
 Poptávkové řízení k podání cenové nabídky 
zakázky malého rozsahu na dodavatele 
 „Nákladní vozidlo - nosič kontejneru“  

 
 

Zadavatel: Technické služby města Úpice, IČO: 00053015 
                   Plickova 842, 542 32  Úpice 

 
 
 
Vymezení plnění zakázky: 
Předmětem poptávkového řízení: je dodávka nového nákladního vozidla – nosič kontejneru. 
Vozidlo je určeno pro manipulaci s kontejnery o nominální délce kontejneru 3800 mm. Vozidlo 
bude vybavené a schválené pro provoz na pozemních komunikacích v ČR. 
  
Základní požadavky na plnění zakázky:  

 celková hmotnost vozidla cca 10t 
 užitečné zatížení 5t 
 rozvor 3400 mm 
 motor 185 k EURO 5 
 pneumatiky 245/70R 19,5 ráfky 19,5x6,75 
 uzávěrka diferenciálu 
 výška háku 1000 mm přizpůsobená k natahování a sklápění kontejneru v každé poloze vozidla, tj. 

nástavba jednoramenného nosiče kontejneru 
 vzduchový kompresor s vyhřívaným vysoušečem stlačeného vzduchu 
 barva RAL 2004 – oranžová 
 výstražné zařízení oranžové barvy (maják) 
 tachograf na kotoučky nebo bez nich ( ne digitální ) - pro městský provoz 
 odpojovač akumulátoru 
 plnohodnotné brzdy 
 příprava pro rádio vč. Antény + repro ve dveřích s měničem 24/12V 
 přídavná světla pro natahování kontejneru v noci 
 základní výbava 

 
Předpokládaná hodnota zakázky je 990 000 Kč bez DPH 

 
Doba a místo plnění: 
Doba plnění:  25.2.2013 – 30.4.2013                       
Místo plnění: areál TS Města Úpice 

 
Způsob zpracování cenové nabídky: 
Do nabídky bude uvedena celková cena bez DPH, u plátců daně bude uvedena sazba (21%) a 
částka DPH a celková cena včetně DPH. Nabídka musí být zpracována položkově a v korunách 
českých. Předložte oprávnění k podnikání ( živnostenský list, výpis  z obchodního rejstříku ), a to 
v prosté kopii.  
Vybraný dodavatel bude dále povinen před podpisem smlouvy doložit výpis z obchodního 
rejstříku či jiné evidence ne starší 30 dnů, a to v originále nebo úředně ověřené kopii a výpis 

z rejstříku trestů ne starší 30 dnů, a to v originále nebo úředně ověřené kopii.  

 
 
Další požadavky investora na plnění zakázky a zpracování nabídky: 

 Investor požaduje po dodavateli nákladního vozidla, odkoupení vozidla stávajícího ( AV D90 4x4 ) 
 Investor požaduje minimální záruční dobu na celé vozidlo v délce 36 měsíců. 
 Investor požaduje do nabídky uvedení servisních podmínek a vzdálenost nejbližšího autorizovaného 

servisu v km 
 Investor požaduje uvedení do nabídky časové plnění a cenu servisních prací.  

 



Soutěžní lhůta: 
Soutěžní lhůta začíná dnem 25.1.2013 a končí dnem 8.2.2013 v  9,00 hodin a je stanovena         
na 14 dní.  
 
Zadávací lhůta: 
Zadávací lhůta je stanovena na 11 dnů. 
 
Místo pro podání nabídek: 
Nabídky budou podány na Technické služby města Úpice, nebo zaslány na adresu Technické 
služby města Úpice, Plickova 842, 542 32 Úpice do skončení lhůty dne 8.2.2013 do 9,00 hodin. 
 
Hodnotící kritéria: 
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena. 
 
Další podmínky a informace: 
 Obálky musí být zalepeny a na dvou místech zalepení musí být podepsány, na přední straně 

bude napsán nápis: Zakázka  akce:  „Nákladní vozidlo – nosič kontejneru“  a „ 
NEOTEVÍRAT“. Pokud nebude obálka označena podpisy, bude vyřazena. 
 

 V případě, že uchazeč dodá nabídku pouze podvozku bez jednoramenného nosiče kontejneru, 
bude připočítána cena nosiče uvedená výrobcem.  

 
 Zadavatel si vyhrazuje právo soutěž zrušit a odmítnout všechny nabídky. O vyhodnocení 

nabídky budou uchazeči bez odkladu vyrozuměni. 
 
 Bližší informace podá p. Zdeněk Jirouch , vedoucí TS města Úpice, tel: 499 882 621. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
V Úpici dne 24.1.2013                                                                                Zdeněk Jirouch  
                                                                                                                vedoucí TSM Úpice 


