
 
 

Výzva k předložení nabídky 
 

Zadavatel tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu 
 

„Zametač za malotraktor“ 
 
1. Identifikační údaje zadavatele 
Název:   Domov pod hradem Žampach 
Právní forma:  Příspěvková organizace Pk 
Sídlo:   Žampach č.p. 1, 564 01 Žamberk 
IČO:    00854271 
Jednající:  PaedDr. Luděk Grätz, ředitel domova 
Kontaktní osoba: Michal Vaňous, technik 
   tel.: 731 101 475, 465 618 184   
    email: technik@uspza.cz, uspza@uspza.cz 
    
2. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky 
 
Předmětem zakázky malého rozsahu je dodávka zařízení včetně dopravy, montáže, 
zprovoznění a zaškolení obsluhy: „Zametač za malotraktor“ 
  
Jedná se o zakázku malého rozsahu, jejíž zadávání nepodléhá zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
ve znění pozdějších předpisů, vyjma povinnosti zadavatele postupovat v souladu se zásadami transparentnosti, 
rovného zacházení a zákazu diskriminace. 
 
3. Zadávací požadavky: 
a) technické požadavky: 
Zametač k malotraktoru TIGRE 3200 (ANTONIO CARRARO / výkon 19kW) 
     Šířka kartáče cca 1250 mm 

Výška kartáče cca 530 mm 
výškově nastavitelný (mechanické nastavení výšky kartáče/přítlak) 
na závěs tříbodový zadní 
hnaný vývodovým hřídelem (kardan) / 540 ot./min 
měnitelný úhel natočení (mechanicky).  
 
 + Příslušenství – pokud lze / ocenit zvlášť: 
- Sběrací vana + hydraulické vyklápění 
- Kropení 
- Boční přimetací kotouč 
- Kardan spojovací 

 
 

  
b) zajištění a cena servisních prací: 

- cenu servisních prací – pravidelná roční prohlídka „zametače + příslušenství“ 
  cena prací + dopravy ….Kč včetně DPH (21%) 
 

c) záruční podmínky: 
- délku poskytované záruční lhůty /případně uvést za jakých podmínek 
  

d) termín realizace: 
- v jakém termínu dodáte vybrané zařízení 
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e) cena: 
- Cena bude navržena za kompletní zprovozněné a funkční zařízení – včetně 
dopravy na místo, montáže, zapojení, zprovoznění a zaškolení obsluhy. 
Cenu uveďte … bez DPH / včetně DPH 21%.  
Je možné uvést několik variant / cena varianta a) (+příslušenství), 
                                                                                        cena varianta b) (+příslušenství)           
           …..atd  
 
4. Lhůta a místo pro podání nabídek 
Lhůta pro podání nabídek je do (út) 31.3.2015 do 14.00 hodin. Místem pro podání nabídek 
je: 

Kontaktní adresa:   mail: technik@uspza.cz 
Domov pod hradem Žampach 
Žampach č.p. 1 
564 01 Žamberk 

 
5. Požadavky na kvalifikaci dodavatelů  
 
5.1. Dodavatel předloží čestné prohlášení - (viz příloha č. 1 této výzvy) 
 
 
6. Údaje o hodnotících kritériích 
Způsob hodnocení:  
Podané nabídky budou hodnoceny dle kritéria:  
- ekonomická výhodnost (cena zařízení ad e), cena servisních prací ad b), vzdálenost    
  servisního střediska, záruční lhůta) 
- termín dodání 
 
 
7. Možnost zrušení zadávacího řízení a neuzavření smlouvy s žádným s uchazečů 
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení až do doby uzavření smlouvy. V případě, 
že vítězný dodavatel na opakovanou písemnou výzvu zadavatele s dodatečně poskytnutou 
lhůtou 1 týden odmítne poskytnout potřebnou součinnost vedoucí k uzavření smlouvy, 
vyhrazuje si zadavatel právo uzavřít smlouvu s dodavatelem, který se umístí jako druhý 
v pořadí. 
Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným z uchazečů bez udání důvodů. 
 
8. Požadavky na zpracování nabídky 
Nabídky lze podat v uvedeném termínu mailem nebo písemně. 
Hodnoceny budou pouze nabídky uchazečů předložené v souladu se zadávacími 
podmínkami a touto výzvou. Nabídky nepředložené v termínu stanoveném v této výzvě nebo 
nepředložené dle této výzvy a zadávací dokumentace kompletně a nabídky s obsahovými a 
formálními vadami budou vyřazeny a nebudou hodnoceny.  
 

Nabídku označit zřetelně textem  NABÍDKA - „Zametač za malotraktor“ 
 
 
 
 Žampachu dne 23.3.2015 
 
 

 
--------------------------------------- 

                                                                        PaedDr. Luděk Grätz, ředitel 
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