Město Krásná Hora nad Vltavou
Krásná Hora nad Vltavou 90
262 56 Krásná Hora nad Vltavou

Věc: Výzva k podání nabídek
Zadavatel:
Název:
Sídlo:
IČ:
Právní statut:

Město Krásná Hora nad Vltavou
Krásná Hora nad Vltavou 90, 262 56 Krásná Hora nad Vltavou
00242535
Město

Informace o předmětu veřejné zakázky:
Zadavatel, Město Krásná Hora nad Vltavou, vyhlašuje zadávací řízení na realizaci projektu:
Generální oprava požárního vozu
Předmět zakázky je upřesněn v zadávací dokumentaci, která tvoří nedílnou součást této
výzvy. Jedná se generální opravu požárního vozu Tatra T 815 CAS 32, rozsah prací a
dodávek nových komponentů je podrobně rozepsán v zadávací dokumentaci.
Dodavatel bude vybrán ve veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky v rámci otevřené
výzvy, zveřejněné na úřední desce zadavatele http://www.krasna-hora.cz/mestskyurad/vyberove-rizeni .
V souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění se jedná o veřejnou zakázku mimo
režim zákona o veřejných zakázkách, řídící se podpůrně tímto zákonem.
Předpokládaná hodnota zakázky bez DPH činí 1 900 000,- Kč
Informace o možnosti vyžádat si zadávací dokumentaci:
Zadávací dokumentaci včetně všech příloh je možné si vyzvednout na adrese zadavatele od
28. 6. 2018 do 20. 7. 2018 14:00 hodin, pokud nebude zaslána spolu s výzvou k podání
nabídky.
Dodatečné informace je možné si vyžádat písemně a žádost o poskytnutí dodatečných
informací musí být zadavateli doručena nejpozději 5 dnů před uplynutím lhůty pro podání
nabídek.
Místo k předložení nabídek:
Krásná Hora nad Vltavou 90
Termín k předložení nabídek
do 24. 7. 2018 13.00 hodin
Adresa pro zasílání nabídek: Shodná s výše uvedenou adresou zadavatele
Datum a čas otevírání obálek:
24. 7. 2018 ve 13.15 hodin
Místo otevírání obálek:
Krásná Hora nad Vltavou 90, 262 56 Krásná Hora nad Vltavou

Požadavek na poskytnutí jistoty:
Zadavatel nepožaduje
Požadavky na kvalifikaci dodavatelů:
Uchazeč předloží ve smyslu ustanovení § 77 zákona č. 134/2016 Sb.:
- výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné
evidence, pokud je v ní zapsán
- nebo doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu zadávané zakázky, zejména doklad, prokazující příslušné
živnostenské oprávnění nebo licenci
Uvedené doklady uchazeč předloží v prosté kopii.
Uchazeč předloží ve smyslu ustanovení § 74 zákona č. 134/2016 Sb.
- čestné prohlášení k prokázání základních kvalifikačních předpokladů v souladu se
zněním § 74 zákona č. 134/2016 Sb.
Kritérium a způsob pro hodnocení nabídek:
Nejnižší nabídková cena
Zadavatel požaduje podání nabídek v českém jazyce, bez variantního řešení.
Přílohy Výzvy k podání nabídek:
Zadávací dokumentace s podrobným popisem rozsahu prací a dodávek, Vzor krycího listu
nabídky,
Kontaktní osoba zadavatele:
Jiří Urban, starosta města, tel: 318 862 309, e-mail urban@krasna-hora.cz
Podmínky zrušení zadávacího řízení:
Zadávací řízení lze zrušit bez udání důvodů.
V Krásné Hoře nad Vltavou 27. 6. 2018

………………………………..
Jiří Urban, starosta města

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Zadavatel:
Název:
Sídlo:
IČ:
Právní statut:

Město Krásná Hora nad Vltavou
Krásná Hora nad Vltavou 90, 262 56 Krásná Hora nad Vltavou
00242535
město

Vymezení předmětu zakázky:
Název projektu: Generální oprava požárního vozu
Popis předmětu zakázky:
Jedná se generální opravu požárního vozu Tatra T 815 CAS 32 ve vlastnictví zadavatele,
vozidlo využívá Sbor dobrovolných hasičů Krásná Hora nad Vltavou. Rozsah prováděných
prací a dodávek nových komponentů je následující:
Generální oprava podvozku
Kontrola, případně výměna vlnovců
Oprava brzdového systému
Výměna vzdušníků
Přetěsnění vzduchového potrubí
Výměna manžet polonáprav
Přetěsnění hlav motoru
Výměna motorového oleje
Přetěsnění olejové vany
Generální oprava kabiny
Oprava drobných korozí
Výměna zrcátek
Instalace poličky se 3 slunečními clonami
Instalace venkovní sluneční clony TATRA
Nové sedačky řidiče a spolujezdce
Oprava přístrojové desky a ovládacích komponentů
Generální oprava přední nástavby
Demontáž přední skříně nástavby
Kompletní odstrojení přední nástavby
Otryskání rámu
Úprava rámu pro montáž 2 ks rolet
Montáž nového oplechování
Montáž přední nástavby na podvozek
Zakapotování prostoru mezi kabinou a přední nástavbou
Instalace dna nástavby
Instalace pravého spodního výsuvného plata, hloubka 900 mm
Instalace výklopného držáku HP do pravé rolety
Instalace výsuvného plata do pravé rolety, hloubka 1219 mm
Montáž výsuvného plata do levé rolety, hloubka výsuvu 900 mm
Montáž pevného plata do levé rolety
Instalace 2 ks rolet: pravá roleta výška 1780 mm. levá roleta výška 1350 mm

