Výzva k podání nabídky
č. TS - K3/2019
Veřejná zakázka malého rozsahu (do 500 000 Kč)
Identifikační údaje zadavatele:
Zadavatel:
Sídlem:
Zastoupený:
IČ:
Č.J.

Název zakázky

Technické služby města Nymburka, příspěvková organizace
V Zahrádkách 1536/8
288 02 Nymburk
Ing. Martin Netolický - ředitel
00067041
00144/2019

„GENERÁLNÍ OPRAVA VOZIDLA
MULTICAR M25“

zadavatel Vás

vyzývá
K předložení nabídky k výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu na základě směrnice o postupu
při veřejných zakázkách - vnitřní řídicí normy N107.

výzva č. TS - K3/2019 k podání nabídky je zároveň zadávací dokumentací GENERÁLNÍ OPRAVA
VOZIDLA MULTICAR M25
1. Předmětem poptávky je kompletní generální oprava vozidla Multicar M25, jednostranný sklápěč,
vin 13477, r.v. 1988, spočívající v:
a) Oprava motoru – kompletní generální oprava motoru (možno i výměnným způsobem),
silenbloky motoru, nový chladič a vyrovnávací nádobka, nové hadice paliva a chlazení, nová
chladící náplň, nová olejová náplň, kompletní filtrace, nové výfukové potrubí
b) Oprava spojky – výměna přítlačného talíře spojky, lamely spojky, spojkového ložiska,
setrvačník motoru, výměna věnce startéru, výměna bowdenu spojky
c) Oprava převodovky – výměna mechanismu řazení, výměna ložisek, afer, synchronů, řadících
vidlic, dodání nových manžet a prachovek řazení, nová olejová náplň
d) Oprava řídící nápravy – výměna svislých čepů a ložisek, afer, výměna kulových čepů
spojovacích hřídelí a táhel
e) Posilovač řízení – montáž hydraulického čerpadla, pístnice řízení, táhel a hadicových rozvodů
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f) Oprava zadní nápravy – výměna ložisek a afer nábojů kol, výměna silentbloků zadní nápravy a
jejich dorazů, výměna ložisek diferenciálu, olejová náplň
g) Oprava brzd – výměna brzdového obložení a brzdových bubnů, nové kolové válečky a hlavní
brzdový válec, výměna aretačního materiálu brzdičů a čelistí, výměna brzdového potrubí a
hadiček, výměna zátěžových regulátorů, nové bowdeny ruční brzdy, výměna brzdové kapaliny
h) Oprava hydrauliky – výměna olejových tlakových a sacích hadic, nová hydraulická olejová
náplň a filtrace, výměna rychlospojek, oprava hydraulického rozvaděče,
i) Oprava podvozku – oprava podvozku včetně broušení a pískování, nový lak podvozku, výměna
listových pružin přední nápravy, výměna tlumičů pérování, výměna podlahy řidiče, výměna
předního nárazníku, nové pneu 6 ks včetně disků, nové lapače nečistot přední a zadní nápravy,
nové zadní blatníky
j) Oprava kabiny – nová kabina, nové sedačky řidiče a spolujezdce, nové čalounění výplní
kabiny, nové čelní sklo, nové plastové a gumové díly kabiny, nový lak kabiny.
k) Oprava korby – nová korba včetně nového laku, zvýšené přední čelo
l) Ostatní – zajištění nové STK včetně emisí

