oka do 2 výškových úrovní nad zemí.
Odpružená náprava a pneumatický brdový systém
Mechanismus nosiče kontejnerů poháněný pomocí kardanu s hydraulickým
čerpadlem.
Ovládání mechanismu nosiče kontejnerů ovladači tažného traktoru nebo kabelovým
ovladačem.
největší hmotnost: min. 6,5 t
provozní hmotnost: max. 1450 kg
nosnost: min. 5 t

Obrázek - Ukázkový vzor

Místo pro podání nabídek
Nabídky se doručují na adresu:
-

OÚ Košetice, Košetice 146, 394 22 Košetice;

a to následujícími způsoby:
-

doporučeně poštou,
osobně
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Termín a místo pro otevírání a hodnocení nabídek
Termín otevírání obálek
Otevírání obálek proběhne dne 17.10.2017 od 10:00 hod.
Nabídky budou hodnoceny způsobem uvedeným v zadávací dokumentaci.

Místo otevírání obálek
Místo otevírání obálek:
-

OÚ Košetice, Košetice 146, 394 22 Košetice;

Požadavek na varianty nabídek
Zadavatel varianty nabídek nepřipouští.

Způsob zpracování nabídkové ceny
Uchazeč vytvoří nabídkovou cenu. Cenová nabídka bude s uvedením celkové ceny bez DPH,
samotné DPH, ceny vč. DPH.
Nabídková cena bude uvedena na krycím listu nabídky dle tabulek v příloze č. 1 k Zadávací
dokumentaci.
Nabídková cena je konečná a nepřekročitelná a jako taková musí být uvedena ve smlouvě.

Vysvětlení zadávací dokumentace
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně vysvětlení zadávací dokumentace.
Zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení doručena včas,
a to alespoň 7 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel uveřejní nejméně 4 pracovní dny před
skončením lhůty pro podání nabídek.

Zadávací lhůta
Zadavatel v souladu s § 40 zákona stanovuje délku zadávací lhůty, po kterou jsou uchazeči
vázáni svými nabídkami na 90 dnů.

Vyhrazený způsob komunikace
Zadavatel si v souladu s § 53 odst. 5 zákona vyhrazuje, že:
1. Oznámení o vyloučení účastníka a
2. Oznámení o výběru dodavatele
uveřejní na profilu zadavatele. To znamená, že se výše uvedená oznámení považují za
doručená všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění.

Zrušení zadávacího řízení
Zadavatel může zrušit zadávací řízení za podmínek uvedených v § 127 zákona.
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Pokud zadavatel zruší výběrové řízení v souladu s § 127 zákona, nevzniká uchazečům vůči
zadavateli jakýkoliv nárok.

Předložení dokladů vybraného dodavatele, který je právnickou osobou
Zadavatel požaduje od vybraného dodavatele, který je právnickou osobou, aby jako
podmínku pro uzavření smlouvy předložil
a) identifikační údaje všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem podle zákona o
některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování
terorismu,
b) doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli těmito
doklady jsou zejména
1) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
2) seznam akcionářů,
3) rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
4) společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.
V Košeticích dne 26.09.2017
Digitálně podepsal

Ing. Michal Ing. Michal Novák
Datum: 2017.09.26
Novák
16:23:35 +02'00'

………………………...................………………..
Ing. Blanka Veletová, předsedkyně
Mikroregion Košeticko
vz. Ing. Michal Novák, MINOS CB s.r.o.
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