Generální oprava zadní nástavby
Demontáž zadní nástavby
Demontáž stávajícího oplechování
Otryskání rámu
Oprava zkorodovaných míst rámu
Úprava rámu pro montáž rolet a spodních výtlaků
Montáž oplechování nástavby
Montáž horní paluby
Montáž vnitřních Al slza plechů
Montáž držáků výbavy
Montáž rolet – pravá, levá, rozměr 920x1235 mm
Montáž zadních výklopných dveří
Montáž zadního sklopného žebříku vč. okopového Al slza plechu
Instalace nové nádrže na vodu
Demontáž staré nádrže
Instalace vodní nádrže o objemu 9 000 l
Vnitřní nátěr nádrže
Instalace elektrického hladinoměru, umístění v kabině řidiče a u účelového zařízení
Vnější nástřik nádrže
Montáž proudnice do zadní části nádrže
Osazení a oprava účelových zařízení
Instalace Al bedny na ženijní nářadí, délka bedny min 2200 mm pro uložení savic o průměru
110 mm, vnitřní osvětlení LED pásky
Demontáž pěnového okruhu
Dávkování pěnidla z externího směšovače
Dodávka a instalace zařízení rychlého zásahu, tlaková hadice pr.25 mm, d-60m, proudnice
Vyvedení výtlaku spodem
Instalace asanační lišty vč. ovládání z kabiny vozidla, osazeno 4 ks trysek, přívodní potrubí
napojeno od účelového zařízení vozidla
Oprava čerpadla vč. kulových ventilů a klapek
Zpětná montáž do vozidla
Instalace nové výstražné aleje se zvukovým zařízením, délka rampy min 1300 mm, světelná
rampa s reproduktorem, zesilovač, ovládání, napájecí a propojovací kabel, mikrofon
Instalace 2 ks LED Predátorů modré barvy do přední masky vozidla
Instalace zadní 10prvkové sváděcí aleje, 2x modrá, 6x oranžová, 2x modrá
Osvětlení úložných prostor + pracoviště strojníka LED lištami
Instalace měniče 230V a nabíjecí zásuvky 230V
Instalace osvětlení horní paluby
Instalace sklopného osvětlovacího stožáru vybaveného čtyřmi LED světly
Generální oprava vnějších nátěrů
Olakování akrylátovou barvou celého vozidla, červená RAL 3000, bílá RAL 9016
Olakování podvozku
Olakování kol
Polep vozidla reflexní páskou, nalepení nápisu
Polep reflexními odrazovými deskami, nalepení znaku

Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny, platební podmínky:
Uchazeč stanoví nabídkovou cenu celou částkou oceněním položkového, který doloží jako
součást nabídky. Položky neuvedené ve výkazu výměr, které považuje za nezbytné pro řádné
splnění zakázky, uvede uchazeč pod čarou. Slepý položkový rozpočet je uchazeči poskytnut
v příloze Výzvy k podání nabídek.
Další požadavky:
- Součástí nabídky bude návrh smlouvy o dílo
- Nabídková cena bude uvedena v Kč
- Nabídková cena bude uvedena v členění: nabídková cena bez daně z přidané hodnoty
(DPH), samostatně DPH a nabídková cena včetně DPH
- Nabídková cena bude zpracována v souladu se zadávací dokumentací. Nabídková cena bude
stanovena jako cena „nejvýše přípustná“!
Předpokládaná cena veřejné zakázky bez DPH činí 2 000 000,- Kč.
Platební podmínky:
Úhrada bude prováděna po částech, vždy na základě příslušného účetního dokladu, podle
skutečného stavu provedených prací a dodávek. Doba splatnosti účetního dokladu je
stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu zadavateli.
Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové výdaje budou v této měně.
Lhůta vázanosti nabídek:
Uchazeči jsou vázáni svými nabídkami po dobu 90 dnů. Tato lhůta začíná běžet dnem
následujícím po skončení lhůty pro podání nabídek.
Místo plnění zakázky
K předání vozidla k opravě dojde na adrese: Hasičská zbrojnice Krásná Hora nad Vltavou čp.
281, parc. č. 26/1 v k.ú. Krásná Hora nad Vltavou.
Předpokládaný termín realizace:
Do 15. 12. 2018.
Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky:
Nabídky musí být předloženy písemně v uzavřené obálce, která bude opatřena názvem
zakázky, adresou zadavatele zakázky a adresou uchazeče.
Nabídka bude předložena v jednom originále v písemné formě, v českém jazyce, podepsaná
statutárním zástupcem uchazeče. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly
zadavatele uvést v omyl.
Další podmínky:
Nabídka bude v souladu s platnými normami a zákonnými požadavky.
Způsob hodnocení nabídek:
Nejnižší nabídková cena bez DPH
V Krásné Hoře nad Vltavou 27. 6. 2018
………………………………..
Jiří Urban, starosta města

