Výzva k podání nabídky
Zadavatel tímto vyzývá dodavatele k podání nabídky ve výběrovém řízení k plnění veřejné zakázky
na dodávku s názvem

„Dodávka 1 ks nákladního vozidla – třístranný sklápěč“
(dále jen „veřejná zakázka“).
Tato veřejná zakázka je zadávána jako sektorová podlimitní veřejná zakázka mimo režim příslušného zákona.
Zadavatel sděluje, že SAKO Brno, a.s. je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb. a dále že je osobou
dle ust. §2, odst. 1, písmeno n) zákona č. 340/2015 Sb. a že v případě uzavření smluvního vztahu, je
společnost SAKO Brno, a.s. oprávněna bez dalšího zveřejnit obsah celé smlouvy nebo objednávky, a to jak
prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., tak jiným způsobem.
1) Identifikační údaje zadavatele:
Obchodní firma/název: SAKO Brno, a.s.
Sídlo:

Jedovnická 2, 628 00 Brno

IČO:

60713470

Kontaktní osoba zadavatele: Ing. Iveta Jurenová, tel. 548 138 187, e-mail: jurenova@sako.cz
2)

Předmět a popis plnění veřejné zakázky:

Dodávka nákladního vozidla – třístranný sklápěč, specifikace viz příloha č. 1.
Vozidlo je určeno k činnosti v přímé souvislosti s relevantní činností zadavatele, konkrétně k odvozu produktů
po spálení ze ZEVO SAKO na skládky odpadu.
3)

Doba realizace veřejné zakázky:

Dodávka do 6 měsíců od podpisu smlouvy
Místem plnění veřejné zakázky je Jedovnická 2, 628 00 Brno.
4) Lhůta a místo podání nabídek:
Nabídky budou podány písemně v zapečetěné obálce s textem „Neotvírat“ ve lhůtě 10. 03. 2021 do 12,00
hodin na adrese Jedovnická 2, 628 00 Brno, podatelna (budova B) v sídle zadavatele. Otevírání obálek je
neveřejné.
5)

Podmínky kvalifikace a způsob jejich prokázání:

Profesní způsobilost splňuje dodavatel, který předloží
6)

• Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence.
Předpokládaná hodnota zakázky:

3 500 000 Kč bez DPH
7)

Hodnoticí kritéria:

Nejnižší nabídková cena
8)

Obchodní podmínky nebo návrh smlouvy

Kupní smlouva bude uzavřena s uchazečem, který podá nabídku s nejnižší nabídkovou cenou.

9)

Jednání o nabídce:

Zadavatel může dle svého rozhodnutí jednat s prvními dvěma účastníky, kteří na základě podaných nabídek
podali nejvýhodnější nabídku, o této nabídce za účelem vylepšení podmínek plnění ve prospěch zadavatele.
10) Obecné požadavky:
•

Zadavatel požaduje, aby v nabídce byla uvedena nabídková cena za plnění předmětu veřejné
zakázky, a to ve struktuře: cena bez DPH, DPH a cena s DPH.
Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady na plnění zakázky.

•

Účastník je vázán svou nabídkou po dobu 3 měsíců od podání nabídky.

•

Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.

•

Nabídka bude podána v českém jazyce.

•

Dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

•

Zadavatel je oprávněn před uzavřením smlouvy zrušit výběrové řízení zejména (avšak nejen) za
předpokladu, že nastanou skutečnosti, za kterých nelze požadovat, aby v řízení pokračoval, vybraný
účastník, popř. účastník druhý v pořadí, odmítl uzavřít smlouvu nebo neposkytl zadavateli k jejímu
uzavření dostatečnou součinnost nebo zadavatel obdrží nabídku jen od jediného účastníka apod.

V Brně dne 15.02.2021
……………………….......……
Ing. Karel Jelínek
ředitel společnosti SAKO Brno, a.s.

Příloha č.1 TECHNICKÁ SPECIFIKACE VOZIDLA
1KS TŘÍSTRANNÝ SKLÁPĚČ
-

-

Celková hmotnost 44 – 68 t
Hmotnostní varianta 32 t ( 8t/8t/9,5t/9,5t )
Konfigurace podvozku 8 x 6/4
Pneumatiky 1. 2x 385/65 R 22,5 S + G silnice/terén
2. 2x 385/65 R 22,5 S + G silnice/terén
3. 4x 315/80 R 22,5 S + G silnice/terén
4. 4x 315/80 R 22,5 S + G silnice/terén
Rezerva 1x 315/80 R 22,5 S + G silnice/terén
Kabina S krátká, 2 sedadla, uprostřed středový panel pro příslušenství řidiče a odkládací plocha
Kamera na couvání s monitorem v kabině
Rozvor 4,8 – 4,9m
2 ks kabinových oranžových majáků
Topení přídavné teplovodní pro kabinu
Automatizovaná převodovka , jízdní program Off-road
Dieselový motor splňující EURO 6, výkon min. 390kW ( 530k )
Spodní kryt motoru proti víření prachu
Ochranný kryt chladiče

-

Palivová nádrž min 330 l, nádrž na AdBlue min. 25 l
Automatický systém údržby, palubní počítač a diagnostika
Střešní větrací klapka
Centrální zamykání, uzávěr nádrže uzamykatelný
Pylový filtr ventilace
Zpětná zrcátka elektricky nastavitelná, vyhřívaná
Tempomat, omezovač rychlosti
Uzávěrka diferenciálu přední i zadní nápravy
Přední náprava , zvýšená světlá výška min. 250 mm
Zadní náprava , zvýšená světlá výška min. 250 mm
Světlá výška mezi nápravami zvýšená, min. 300 mm
Stabilizátor přední i zadní nápravy
Akustická výstraha při couvání, varovná světla
Vyhřívání systému rozvodu stlačeného vzduchu
Schránka na nářadí
Autorádio + handsfree
Klimatizace manuální
Posilovač řízení
Zvuková izolace kabiny
Elektricky ovládaná okna
Pneumatické sedadlo řidiče i spolujezdce
Obrubníkové zrcátko
Parkovací brzda, pomocná brzda motoru – retardér
Asistent rozjezdu do kopce
ABS, ASR, ESP
Tažné zařízení pro sklápěcí přívěs
Vzduchová koncovka pro propojení přívěsu duomatic
Držák se zakládacím klínem
Barva kabiny RAL 9010

Nástavba
-

Sklápěč standardní třístranný , 6000x2380x900
Ochranná střecha pro sklápěč dlouhá
Bočnice výška 900 mm
Bočnice hydraulicky otvíraná, vlevo
Schůdky pro výstup na korbu sklápěče
Zakrytí hnacích agregátů proti sypkému materiálu
Ovládání sklápěcího přívěsu v kabině

