Město MILOVICE
ul. 5. května 71, 289 23 Milovice,tel.a fax: 325 577 203, email: meu@mesto-milovice.cz
jako zadavatel

VYPISUJE VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY
Na plnění veřejné zakázky malého rozsahu zadávané v souladu s § 6 zákona číslo 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v platném znění ( dále jen zákon ) a v souladu se směrnicí města Milovice
č.5/2008 K zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi

1

Identifikační údaje o zadavateli

Město Milovice, se sídlem 5. května 71, 289 23 Milovice, IČ : 00239453, právní forma - územní samosprávný
celek, statutární zástupce : Milan Kraus starosta města

2

Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky

2.1

Název zakázky

2.2

Popis zakázky

„Nákup nákladního vozidla VALNÍK do 3,5 t“

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky. Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nového
nákladního vozidla se sklopným valníkem pro údržbu městské zeleně, s celkovou hmotností do 3,5 t s těmito
požadovanými parametry :
Výkon motoru
min. 63 kW/85 k
Obsah motoru
min. 2,0 l, diesel
Převodovka
min. 5. stupňová
Užitečné zatížení
min. 1 100 Kg
Sklopný valník
min. zadní sklop
Ložná délka valníku
min. 3 100 mm
Ložná šířka valníku
min. 1 900 mm
Počet osob v kabině
min. 3

2.3
2.4

Předpokládaná hodnota zakázky
Termín a místo dodání
Předpokládaný termín dodání
Místo dodání
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cca 600.000,00 Kč včetně DPH

: 31.5.2010
: Město Milovice, sídlo zadavatele

Informace o možnostech vyžádat si doplňující informace k zakázce

Doplňující informace k zakázce si lze vyžádat u kontaktní osoby, kterou je Bc. Bedřich Moravec, referent
oddělení správy majetku města, na adrese Dukelská 347, 289 23 Milovice, tel. 325 515 140, mobilní tel. 602 601
864, e-mail bedrich.moravec@mesto-milovice.cz .

4

Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí dne 29.3.2010 (pondělí) ve 14:00 hod v sídle zadavatele – podatelna MěÚ
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Požadavky na způsob zpracování ceny
nabídková cena vozidla bude uvedena v Krycím listu nabídky, který je k dispozici u kontaktní osoby
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Požadavky zadavatele na kvalifikaci uchazečů

Zadavatel požaduje splnění profesních kvalifikačních předpokladů, které splňuje uchazeč předložením
kopie výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či kopie výpisu z jiné obdobné evidence,
pokud je v ní zapsán, musí být předložena poslední verze zápisu
kopie dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím
předmětu veřejné zakázky, zejména kopie dokladu prokazujícího příslušné živnostenské oprávnění či
licenci
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1.
2.

Požadavky na způsob uspořádání nabídky
Nabídka musí být uchazečem podepsána, bude předložena v jednom originále v písemné formě v českém
jazyce. Jednotlivé listy nabídky budou sešity. Nabídka nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by mohly
zadavatele uvést v omyl a bude řazena v tomto pořadí :
Krycí list nabídky s identifikačními údaji uchazeče – k dispozici u kontaktní osoby
Kopie dokladů prokazující splnění kvalifikace uchazeče dle požadavků uvedených v bodě 6

Nabídky musí být podány v zalepené obálce, s uvedením obchodního jména a adresy uchazeče, označené
„Nákladní vozidlo „Valník“– NEOTEVÍRAT“
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Posuzování nabídek a kriterium pro zadání zakázky

Posouzení a hodnocení nabídek provede na svém jednání Rada města, v souladu se směrnicí č. 5/2008
K zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi, která
rozhodne o zadání zakázky. Základním hodnotícím kriteriem pro zadání zakázky je cena v místě obvyklá, při
splnění všech podmínek požadovaných v Zadávací dokumentaci

9 Další podmínky a práva vyhrazená zadavatelem
9.1 Podmínky zadavatele
každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku
náklady spojené se zpracováním nabídek zadavatel uchazečům nehradí

9.2

Práva zadavatele
vyřadit nabídku s mimořádně nízkou nabídkovou cenou, pokud tuto cenu uchazeč dostatečně nezdůvodnil
ověřit si před dokončením hodnocení nabídek údaje uvedené uchazečem v nabídce
nevracet uchazečům doručené nabídky
vyloučit uchazeče, jehož nabídka nebude splňovat všechny požadavky a podmínky uvedené v této Zadávací
dokumentaci
zrušit zadávací řízení kdykoli bez udání důvodu
odmítnout všechny uchazeče

V Milovicích dne 3. 3. 2010
vyvěšeno dne : 4. 3. 2010
sejmuto dne :

Milan Kraus
starosta Města Milovice

