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  Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Zadavatel  město  Svitavy,  se  sídlem  T.  G.  Masaryka  5/35,  568  02  Svitavy,  Předměstí,
IČ 00277444, zastoupené starostou města  Mgr. Jiřím Brýdlem

   vyzývá zájemce 

dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k podání
nabídky na zakázku malého rozsahu „Dodání vyprošťovacího zařízení pro požární vozidlo
Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Svitavy“ a k prokázání splnění kvalifikace. 

 
Popis předmětu zakázky 
Vyprošťovací zařízení podle technické specifikace uvedené v této výzvě.

Technická specifikace zakázky
- agregát pro současný provoz dvou nástrojů – 1 ks
provozní tlak 700 bar
- dvojitý naviják s hadicemi 2 x 20 m – 1 ks
- střihací nástroj – 1 ks
střihací síla min. 750 kN, rozevření min. 180 mm, ovládání pomocí otočné růžice
- rozpínací nástroj – 1 ks
rozpínací síla min. 225 kN, rozevření čelistí min. 720mm, mačkací síla min. 120 kN,
ovládání pomocí otočné růžice 
- sada řetězů k rozpínacímu nástroji – 1 ks
- teleskopický rozpínací válec – 1 ks
zdvih  mi. 575 mm, rozpínací síla min. 267 kN, ovládání pomocí otočné růžice



- prahová opěrka – 1 ks
roztažení čelistí opěrky min. 140 mm, roztažení čelistí opěrky max. 250 mm, hmotnost
max. 9,4 kg
- ochrana airbagu pro řidiče – 1 ks 
- ochrana airbagu pro spolujezdce – 1 ks 
- ruční čerpadlo s hadicí 5 m – 1 ks
hmotnost max. 9 kg,propojení s nástroji monospojkou 
- ruční pilka na čelní sklo – 1 ks
- pružinový důlčík s řezačem pásů – 1 ks

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace 
- prostá kopie dokladu o oprávnění k podnikání 
- prostá kopie výpisu z obchodního rejstříku, je-li uchazeč v rejstříku zapsán

Součástí nabídky bude
- cenová nabídka za každé zařízení samostatně uvedená bez DPH, výše DPH a cena včetně

DPH
- cena celkem uvedená bez DPH, výše DPH a cena včetně DPH
- návrh smlouvy
- záruční doba 
- záruční podmínky 
- pozáruční servis 

Hodnotící kritéria

1. Celková nabídková cena včetně DPH     -  60 % 
2. Technické podmínky     -  30 %
3. Podmínky záručního a pozáručního servisu     -  10 % 

Způsob hodnocení nabídek 

V rámci kritéria „celková nabídková cena včetně DPH“  bude jako nejvýhodnější hodnocena
nejnižší celková nabídková cena.

V rámci  kritéria  „technické  podmínky“ bude  jako  nejvýhodnější  hodnoceno  splnění
jednotlivých požadovaných parametrů.

V rámci  kritéria  „podmínky  záručního  a  pozáručního  servisu“ bude  jako  nevýhodnější
hodnocena cena servisu,  délka poskytnuté záruční doby v měsících, doba příjezdu servisního
technika v případě poruchy (hodiny). 

Kontaktní osoby   
Jiří Zelinka, odbor vnitřních věcí 
TČ: 461 550 420, 723 870 947
e-mail: jiri.zelinka@svitavy.cz

 

Petr Lédl, odbor vnitřních věcí 



velitel Jednotky sboru dobrovolných
hasičů města Svitavy

TČ: 721 851 194
e-mail: petr.ledl@svitavy.cz 

Doba  plnění zakázky 
Požadované zahájení  zakázky - květen 2010.
Požadované ukončení zakázky – červenec 2010.

Nabídky  lze  podat  poštovní  přepravou  nebo osobně  na  podatelny  Městského  úřadu
Svitavy, T. G. Masaryka 25 nebo Dvořákova 3.

Nabídky je třeba doručit do 17:00 hodin středy 5. května 2010 v uzavřených obálkách
s uvedením  adresy  uchazeče  a  s  označením:  „Neotvírat  -  „Dodání  vyprošťovacího
zařízení pro požární vozidlo“.

V případě zaslání nabídky poštovní přepravou je třeba počítat s přiměřenou časovou rezervou.

Uchazeči  nemají  nárok  na úhradu nákladů  spojených  s účastí  v  zadávacím řízení,  ani  na
vrácení nabídky.

Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo:
- odmítnout všechny předložené nabídky,
- zadávací řízení zrušit,
- změnit nebo doplnit zadávací podmínky, 
- neuzavřít smlouvu se žádným z uchazečů.

Mgr. Jiří Brýdl
starosta města


