Město Hlinsko
Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko
Adresa pracoviště: Poděbradovo náměstí 1, H l i n s k o
Č.j.: Hl 4520/2014/SEK
Spis. znak – skart. znak/lhůta:
Vyřizuje: Mgr. Jiří Hrabčuk
Tel.: 469 315 331
E – mail: hrabcuk@hlinsko.cz
Počet listů/příloh:
V Hlinsku dne: 11. 3. 2014

Dle rozdělovníku

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
Zadavatel město Hlinsko,
vyzývá zájemce
dle čl. 7 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek, vydaných v návaznosti na příslušná ustanovení
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a
schválených v souladu s ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, Radou města Hlinska dne 29. ledna 2014, k podání nabídky na:

Rekonstrukce nadstavby cisternové automobilové stříkačky CAS 32 –
TATRA 148
1. Identifikační údaje zadavatele:
Název:
Město Hlinsko
Sídlo:
Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: PhDr. Magda Křivanová – starostka města
IČ:
00270059
DIČ:
CZ00270059
Kontaktní osoba: Mgr. Jiří Hrabčuk
e-mail: hrabcuk@hlinsko.cz
tel: 469 315 331
fax: 469 319 255
(dále jen „zadavatel“)

2. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky:
2.1. Druh veřejné zakázky: zakázka malého rozsahu na dodávku
2.2. Předmět veřejné zakázky: Rekonstrukce nadstavby cisternové automobilové stříkačky
CAS 32 – T 148 na nadstavbu dle vzoru CAS 32 – T 815
Jedná se o vozidlo T 148, r. výroby 1976, RZV: CR 36 - 90
2.3. Specifikace rekonstrukce:
1)





montáž nové ocelové nádrže, opatřené oboustranně antikorozním nátěrem
plnění nádrže oboustranně
vývod na lafetu v přední části nádrže
montáž na vozidlo



demontáž vnějšího oplechování a sundání stávající nadstavby, zrušení vývěvy a plnění nádrže

2)

1







úprava potrubí a kulových ventilů z důvodu zvětšení úložných prostor
montáž 2 ks vlevo a 2 ks vpravo výtlaků B75 do spodní části nástavby pod přední rolety
výroba a montáž nové nástavby dle vzoru CAS 32 – T 815
olepení nástavby z AL plechu tl. 1.2mm
zhotovení nových zadních podběhů a blatníků z AL plechu tl. 2 mm






oprava šasi – podvozku vozidla
výměna torzních tyčí a listových per a jejich seřízení
oprava brzdného systému
očištění a následný antikorozní nástřik celého podvozku





výroba a montáž nového zadního boxu
oplechování celého boxu AL plechem tl. 2mm
zhotovení držáku z AL plechu na další výbavu / nástavec pro hydrant, klíč na hydranty, hasící
přístroj apod./
výroba a montáž zadního vyklápěcího žebříku k možnosti výstupu na pochozí střechu z AL
profilu, sklápění plynovými vzpěrami
montáž zadních sdružených svítilen
výroba a montáž nových zadních dveří, ovládání plynovými vzpěrami, nerezové panty,
nerezový zámek, lemování dveří z AL T profilu
pochozí střecha z AL plechu tl. 3mm

3)

4)





5)


dodání a montáž 4 ks nových AL eloxovaných roletek s tyčovým požárním uzávěrem a
identickými klíči

6) Levý přední box
 oplechování celého boxu AL plechem tl. 2 mm
 montáž držáku na motorovou pilu a kanystr 5l
 montáž AL bedny na hadice B75 – 7 ks včetně upínacích pásů do horní části boxu
 montáž AL bedny na 3 ks proudnic
7) Levý zadní box
 oplechování celého boxu AL plechem tl. 2 mm
 montáž držáku na plovoucí čerpadlo /velikost 750x630x430mm + kanystr 5l/
 montáž police z AL plechu na další výbavu
8) Pravý přední box
 oplechování celého boxu AL plechem tl. 2mm
 montáž AL bedny na hadice B75 – 7 ks včetně upínacích pásů do horní části boxu
 montáž AL bedny na 3 ks proudnic
 montáž police z AL plechu na zbývající elektro výbavu /prodluž.kabely, přenosné světlo
apod./
9) Pravý zadní box
 oplechování celého boxu AL plechem tl. 2mm
 montáž držáků na 3 ks dýchací techniky SATURN S7
10)


dodání a montáž ručně ovládaného osvětlovacího stožáru do levé přední nadstavby vozu,
osvětlovací hlavice 2 x 500W, max.vysunutá výška nad vozidlo 1400mm, zapojení na
elektrocentrálu

11) Elektroinstalace
 - nová elektroinstalace celé nadstavby + montáž LED osvětlení úložných prostor
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- dodání a montáž 2ks dvouzábleskových majáků modré barvy na střechu vozu + VRZ s
akustickými signály
- montáž 8ks LED zábleskových světel o obvodu nadstavby

