Obec Valtrovice, Valtrovice 7
PSČ 671 28 Jaroslavice
e-mail: ou.valtrovice@tiscali.cz, tel 515 275 171

Písemná výzva k podání nabídky
k veřejné zakázce malého rozsahu na nákup dopravního
automobilu pro jednotku SDH Valtrovice vyhlášené mimo režim
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění
Zadavatel: Obec Valtrovice, Valtrovice 7, 671 28 p. Jaroslavice
IČO: 00 637 653
Statutární orgán: zastoupená starostou Mgr. Luďkem Lahnerem
a) Název zakázky:
Nákup dopravního automobilu pro jednotku SDH Valtrovice
b) Předmět a popis zakázky (projektu):
Předmětem zakázky je nákup dopravního automobilu pro jednotku SDH Valtrovice. Jedná se o vozidlo
v barvě červené, 9 místné, s celkovou hmotností do 3500 kg a tažným zařízením.
c) Doba plnění:
Listopad až prosinec 2014
d) Místo plnění:
Valtrovice č.p. 7
e) Způsob hodnocení nabídek:
cena 100%
f) Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny včetně platebních podmínek:
Dodavatel je povinen doložit způsob zpracování nabídkové ceny s DPH.
Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady na plnění zakázky a musí být stanovena jako cena
maximální a nepřekročitelná.
g) Lhůta pro podání nabídek:
31. 10. 2014 do 12:00 hod.
h) Příjem nabídek:
Datová schránka obce Valtrovice ykhbund
ch) Kontaktní osoba zadavatele:
Kontaktní osobou zadavatele je pan Mgr. Luděk Lahner, tel. 515 275 171, mob. 724 183 819, e-mail
starosta.valtrovice@seznam.cz

i) Zadavatel:
Obec Valtrovice, Valtrovice 7, 671 28 p. Jaroslavice

j) Jednotné zadání:
Dopravní automobil jednotky SDH Valtrovice v barvě červené, devíti místné o celkové hmotnosti 3500 kg.
Vozidlo bude dále vybaveno 1 ks výstražné zábleskové rampy modré barvy, střešním nosičem se zábranami,
nosičem savic s pojezdovými válci, žebříkem pro výstup na střešní nástavbu, tažným zařízením ISO 50.
Dále bude vozidlo doplněno o povinné popisy a značení bílé pruhy 200 mm, reflexní pásky. K vozidlu je
nutné předložit dokumentaci k přestavbě a STK.
k) Jazyk nabídky:
Nabídka bude zpracována v českém jazyce.

l) Platební podmínky:
Cena za dílo bude uhrazena, až po řádném předání díla bez vad a nedodělků. Zadavatel nebude poskytovat
zálohy.
Požadujeme cenovou nabídku.

Nedostatečná informovanost, mylné chápání této výzvy, chybně navržená nabídková cena apod.,
neopravňuje uchazeče požadovat dodatečnou úhradu nákladů nebo zvýšení ceny. Zadavatel si
vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky nebo výzvu zrušit bez udání důvodů a právo na změnu
doplnění nebo upřesnění podmínek výzvy. Zadavatel má právo měnit rozsah díla.

Ve Valtrovicích dne 16. 10. 2014

Mgr. Luděk Lahner, starosta obce Valtrovice

