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Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
Obec Kobeřice, Hlučínská 888, 747 27 Kobeřice
Pavlem Drastikem, místostarostou obce

Zadavatel:
Zastoupený:

Zadání:
Předmětem soutěže – veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka traktoru 2020 - Obec
Kobeřice“, je vybrat nejvhodnějšího dodavatele pro realizaci díla Obnova vozového parku
dle následujících požadavků:
1 ks – traktor (nový, nejetý)
Předpokládaná hodnota VZ: 1.070.000,-Kč bez DPH

Specifikace:
Motor :
Čtyřválcový, vodou chlazený, turbodmychadlo
Výkon motoru min 55 kW, max 60kW
Převodovka:
reverzační převodovka, min 12 rychlostí vpřed a 12 rychlostí vzad
elektricky ovládaná uzávěrka diferenciálu

Přední náprava:
S pohonem, elektropneumatické zapínání pohonu přední nápravy
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Ostatní:
-zadní vývodový hřídel 540/1000
-hydraulický okruh vzadu – min. 2 okruhy
-brzdy přívěsu vzduchové 2+1
-zadní etáž nastavitelná, posuvná
-manuální klimatizace
-rádio
-min jeden oranžový maják
-pneumaticky odpružené sedadlo řidiče
-nastavitelný sloupek řízení (teleskopický a sklopný)
-přední blatníky
-povinná výbava
-záruční doba min. 36 měsíců od data předání
-veškeré opravy budou provedeny do 48 hodin po nahlášení poruchy v místě plnění
- v případě jakékoli opravy vyžadující delší čas než 48 hodin poskytne dodavatel Obci
Kobeřice náhradní traktor se stejnými popř. lepšími parametry než dodaný a to bezúplatně po
dobu opravy
-pozáruční autorizovaný servis do vzdálenosti max. 50 km od místa plnění
Další požadavky:
 dodavatel dodá platné certifikáty jakosti, technické listy, záruční listy a prohlášení
o shodě, odpovídající výše požadovaným specifikacím dle platných technických
norem.
 traktor bude předán zástupcem dodavatele objednateli včetně zaškolení obsluhy
v místě plnění. Objednatel určí osobu odpovědnou za technické převzetí dodávky.
 Nabídková cena bude stanovena jako cena maximální. Nabídková cena bude
uvedena v členění: cena bez DPH, DPH, celková nabídková cena včetně DPH.


Zadavatel uhradí vybranému uchazeči cenu na základě daňového dokladu
vystaveného dodavatelem se splatností 14 dnů ode dne doručení daňového
dokladu, vznik práva fakturovat nastává dnem předání předmětu zakázky na
základě předávacího protokolu.



Zadavatel nepřipouští varianty nabídek a uchazeči mohou podat pouze jednu
nabídku. Zadavatel vyloučí uchazeče, který předložil více nabídek nebo variantní
nabídku.
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Zadavatel vylučuje možnost částečného řešení nabídky. Nabídka nebude
obsahovat přepisy a opravy, které by zadavatele mohly uvést v omyl.



Uchazeč je svou nabídkou vázán po dobu 60 dnů ode dne doručení nabídky
zadavateli.



Zadavatel si vyhrazuje právo toto výběrové řízení zrušit, a to z jakéhokoli důvodu
nebo i bez uvedení důvodu.



Záruční doba min 36 měsíců od data dodávky. Součástí záruční lhůty je zajištění
servisních služeb v místě plnění.



Při nesplnění podmínek tohoto zadávacího řízení si zadavatel vyhrazuje právo
nabídku uchazeče nezahrnout do hodnocení nabídek.



Nabídky musí být doručeny v požadované lhůtě. Později doručené nabídky
nebudou zařazeny do hodnocení nabídek.



Nabídky ani jejich části se dodavatelům nevrací.



O výběru nejvhodnějšího uchazeče bude rozhodnuto na základě Pravidel pro
zadávání obecních zakázek z rozpočtu obce Kobeřice.



Součástí nabídky bude i cena za servisní práce v hodinové sazbě pro pozáruční
opravy v členění: cena bez DPH, DPH, celková nabídková cena včetně DPH.

Místo a termín plnění veřejné zakázky:
Místo plnění: Opavská 608, 747 27 KOBEŘICE.
Termín plnění: do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy

Náležitosti nabídky:
a) 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 veřejné zakázky, zejména doklad prokazující
příslušné živnostenské oprávnění či licenci.
b) Celková cena za plnění veřejné zakázky v členění cena bez DPH, DPH a cena včetně
DPH.
Hodnotící kritéria veřejné zakázky:

nejnižší nabídková cena

Místo a termín pro doručení nabídek:
Nabídky v českém jazyce zasílejte v zalepené obálce s označením „NEOTVÍRAT“ –
„SOUTĚŽ Dodávka traktoru 2020 - Obec Kobeřice“, na adresu zadavatele Obec
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Kobeřice, Hlučínská 888, 747 27 Kobeřice, s případnými dotazy kontaktujte místostarostu
obce p. Drastika, na tel. 553 777 207.
Konec lhůty pro podání nabídek je 2. 11. 2020 do 16:00 hod.

S pozdravem

Pavel Drastik, v. r.
místostarosta obce
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