12) Povrchové úpravy nadstavby
 - nástřik základní barvou
 - tmelení a broušení
 - nástřik vrchního laku – odstín červená RAL 3000
13)



- dodání a montáž AL bedny o rozměru 2800x600x560mm, prachotěsná, otvírání víka na
plynové vzpěry, namontováno na střechu nástavby
- držák na čtyřdílný nastavovací žebřík namontovaný na střeše nástavby

3. Předpokládaná cena:
Zadavatel předpokládá cenu za předmět veřejné zakázky 710.000,- Kč bez DPH.

4. Termíny a místo plnění veřejné zakázky:



Vozidlo musí být opraveno a předáno zadavateli do 70 dnů od podpisu smlouvy, nejpozději
však do 15. 6. 2014
Vozidlo na místo plnění dopraví Zadavatel.

5. Obchodní a platební podmínky:










Zadavatel předkládá jako součást zadávací dokumentace návrh smlouvy o dílo, do něhož
uchazeč doplní chybějící údaje potřebné pro uzavření smlouvy a podepsanou ji předloží jako
součást své nabídky.
Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o smlouvě a upřesnit její konečné znění a po uzavření
smlouvy případně upřesnit po dohodě další podrobnosti související s plněním zakázky.
Zadavatel si vyhrazuje právo uzavřít s vybraným uchazečem smlouvu o dílo na částku
v mezích jemu dostupných finančních prostředků. V případě, že i nejnižší nabídková cena
překračuje dostupný rozpočet, zadavatel si vyhrazuje právo jednat s vybraným uchazečem
s cílem redukovat rozsah dodávky, případně upravit jiné smluvní podmínky tak, aby snížil cenu
nabídky na takovou úroveň, která by se stala pro zadavatele přijatelná.
Dodavatel se zavazuje, že cena veřejné zakázky je po celou dobu realizace pevná a neměnná.
Zadavatel neposkytuje zálohu na zhotovení díla.
Zadavatel požaduje minimální záruční lhůtu 24 měsíců.
Zadavatel požaduje splatnost úhrady za zhotovení díla minimálně 30 kalendářních dnů.
Návrh smlouvy o dílo bude podepsán osobou oprávněnou a opatřen příslušným razítkem
dodavatele.

6. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace:
6.1. Základní kvalifikační předpoklady:
Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů v originále či úředně ověřené
kopii předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu musí být zřejmé, že dodavatel splňuje
příslušné základní kvalifikační předpoklady požadované veřejným zadavatelem a dále dodavatel
prohlásí, že je ekonomicky a finančně způsobilý k provedení veřejné zakázky. Vzor čestného
prohlášení je přílohou č. 2 této výzvy. Prohlášení nesmí být ke dni podání nabídky starší 90
kalendářních dnů.
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6.2. Profesní kvalifikační předpoklady:
Profesní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, který předloží (originály nebo ověřené kopie
budou předloženy vybraným dodavatelem před podpisem smlouvy):
 kopii výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, nesmí být ke dni podání nabídky
starší 90 kalendářních dnů,
 kopii výpisu z živnostenského rejstříku (ust. § 10 odst. 3 zákona č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání, v platném znění) nebo živnostenský list v rozsahu vztahujícím se
k předmětu veřejné zakázky – předmět podnikání : oprava motorových vozidel
6.3. Technické kvalifikační předpoklady:
Zadavatel požaduje v rámci splnění technických kvalifikační předpokladů předložení :
 předložení minimálně 3 zakázek na rekonstrukci nástavby cisternové automobilové stříkačky
/CAS 32 – T 148/ v posledních 3 letech, jejichž finanční objem přesáhl částku 1.000.000,- Kč
bez DPH u každé z těchto zakázek.
Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace v plném rozsahu, není možné
tento chybějící rozsah prokázat prostřednictvím subdodavatele.

7. Údaje o hodnotících kritériích:
7.1. Základními hodnotícími kritérii je: ekonomická výhodnost nabídky
7.2. Dílčí hodnotící kritéria s uvedením váhy v %



nabídková cena v Kč - 80 %
záruční doba poskytnutá uchazečem 20 %
7.3. Způsob hodnocení nabídek:




