Výzva k podání nabídky
1. Veřejná zakázka
Veřejná zakázka na dodávky dle § 12 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách
Název:
Kompostéry pro občany obce Valtrovice
2. Základní identifikační údaje
2.1. Zadavatel
Název:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Osoby oprávněné jednat jménem zadavatele
2.2 Specifikace veřejné zakázky

Obec Valtrovice
Valtrovice 7, 671 28 Jaroslavice
00637653
CZ 00637653
Mgr. Luděk Lahner

Jedná se o dodávku 1 ks štěpkovače a 150 ks kompostérů o objemu 900 l pro občany obce Valtrovice.
Štěpkovač:
- pohon kardanovou hřídelí od traktoru
-

kardanová hřídel

-

počet štěpkovacích nožů 2 kusy

-

maximální průměr štěpkovaného materiálu do 160 mm

-

minimální rozměr vkládacího profilu násypky 900x750 mm

-

minimální rozměry vstupního vkládacího otvoru 280x210 mm

-

průměr řezacího kotouče minimálně 550 mm

-

2 podávací válce hydrostaticky poháněné

-

bezpečnostní spínač pro otevření řezacího ústrojí, násypky a komínu

-

bezpečnostní madlo u vkládací násypky

-

bezpečnostní stop-spínač na násypce

-

elektrické jištění proti přetížení motoru

-

minimální celková hmotnost 750 kg

-

pohon řezacího kotouče minimálně třemi řemeny

-

počítadlo motohodin denní a celkové

-

manuální regulace vkládání materiálu

-

komín sklopný pro převoz či parkování

-

výkon 7 – 12 m3/hodinu

-

maximální délka 3400 mm, maximální šířka 1400 mm, maximální výška 2600 mm

Kompostéry:
-

objem minimálně 900 l

-

tloušťka stěn minimálně 4 mm

-

váha minimálně 19 kg

-

výška maximálně 105 cm

-

boční dvířka pro vyjímání kompostu minimálně 75 cm

-

plnění ze shora s odklopným víkem s možností pojistky proti samovolnému otevření

-

montáž bez použití nářadí

-

nádoba kompostéru bez dna

-

vyrobeno z recyklovaného plastu, který může být zpětně recyklovaný

-

odolný proti UV záření, kyselím a zásaditým látkám

-

tepelná odolnost -30 až 45 °C

-

koncentrace těžkých kovů je menší něž 100 ppm (v souladu se směrnicí 94/62 EC)

-

pěněné stěny se zvýšenou tepelnou izolací

Kontaktní osoba v případě zájmu o účast
Způsob objednání zad. dokumentace:
Adresa:
E-mail:
Poplatek za zad. dokumentaci:
Předpokládaná cena:
Lhůta a místo pro podání nabídek:

IDIZ CZ s.r.o., Ing. Ivana Jurečková
Závazná přihláška (e-mailem),
IDIZ CZ s.r.o., Tyršova 7,Opava
iva.jureckova@idiz.cz
bezúplatně
605.000,- Kč bez DPH
7.8.2013 do 15.00 hod OÚ
Valtrovice

Prokázání kvalifikace při podání nabídky

Základní kvalifikační předpoklady
stanovené v § 53 zákona - čestným
prohlášením
§ 54 písm. a) zákona - splnění profesních
kvalifikačních
předpokladů
prokáže
dodavatel, který předloží kopii výpisu z
obchodního rejstříku ne staršího jak 90 dnů
k poslednímu dni, ke kterému má být
prokázáno splnění kvalifikace, pokud je v

Hodnotící kritérium

100%

něm zapsán, či výpis z jiné obdobné
evidence, pokud je v ní zapsán,
§ 54 písm. b) zákona - splnění profesních
kvalifikačních
předpokladů
prokáže
dodavatel, který předloží kopii dokladu o
oprávnění k podnikání podle zvláštních
právních předpisů v rozsahu odpovídajícím
předmětu veřejné zakázky, zejména doklad
prokazující
příslušné
živnostenské
oprávnění či licenci.
Splnění ekonomických a finančních
kvalifikačních předpokladů prokáže
dodavatel, který předloží čestné prohlášení
o své ekonomické a finanční způsobilosti
splnit veřejnou zakázku.
§ 56 odst. 1 písm. a) zákona - k prokázání
splnění
technických
kvalifikačních
předpokladů dodavatele veřejný zadavatel
požaduje předložit seznam realizovaných
dodávek
–
dodávky
provedené
dodavatelem za poslední 3 roky s uvedením
finančního nákladu dodávky a to 3 ks
dodaných štěpkovačů o finančním objemu
jednotlivé zakázky cca 290 tis. Kč bez DPH a
3
zakázek
dodaných
kompostérů
srovnatelného počtu a srovnatelných (
stejných ) parametrů o finančním objemu
cca 300 tis. Kč jednotlivé zakázky - příloha č.
3.
Přílohou tohoto seznamu musí být
osvědčení veřejného zadavatele nebo
osvědčení vydané jinou osobou než je
veřejný zadavatel, pokud bylo zboží dodáno
jiné osobě než veřejnému zadavateli nebo
smlouva s jinou osobou a doklad o
uskutečnění plnění dodavatele.
Celková výše nabídkové ceny bez DPH
v CZK

Uveřejněno: 18.7.2013

Zveřejněno na úřední desce dne 18. 07. 2013
Sňato z úřední desky dne 07. 08. 2013
Zveřejněno na elektronické úřední desce www.valtrovice.cz v době od 18. 07. 2013 do 07. 08. 2013