2. Obchodní smlouva na opravu bude uzavřena se společností Technické služby města Nymburka,
V Zahrádkách 1536/8, 288 02 Nymburk, IČ: 00067041, DIČ: CZ00067041
3.Zájemci o zakázku mohou požadovat dodatečné informace k zakázce. Žádost o dodatečné informace
musí být písemná (může být i e-mailová) a doručena na adresu zadavatele, a to nejpozději 21.3.2019
do 12.00 hodin.
Výzva k uvedené zakázce je uveřejněna na webových stránkách společnosti Technických služeb města
Nymburka, příspěvková organizace www.ts-nymburk.cz
4.Lhůta pro podání nabídky: nabídku doručte na adresu zadavatele, sekretariát Technických služeb
města Nymburka, příspěvková organizace nejpozději 29.3.2019.do 9,30 hodin.
Otevírání obálek a výběr uchazeče proběhne 29.3.2019. od 10.00 hodin.
Kontaktní osoba:
Michal Valenta
Tel.: 603 410 621
e-mail: mvalenta@ts-nymburk.cz
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Nabídky zpracované v českém jazyce formou návrhu smlouvy s krycím listem, svázané, v obálce
řádně zajištěné proti samovolnému otevření, označené názvem zakázky, označením uchazeče a
nápisem Neotvírat – budou přijímány po celou dobu lhůty pro předložení nabídky vždy v pracovních
dnech od 6.30 hodin do 14.00 hodin, poslední den lhůty do 9,30 hodin, v kanceláři Technických služeb
města Nymburka, příspěvková organizace V Zahrádkách 1536, 288 02 Nymburk, sekretariát pí. Iveta
Michálková. Na později doručené nabídky nebude brán zřetel.
5.Požadavky na prokázání splnění podmínek způsobilosti:
Uchazeč doloží ve své nabídce:
•

oprávnění k podnikání na celý rozsah plnění zakázky, v kopii - výpis z veřejného rejstříku,
pokud je v něm dodavatel zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, v
kopii

•

čestné prohlášení ke splnění způsobilosti podepsané osobou oprávněnou za uchazeče jednat.
Nedoložení výše uvedených dokladů bude mít za důsledek vyřazení uchazeče z posouzení a
hodnocení nabídek.

6. Základním kritériem hodnocení je nabídková cena – viz krycí list nabídky s nabídkou za kompletní
generálku vozidla Multicar M 25, jednostranný sklápěč, vin 13477, r.v. 1988
Výše nabídkové ceny bude platná a shodná po celou dobu smluvního vztahu. V případě, že budou
provedeny opravy nad rámec předpokládané hodnoty veřejné zakázky (VZ) díky dohodě mezi
dodavatelem a zadavatelem, a to do maximální hodnoty vypsané veřejné zakázky, budou uplatněny
shodné jednotkové ceny.
Zadavatel požaduje záruční dobu na dílo nejméně 12 měsíců a nutnost zahrnout všechny náklady
(např. náklady, které zadavatel jakožto odborná firma ucházející se o VZ této povahy, mohl a měl
předpokládat) do jednotkových cen položek rozpočtů

7. Nabídková cena bude uvedena v členění: nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH) a
nabídková cena včetně DPH. Zadavatel neposkytuje uchazeči zálohy. Předpokládaná hodnota veřejné
zakázky činí maximálně do 480.000,- Kč bez DPH.
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Následná fakturace bude vystavena včetně DPH, neboť na TS Nymburk, jakožto příspěvkovou
organizaci, se nevztahuje režim přenesené daňové povinnosti, neboť dodávka je výlučně pro plnění,
které není předmětem daně - hlavní činnost příspěvkové organizace.
8. Uchazeč ve své nabídce předloží:
a) Návrh obchodní smlouvy od podpisu smlouvy s maximálním plněním do 480.000,- Kč bez DPH,
opatřený razítkem a podpisem osoby oprávněné za uchazeče jednat
b) Prokázání způsobilosti viz. Bod 5.
c) Krycí list - jako první ( úvodní list nabídky)

9. Uchazeč bere na vědomí, že veřejná zakázka tohoto rozsahu postupuje po výběru uchazeče TS
města Nymburka schvalovacím řízením rady města Nymburka.

Zadavatel si vyhrazuje zrušit právo na zadání zakázky kdykoliv i bez udání důvodu. Zúčastnění
uchazeči obdrží sdělení o případném vyřazení a výsledku hodnocení nabídek emailem.