Cena díla bez DPH (váha kritéria 80 %). Nabídka podaná s nejnižší cenou bude hodnocena
jako nejvýhodnější.
Záruční doba (váha kritéria 20 % ). Nabídka s nejdelší dobou záruky bude hodnocena jako
nejvýhodnější. Vzhledem k povaze veřejné zakázky předpokládá zadavatel min. záruční dobu
nabídnutou uchazeči 24 měsíců.
Kritérium 1: Zadavatel bude hodnotit celkovou cenu zakázky bez DPH doloženou návrhem
smlouvy o dílo (ve smlouvě o dílo označeno jako cena díla bez DPH). Smlouva o dílo bude
předložena v tištěné podobě. Výše nabídkové ceny bude zapsána v textu návrhu smlouvy
o dílo a bude souhlasit s cenou na krycím listě. Zadavatel bude hodnotit celkovou cenu
zakázky bez DPH bodovací metodou. Celková výše nabídkové ceny bez DPH bude
hodnocena podle její absolutní výše v korunách českých. Nabídce s nejnižší hodnotou bude
přiřazeno 100 bodů. Bodové hodnocení ostatních nabídek bude vypočteno podle vzorce:
nejnižší nabídková cena v Kč
---------------------------------------- (x) 100
hodnocená nabídková cena v Kč
Kritérium 2: Zadavatel bude hodnotit délku uchazečem nabídnuté záruční doby uvedené
v měsících bodovací metodou. Zadavatel předpokládá, že uchazeč nabídne záruční dobu
v nejméně v délce 24 kalendářních měsíců. Záruční doba nad 60 měsíců bude hodnocena
jako 60 měsíců. Pokud uchazeč uvede kratší než min. záruční dobu, bude to považováno
za nesplnění požadavků zadavatele. Nabídce s nejvyšší hodnotou bude přiřazeno 100
bodů. Bodové hodnocení ostatních nabídek bude vypočteno podle vzorce:
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hodnocená záruční doba
----------------------------------- (x) 100
nejdelší záruční doba
Bodová hodnota nabídky vypočtená podle výše popsaného způsobu bude násobena vahou
kritéria a v každém dílčím kritériu bude takto vypočtena redukovaná bodová hodnota
kritéria pro každou nabídku (na dvě desetinná místa). Součet redukovaných bodových
hodnot ze všech dílčích kritérií určí výslednou bodovou hodnotu nabídky. Celkové pořadí
nabídek je dáno absolutní hodnotou bodové hodnoty nabídky tak, že nejvýhodnější je
nabídka, která získá nejvyšší celkový počet bodů.

8. Lhůta a místo pro podání nabídek:
8.1. Lhůta pro podání nabídek
Nejpozději do 19. 3. 2014 do 12. hod.
8.2. Místo pro podání nabídek
Nabídky lze poslat doporučenou poštou nebo kurýrní službou na adresu zadavatele, nebo osobně
předat na podatelně: Městský úřad Hlinsko, Adámkova 544, 539 23 Hlinsko v době:
Pondělí, středa 8.00 - 17.00 hod.
Úterý, čtvrtek 8.00 - 15.00 hod.
Pátek
8.00 - 14.30 hod.
Nabídku je nutné předložit písemně, v uzavřené obálce označené:
NEOTVÍRAT – SOUTĚŽ – Rekonstrukce nadstavby cisternové automobilové stříkačky
CAS 32 – T 148
8.3.

Zadávací lhůta:

Zadávací lhůtou je lhůta, po kterou je uchazeč svojí nabídkou vázán.
Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení
oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Délka zadávací lhůty činí 30 kalendářních dnů.

9. Obsah nabídky – členění:





vyplněný krycí list
kvalifikační předpoklady (čestné prohlášení , kopie výpisu z OR, kopie výpisu ze ŽR nebo
kopie ŽL)
oceněný soupis prací - viz. bod 2.3. této výzvy
podepsaný návrh smlouvy o dílo osobou s oprávněním zastupovat dodavatele

10. Zrušení zadávacího řízení:
Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu bez udání důvodů,
nejpozději však do uzavření smlouvy. Pokud zadavatel toto právo uplatní, nevzniká zájemcům ani
uchazečům vůči zadavateli jakýkoliv nárok. Obdrží-li zadavatel pouze jednu nabídku nebo zbyde-li
k posouzení pouze jedna nabídka, zadavatel výběrové řízení zruší.

11. Další práva zadavatele:
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11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
11.5.
11.6.

Změnit nebo doplnit zadávací podmínky
Odmítnout všechny předložené nabídky
Neuzavřít smlouvu se žádným z uchazečů
Uzavřít smlouvu pouze na část plnění předmětu zakázky
Nevracet dodavatelům předložené nabídky
Na tuto zakázku se nevztahuje zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů. Pokud se v textu objevil odkaz na tento zákon, nebo jsou použity
zákonné pojmy, jde pouze o podpůrné ustanovení a zadavatel se bude těmito řídit pouze
přiměřeně v souladu se zásadou transparentnosti, rovnosti zacházení a zákazu diskriminace

Přílohy: č. 1 – Krycí list
č. 2 - Vzor čestného prohlášení
č. 3 – Soupis prací
č. 4 – Návrh smlouvy o dílo
Vyvěšeno dne : 11. 3. 2014
Sejmuto dne :
........................................................
Podpis oprávněné osoby
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