Zadávací podmínky pro veřejnou zakázku malého rozsahu
I.
II.

Identifikace zadavatele: Obec Vážany nad Litavou, č.p. 125. 84 01 Slavkov u Brna, IČ: 0368725,
nejsme plátci DPH
Vymezené předmětu veřejné zakázky malého rozsahu: Parametry zadání k výběru traktoru pro
účely obce Vážany nad Litavou
Víceúčelový traktor s čelním nakladačem, pro údržbu komunikací, správu obecních a veřejných
ploch, údržbu zelených - travnatých ploch, k odvozu materiálů apod.
Obecným průzkumem existující a používané techniky, ověřením si zkušeností jiných uživatelů,
zvláště obecních úřadů, byly stanoveny širší parametry pro nákup této techniky.
 kompaktní komunální traktor /umožní jak komunální údržbu obecních ploch ale i
zahradní a parkové práce/
 vnější šíře cca do 125 cm, max. výška cca do 200cm, celková délka do cca 260 cm,
hmotnost do cca do 1400 kg
 výkon motoru cca min 25 HP
 druh motoru vznětový, splňující současné platné emisní normy
 pohon 4x4
 uzávěrka diferenciálu
 hydraulické řízení (malá ovládací síla)
 hydrostatická převodovka
 nezávislá vývodová hřídel zadní 540 ot./min
 zadní hydraulický závěs se sílou zdvihu alespoň 550kg
 tažná síla cca 1,3 tuny
 opatřeno kabinou pro zimní provoz
 pro obsluhu není nutný ŘP skupiny T
 snadný převoz na auto-vleku
 možnost na konstrukci traktoru připojit čelní nakladač se zdvihovou silou alespoň
500kg
 traktor umožní agregaci následného stávajícího přípojného zařízení:
o zametací kartáč
o rozmetadlo inertního posypového materiálu
o přípojný vozík s možností výklopu /kapacita cca 800 -1500kg/
o mulčovač do zadních ramen
o rotační kypřič do zadních ramen

III.

Místo a doba plnění: Obec Vážany nad Litavou, 125, 684 01 Slavkov u Brna. Termín dodávky: do
12.00 hod, dne 5. 7. 2015
IV.
Požadovaný obsah nabídky: viz. zadání – vymezení předmětu plnění. Dále min. 2 reference, nejl.
o strojích v blízkém okolí obce Vážany n/L.
V.
Platební podmínky: Nabídka možného splátkového kalendáře dodavatele 25% ceny při dodání,
50% do 3 měsíců od dodání a 25% do 6 měsíců od dodání.
VI.
Kvalifikační kritéria nabídky: Platební podmínky, reference a předložení OR nebo ŽR. Při
nepředložení uvedeného může být nabídka vyřazena.
VII.
Způsob a místo podání nabídky: Podání postačuje mailem na adresu
starosta@vazanynadlitavou.cz, případně písemně nebo osobním předáním na adrese OÚ Vážany
n/L. Obsahem nabídky musí být návrh smlouvy o dílo a výpis z obchodního rejstříku nebo
živnostenského rejstříku dodavatele.
VIII.
Způsob hodnocení nabídky: Komise zastupitelstva ohodnotí nabídky, kde ohled bude brán
zejména na cenu kompletu (50%) a na dostupnost servisu do 60 km od obce (50%).
IX.
Lhůta pro podání nabídky: 7 dnů od odeslané výzvy, nejpozději však do 12.00 hod, dne 5. 6. 2015
X.
Usnesení ze zasedání ZO: ZO schvaluje, aby starosta bezodkladné zadal poptávku na nákup
nového komunálního traktoru s čelním nakladačem, kde hlavními parametry výběru bude cena
kompletu, platební podmínky a dostupný servis do 60 km od obce Vážany n/L.
Ve Vážanech n/Lit., dne 27. 5. 2015
Vyvěšeno:

27. 5. 2015

Sňato:

