MĚSTO BLOVICE
Masarykovo náměstí 143, 336 01 Blovice, IČ: 00256455, DIČ: CZ00256455
V Blovicích dne 25.2.2016
Vyřizuje: Ing.Michal Hodek
Č.j. : MUBlov 02821/16/MS

Poptávkové řízení – „Dodávka malotraktoru pro údržbu zeleně města Blovice“
Vážení obchodní přátelé,
město Blovice hodlá v nejbližší době uskutečnit nákup malotraktoru pro údržbu zeleně města
Blovice. Tato akce je financována z rozpočtu města Blovice.
Předmět poptávky
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky.
Přesná technická specifikace: v příloze č. 1 této výzvy
Předpokládaná hodnota VZ je max.do 297 tis. Kč bez DPH.
Zadavatel si nemůže uplatnit odpočet DPH – veřejnoprávní činnost.
Financování:
Vlastní prostředky, bankovním převodem na účet dodavatele na základě vystaveného
daňového dokladu se splatností 30 dní.
Obsah nabídky
Žádáme Vás o vypracování cenové nabídky – návrhu kupní smlouvy podepsaný
oprávněnou osobou uchazeče, s uvedením ceny bez DPH a vč. DPH, přílohou nabídky bude
technický popis nabízeného vozidla.
Součástí nabídky mohou být dále reference, prospekty, technická specifikace a další
dokumenty.
Nabídka bude vložena do obálky označené „Poptávkové řízení – „Dodávka malotraktoru
pro údržbu zeleně města Blovice“ – NEOTEVÍRAT!
Uchazeč je vázán svojí nabídkou do 31.3.2016.
Nabídku zašlete poštou nebo předejte osobně na adresu města Blovice (podatelna) - do
8.3.2016, do 12 hodin
Kontaktní e-mail: michal.hodek@mublovice.cz, tel.724 517 402,
technické dotazy – Ing. Miloš Seidl, tel. 606 186 368
Posouzení a hodnocení nabídek se uskuteční na nejbližším jednání RM na základě doporučení
hodnotící komise.
Zadavatel je oprávněn zrušit toto poptávkové řízení kdykoli bez uvedení důvodu.
Vyhlášení a výsledek zadávacího řízení bude uveřejněno na webu města Blovice. Smlouva
bude uveřejněna na Registru smluv na Portálu veřejné správy.
Ing. Michal Hodek
místostarosta města Blovice
(podepsáno elektronicky)

Příloha č.1 - Technická specifikace

Parametry:
Motor – vznětový, min. výkon 20HP,
objem palivové nádrže – min. 9l
Náprava – hydrostatická převodovka
Elektromagnetická spojka
Rychlost vpřed/vzad km/h 13/6
Podvozek – rám svařenec, přední náprava s kvalitního pevného kovu
Sedadlo plně nastavitelné
Váha – max.600kg
Kovové domky hřídel
Šířka sečení – min. 122cm
Výška sečení – min.2,5cm, max.13,5cm (seřizování výšky hydraulické)
Kapacita zásobníku – min. 600 l
Požadujeme vč. dodávky hydraulického vysokozdvižného zásobníku pro nakládání trávy do
výšky min. 190cm (např. Multicar, valník za traktor)
Elektrovýbava – senzor naplnění zásobníku, digitální počítadlo motohod., výkonná baterie
Možnost připojení přídavných zařízení – např.zametání, úklid sněhu, převoz nákladu (tyto
zařízení nejsou předmětem dodávky)
Záruka, dodání:
Min. 24 měsíců
Místo dodání – Blovice
Dodání do 4 týdnů od objednání resp. podpisu smlouvy, max. však do 20.4.2016
Servisní podmínky:
Časová dostupnost servisu od nahlášení – max. do 24 hod.
Cena 1hod. práce servisního technika – max. 440,-Kč bez DPH

Zápis z otevírání obálek a hodnocení nabídek
Poptávkové řízení „Dodávka malotraktoru pro údržbu zeleně města Blovice“
Zadavatelem – městem Blovice byly osloveny 3 firmy. Do 8.2.2016 do 12 hod byla
odevzdána 1 nabídka.
Cena
Cena
Specifikace malotraktoru Splnění
pořizovací pořizovací
podmínek
bez DPH v vč. DPH v
Uchazeč
Kč
Kč
Wisconsin W3651 Piraňa,
motor Kubota D-722
Diesel, 20hp,
ano
náprava hydrostat.,
Agrowest a.s.,
vč. vysokozdvižného koše
Božkovská 397/15,
vykl. do v.195cm,
326 00 Plzeň,
záruka 2R, servis Plzeň za
IČ:27961958
288.700,349.327,- 400,-Kč/hod.

Komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení Ing. Michaela Bočková, Ing.
Miloš Seidl a Ing. Michal Hodek doporučuje Radě města Blovice přidělit VZ na základě
výsledku poptávkového řízení spol. Agrowest a.s., Božkovská 397/15, 326 00 Plzeň, IČ:
27961958. Důvodem je přijatelná nabídková cena 288.700,- Kč bez DPH (349.327,- vč.DPH)
a splnění požadavků dle zadání. Dodání malotraktoru do 20.4.2016.
V Blovicích 8.3.2016

Ing. Michaela Bočková
Ing. Miloš Seidl
Ing. Michal Hodek

Návrh usnesení
RM schvaluje na základě výsledku poptávkového řízení „Dodávka malotraktoru pro údržbu
zeleně města Blovice““ cenovou nabídku od spol. Agrowest a.s., Božkovská 397/15, 326 00
Plzeň, IČ: 27961958 na dodání malotraktoru Wisconsin W3651 Piraňa za cenu 288.700,- Kč
bez DPH (349.327,- vč.DPH), dle předloženého návrhu.
Vyřizuje: místostarosta, Ing. Seidl
Č.j. : MUBlov 02821/16/MS

