CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB TLOSKOV
TLOSKOV 1
257 56 NEVEKLOV
IČO 00640841
ve smyslu § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákona)
vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku

1) Název zakázky
ZVEDÁK PRO IMOBILNÍ OSOBY
2) Vymezení plnění veřejné zakázky
Min. nosnost zvedáku 227 kg, vertikální zdvih, hmotnost zvedáku max. 64 kg,
dráha zdvihu: 1330 mm, min. výška zdvihu (závěsné rameno střední velikosti
s SDP) 235 mm, max. výška zdvihu (chodící závěsné rameno) 1 990 mm, min.
celková výška při skladování 1 402 mm, výška podvozku 115 mm, vnější šířka
sevřených noh podvozku 652 mm, vnitřní šířka rozevřených noh podvozku
1 090 mm, možnost výměny ramen: SVS (stabilní vertikální systém), který
se skládá z: vertikálního zvedáku, systému antihoupání, přípojky závěsného
ramene a vaku se závěsnými úchyty, elektrický DPS (dynamický polohovací
systém) ovládaný dálkovým ovladačem, nové široké elektricky polohovatelné
DPS závěsné rameno pro těžší klienty, malé otevřené DPS závěsné rameno pro
děti a mládež, nový Combi systém dovolující snadnou záměnu ramen a lehátek,
nová obsáhlá řada vaků s poutky a 4-bodovým úchytem, volitelné duální
ovládání, ruční dálkový ovladač, 2 ks baterie, BDI (bateriový indikátor stavu
baterie, minutoměr ukazující stav baterie, koupací vak
.

3) Doba a místo plnění veřejné zakázky
Předpoklad doby plnění veřejné zakázky listopad - prosinec 2014.
Ukončení zadavatel požaduje nejpozději do 20. prosince 2014.

4) Způsob hodnocení nabídek
Základním a jediným hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky bude
nejnižší nabídková cena.
5) Způsob zpracování nabídkové ceny a platební podmínky
Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše
přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů
(např. inflace); po celou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami
uvedenými v této výzvě.
Požadavky na jednotný způsob doložení nabídkové ceny:
1. Celková cena díla v Kč bez DPH, vyčíslení DPH a celková cena díla včetně
DPH.
2. Rekapitulace nákladů na realizaci celé dodávky s členěním po jednotlivých
ucelených částech dodávky.
3. Nabídkové ceny budou zahrnovat veškeré práce, dodávky a činnosti
vyplývající z výzvy. Podkladem pro zpracování cenové nabídky je tato výzva.
Platební podmínky:
Zadavatel nebude poskytovat před zahájením prací zálohy. Zhotovitel bude
zadavateli fakturovat práce a dodávky na základě objednatelem odsouhlasených
soupisů provedených prací a dodávek (Předávací protokol). Splatnost faktur
bude 14 dní.
6) Místo a termín pro podání nabídky
Nabídky mohou uchazeči doručit osobně nebo poštou na adresu „Centrum
sociálních služeb Tloskov, Tloskov 1, 257 56 Neveklov“.
Nabídky musí být doručeny zadavateli do 10.10.2014.
Součástí nabídky bude -oprávnění k předmětu podnikání, který je v souladu se zaměřením akce.

7) Informace o výsledku nabídky
Vybraný dodavatel bude vyzván k uzavření smlouvy o dílo.
8) Prohlídka místa plnění veřejné zakázky
Uchazeč se seznámí se stavem a podmínkami místa pro realizaci veřejné
zakázky před podáním nabídky. Prohlídka místa plnění veřejné zakázky je
kdykoliv po telefonické domluvě s p. Žabovou, 317740281, 736630861
9) Práva zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje právo:
- odmítnout všechny předložené nabídky a neuzavřít smlouvu s žádným
uchazečem
- nevracet uchazečům podané nabídky
- neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeč vynaloží na účast ve výzvě
na veřejnou zakázku

V Tloskově dne 25. září 2014
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