V Nymburce dne 19.03.2019

…………………………..
Ing. Martin Netolický
ředitel TS města Nymburk

kontrolu správnosti provedl:
Vetešník Ondřej

IČ: 00067041
DIČ: CZ00067041

banka: KB Nymburk
č.ú. 11934191/100

tel: +420 325 517 961
e-mail: info@ts-nymburk.cz

Krycí list
Název veřejné zakázky:

Generální oprava vozidla MULTICAR M25

Název:

Technické služby Nymburk, příspěvková organizace

Sídlo:

V Zahrádkách 1536/8, 288 02 Nymburk

IČ:

00067041

DIČ:

CZ00067041

Identifikační údaje dodavatele:
Obchodní firma/název:

[doplní uchazeč]

IČO:

[doplní uchazeč]

Sídlo:

[doplní uchazeč]

Osoba oprávněná za uchazeče jednat:

[doplní uchazeč]

Kontaktní osoba:

[doplní uchazeč]

Telefon / fax:

[doplní uchazeč]

E-mail:

[doplní uchazeč]

Č.

TECHNICKÉ POŽADAVKY ZADAVATELE

PLNĚNÍ - doplní
uchazeč ANO/NE

1

Oprava motoru – kompletní generální oprava motoru (možno i výměnným [doplní uchazeč]
způsobem), silenbloky motoru, nový chladič a vyrovnávací nádobka, nové
hadice paliva a chlazení, nová chladící náplň, nová olejová náplň,
kompletní filtrace, nové výfukové potrubí

2

Oprava spojky – výměna přítlačného talíře spojky, lamely spojky, [doplní uchazeč]
spojkového ložiska, setrvačník motoru, výměna věnce startéru, výměna
bowdenu spojky

3

Oprava převodovky – výměna mechanismu řazení, výměna ložisek, afer, [doplní uchazeč]
synchronů, řadících vidlic, dodání nových manžet a prachovek řazení,
nová olejová náplň

4

Oprava řídící nápravy – výměna svislých čepů a ložisek, afer, výměna [doplní uchazeč]
kulových čepů spojovacích hřídelí a táhel

5

Posilovač řízení – montáž hydraulického čerpadla, pístnice řízení, táhel a [doplní uchazeč]
hadicových rozvodů
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6

Oprava zadní nápravy – výměna ložisek a afer nábojů kol, výměna [doplní uchazeč]
silentbloků zadní nápravy a jejich dorazů, výměna ložisek diferenciálu,
olejová náplň

7

Oprava brzd – výměna brzdového obložení a brzdových bubnů, nové [doplní uchazeč]
kolové válečky a hlavní brzdový válec, výměna aretačního materiálu
brzdičů a čelistí, výměna brzdového potrubí a hadiček, výměna
zátěžových regulátorů, nové bowdeny ruční brzdy, výměna brzdové
kapaliny

8

Oprava hydrauliky – výměna olejových tlakových a sacích hadic, nová [doplní uchazeč]
hydraulická olejová náplň a filtrace, výměna rychlospojek, oprava
hydraulického rozvaděče,

9

Oprava podvozku – oprava podvozku včetně broušení a pískování, nový [doplní uchazeč]
lak podvozku, výměna listových pružin přední nápravy, výměna tlumičů
pérování, výměna podlahy řidiče, výměna předního nárazníku, nové pneu
6 ks včetně disků, nové lapače nečistot přední a zadní nápravy, nové zadní
blatníky

10

Oprava kabiny – nová kabina, nové sedačky řidiče a spolujezdce, nové [doplní uchazeč]
čalounění výplní kabiny, nové čelní sklo, nové plastové a gumové díly
kabiny, nový lak kabiny.

11

Oprava korby – nová korba včetně nového laku, zvýšené přední čelo

[doplní uchazeč]

12

Ostatní – zajištění nové STK včetně emisí

[doplní uchazeč]

Č.

Hodnotící kritéria

DPH

Cena celkem včetně DPH

Nabídková cena bez DPH

[doplní uchazeč]

[doplní uchazeč]

V [doplní uchazeč] dne [doplní uchazeč]
Jméno, příjmení jednající osoby (jednajících osob): [doplní uchazeč]
podpis ……………………………………………
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