
Město Týnec nad Sázavou

vyhlašuje v souladu s ustanoveními § 12 zákona odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách,ve znění pozdějších předpisů,

tuto

VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY

pro účely zadání veřejné zakázky na provedení služby
s názvem

Oprava cisterny CAS 25 – Š 706 - RTHP

Zadavatel: Město Týnec nad Sázavou
K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou
IČ: 00232904

Osoba oprávněná jednat: Zdeněk Březina, starosta města



Název zakázky

Opravy cisterny CAS 25 – Š 706 - RTHP

Název zadavatele: Město Týnec nad Sázavou
Sídlo zadavatele: K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou
Osoba oprávněná jednat: Zdeňkem Březinou, starostou města
IČ: 00232904
Kontaktní osoba: Marie Ondřichová
Tel: 317701936
E-mail: ondrichova@mestotynec.cz

Vymezení předmětu zakázky:
Zadavatel Město Týnec nad Sázavou vyhlašuje výběrové řízení na dílo „Oprava cisterny CAS 25 RT“

Obchodní podmínky:
Doba realizace maximálně 30 dnů, předpokládané zahájení září 2010. Zakázka je realizována na základě
finanční podpory ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS“

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Cena za zhotovení díla. Cena bude uvedena bez DPH, vyčísleno DPH a cena včetně DPH.

Platební podmínky:
Cena  za  zhotovení  díla  ve  výši  100%  bude  uhrazena  po  předání  díla bez vad  a  nedodělků  na  základě
vystavené faktury se lhůtou splatnosti 30 dnů od doručení faktury.

Zadávací podklady:
Opravy cisterny CAS 25 – Š 706 - RTHP

1. přetěsnění motoru převodovky
2. oprava palivové soustavy
3. oprava přední nápravy + řízení
4. oprava brzdové soustavy
5. oprava zkorodovaných částí kabiny mužstva
6. oprava zkorodovaných částí požární nástavby
7. oprava čerpacího zařízení + montáž kulových kohoutů s vývody pod vozidlo

Obsah předaných nabídek:
1. Cena za zhotovení díla bude uvedena bez DPH. U celkové ceny bude DPH vyčísleno a uvedena

cena včetně DPH.
2. Návrh smlouvy o dílo v souladu s Obchodním zákoníkem, záruční doba min. 24 měsíce na předané

práce i materiál od předání a převzetí díla.

Termín a místo pro podání nabídek:
Termín pro podání nabídek se stanovuje nejpozději do 25. 8. 2010 do 14:00 hodin na podatelnu Městského
úřadu v Týnci nad Sázavou, K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou v uzavřených obálkách s označením
NEOTVÍRAT – Opravy cisterny CAS 25 – Š 706 - RTHP.

Způsob hodnocení nabídek: (můžeme nechat pouze výše ceny)
Hodnotící kriteria:

1. Výše nabídkové ceny

Otvírání obálek a hodnocení nabídek proběhne 25. 8. 2010 od 14,30 na MěÚ v Týnci n/S.
Vybraný uchazeč bude vyzván k uzavření smlouvy o dílo.
Zadavatel si vyhrazuje právo zakázku zrušit.

S pozdravem

Zdeněk Březina
starosta města




