
 
 

                                               

Běleč č. p. 22 , 391 43 Mladá Vožice

 
 

                                               zveřejňuje
 
 

                            výběrové řízení na veřejnou zakázku
 
 
 

Toto výběrové řízení je vypisováno v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb.  

O veřejných zakázkách v platném znění .
 
Název a adresa zadavatele:
 
Obec Běleč, Běleč č.p. 22 , 391 43  Mladá Vožice
IČO 00582506
 

Vymezení předmětu zakázky:
 

Běleč požární auto TATRA

 
Doba plnění zakázky:
 
Doba plnění zakázky je nejdéle do 31. 12. 2009
 
 

Podklady pro zpracování písemných nabídek:
 
Podkladem pro  zpracování  písemné  nabídky  jsou  uvedeny  v příloze  č.  1  (Technické
podmínky). Uchazeč může ve své nabídce uvést doplňující technické a obchodní či servisní
údaje, které navrhuje, nabídka musí být podepsána oprávněnou osobou uchazeče.
 
Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů:
Výpis z obchodního rejstříku ne starší jednoho měsíce, pokud je v něm dodavatel zapsán
Výpis z živnostenského rejstříku
Způsob hodnocení nabídky:
 
Nabídky budou hodnoceny podle níže uvedených kriterií
-         výše nabídkových cen – 60%
-         technické parametry – 20%
-         záruční a servisní podmínky 20%
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Místo plnění zakázky:
 
Obecní úřad Běleč, Beleč č. p. 22, 391 43 Mladá Vožice
 
Lhůta pro podání přihlášek:
 
Zájemci si mohou podat přihlášku s uvedením kontaktních údajů doporučeným dopisem na
adresu Obecní úřad  Běleč  č. p. 22 ,391 43 Mladá Vožice a/nebo na elektronickou adresu
obec@belec.info nejdéle do 5. října 2009
 
Lhůta pro podání nabídek
 
Lhůta pro podání nabídek se stanovuje do 17. října 2009 do 19 hodin. Rozhodující je čas
doručení nabídky na obecní úřad Běleč, nikoliv její odevzdání poštovní  přepravě.
 
Místo a způsob podání nabídek:
 
Nabídky  budou  podány  poštou  ve  formě  doporučeného  dopisu,  v  uzavřené  obálce  s
výrazným označením „ zakázka Běleč požární vozidlo“
 
Další podmínky zadavatele
 
Zadavatel si vyhrazuje právo:

-         odmítnout všechny nabídky
-         změnit, případně zrušit zakázku
-         rozdělit zakázku na více uchazečů, respektive čerpat zakázku pouze částečně
-         nevracet podané nabídky
-         vyloučit z výběrového řízení uchazeče, který neopatří písemnou nabídku razítkem a

podpisem
-         připouští se pouze jedna varianta řešení
-         zveřejnit informace poskytnuté v nabídkách  na základě zák. č. 106/1999 Sb. V

platném znění
-         nehradit uchazečům náklady spojené s účastí v tomto výběrovém řízení

 
Další informace poskytne:
 
Marcel Fiala, Běleč čp.38   tel. 777151329
 
Vyvěšeno na úřední desku a na internetovou stránku obce :
 

25.                       září 2009
 
Datum sejmutí: 17.10.2009
 
 

Datum vyhodnocení podaných nabídek 18. 10. 2009
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V Bělči dne 25. září 2009
 
 

 

 

Příloha č.1
 

1. Základní technická specifikace  

Vlastní

nabídka

1.1 přenosná motorová stříkačka s jmenovitým výkonem 1500 l.min-1
 Ano

1.2 kategorie podvozku S 2  Ano

1.3 v provedení základním bez výbavy  Ano

1.4 podle  vyhl.  č.  35/2007  Sb.,  o  technických  podmínkách  požární
techniky  Ano

 
 

2 DA splňuje požadavky  

Vlastní

nabídka

2.1 předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR  Ano

2.2 stanovené vyhl. č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární
techniky  Ano

2.3 stanovené vyhl. č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek
požární ochrany ve znění vyhl. č. 226/2005 Sb.  Ano

2.4 uvedené v této technické specifikaci  Ano

 

3. Další technické podmínky vycházející z přílohy č. 1 vyhl. č.
35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky  Vlastní nabídka

 
  

3.2 K bodu 18
Převodovka je v mechanickém provedení.  Ano

3.3 K bodu 22
Kabina osádky je vybavena radiostanicí typu Motorola GM 360
a střešní anténou typu VA – 35-160MHz, které dodá výrobce.  Ano

3.4 K bodu 37
Kabina osádky je vybavena čtyřmi dveřmi.  Ano

3.5 K bodu 40
Kabina osádky je vybavena topením nezávislým na chodu
motoru a jízdě.  Ano

3.6 K bodu 42
Kabina osádky je jednoprostorová nedělená, počet míst k sezení
1+5  Ano

3.7
K bodu 50
Kabina osádky je vybavena mezi řidičem a velitelem prostorem
pro uložení dokumentace formátu A4.  Ano
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3.8 K bodu 52
Zvláštní  výstražné  zařízení  umožňuje  reprodukci  mluveného
slova.  Ano

3.9 K bodu 52
Kabina osádky je  na přední straně  vybavena dvěma svítilnami
s přerušovaným světlem modré  barvy,  které  jsou napojeny na
zvláštní výstražné zařízení.  Ano

3.10
K bodu 52
Světelná  část  zvláštního  výstražného  zařízení  je  opatřena
modrým zdrojem světla.

 Ano

3.11 K bodu 66
Úchytné  a  úložné  prvky  v  prostorech  pro  uložení  požárního
příslušenství  jsou  provedeny  z  lehkého  kovu,  uzavřené
roletkami.  Ano

3.12 K bodu 68
Prostor  pro  uložení  přenosné  motorové  stříkačky  a  dalšího
požárního příslušenství je v zádní části účelové nástavby.

 Ano

3.13 K bodu 68
Zadní  prostor  pro  uložení  požárního  příslušenství  je  vybaven
nahoru výklopnými dveřmi.  Ano

3.14 K bodu 85
Kabina  osádky  v  prostoru  řidiče  je  osazena  vizuálním
ukazatelem použití oranžových blikajících světel na zádní části
účelové nástavby.  Ano

3.15 K bodu 90
Pro barevnou úpravu DA je použita červená barva RAL 3000.

 Ano

3.16 K bodu 96 a 97
Na  přední  části  karosérie  kabiny  osádky  je  umístěn  nápis
„HASIČI“.

 Ano

 

  

 

4. Další  technické  podmínky  vycházející  z přílohy  č.2  vyhl.  č.
35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky  Vlastní nabídka

4.1
K bodu 10
Kabina osádky je u zadní řady sedadel v opěradlech upravena pro
uchycení čtyř kusů dýchacích přístrojů.  

Ano

4.2
K bodu 10 a 11
Pro  upevnění  požárního  příslušenství  do  úložného  prostoru  DA  zadavatel  dodá   položky  vlastního  požárního
příslušenství dle vyhlášky 35/2007
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4.3
K bodu 10 a 11
Úložný prostor DA je vybaven úchytnými prvky, ve kterých jsou upevněny další položky požárního příslušenství (nad
rámec vyhl. č. 35/2007 Sb.)

   

   

   

4.4
K bodu 10 a 11
Požární příslušenství může  být  uloženo v  přenosných  úložných
přepravkách, které umožňují snadnou obměnu vybraných položek
požárního příslušenství.

 Ano

 

5. Další technické podmínky  Vlastní nabídka

5.1 Na zadní straně účelové nástavby jsou umístěny nejméně dvě
oranžová  blikající  světla,  určená  k  označení  DA  na  místě
zásahu  jakožto  překážky  silničního  provozu.  Spodní  okraj
světel je nejméně 2000 mm na zemí.  

Ano

5.2 Ovládání oranžových blikajících světel na zádní části účelové
nástavby je umístěno v zadním úložném prostoru s přenosnou
motorovou stříkačkou.  

Ano

5.3 Jako  součást  nadstandartního  příslušenství  -  dodávka
hydraulického  lanového navijáku o min. výkonu 40 t.

 

Ano

5.4 Zadní tažný závěs – 96 t
 

 

  
 

  
 

  
 

5.8 Maximální délka  vozidla   8000 mm, maximální výška  2920
mm.  

Ano

5.9 V rámci prostorové rezervy bude vozidlo DA vybaveno nádrží
na  vodu  o  obsahu  min.  4000  l  a  vysokotlakým čerpacím
zařízením o výkonu min. 25 l/min. při 4 Mpa s navijákem a
hadicí o délce min. 20 m, včetně pistolové proudnice. Součástí
čerpadla bude systém přiměšování pěnidla. ( 0-6%)  

Ano

5.10 Úložný prostor  pro  přenosnou stříkačku bude  v  zadní části
účelové nástavby vybaven výsuvným zařízením pro zajištění
vyložení a naložení stříkačky.  

Ano

Součástí celé dodávky bude:
-          doklady podmiňující uvedení vozidla do provozu
-          stručný technický popis v českém jazyce spolu s udáním technických parametrů
-          návod k obsluze a údržbě (požadavky na provoz a údržbu) (textová a obrazová část) včetně bezpečnosti

práce v českém jazyce
-          katalog náhradních dílů

-          K bodu 96 a 97
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-          Na přední části karosérie kabiny osádky je umístěn nápis „HASIČI“.
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