Obec Boršice, Boršice 7, 687 09 Boršice
V Boršicích dne 28.9.2017

Dodatečné informace č. 2 k zakázce
„NÁKUP KONTEJNERŮ A VÁHY“

Zadavatel

Název
Sídlo
kód právní formy
IČ
DIČ

Obec Boršice
Boršice 7, 687 09 Boršice
801 Obec nebo městská část hlavního města Prahy
00290823
CZ00290823

Dotaz č. 1: Hákový kontejner nemá hák ale oko. Hák je na nosiči. Je potřeba znát jeho přesnou
výšku právě kvůli výšce oka.
Odpověď č. 1: Výška středové osy oka od země je 1000 mm
Dotaz č. 2: Je potřeba dodat rozteč ližin kontejnerů /vnitřní/.
Odpověď č. 2: Vnější rozteč ližin kontejnerů je cca 1060 mm, vnitřní cca 900 mm
Dotaz č. 3: Rozměry kontejneru se zastřešením a záklopními víky neodpovídají požadovanému
objemu kontejneru. Co je podstatné?
Odpověď č. 3: Prioritní je objem kontejneru, vnější rozměry kontejneru(d-š-v) cca 3500 x
2400 x 1500 mm (±10%) – upraveno viz příloha
Dotaz č. 4: Povrchová úprava kontejneru – pozink nebo barva? Obojí nelze. Taky značný rozdíl
v ceně.
Odpověď č. 4: Požadována povrchová úprava barva - Povrchová úprava nátěrem nebo
nástřikem barvy šedé nebo zelené - upraveno viz příloha

Ing. Roman Jílek, starosta obce

Příloha č.1

TECHNICKÉ PODMÍNKY
Název zakázky

„NÁKUP KONTEJNERŮ A VÁHY“

Já (my) níže podepsaný(í) čestně prohlašuji(eme), že nabídka na dodávku
dodavatele:
Obchodní název, jméno
Sídlo
IČO

splňuje
níže uvedené minimální technické parametry:
Kontejner plastový s víkem 1100 l … 6 ks
(výrobce a typové označení):
…………………………………………………………………………..…..
Objem kontejneru

, jedná se o nové kompostéry

cca 1,1 m3 (±5%)

4 celopryžové otočná kolečka, z toho 2
brzděná
Dětská pojistka proti samovolnému
zavření víka, 2 madla, zátka na odtok
vody
Materiál HDPE plast, barva:
 1 ks bílá na bílé sklo
 1 ks zelená na barevné sklo
 2 ks žlutá na plasty

ANO
ANO

ANO

 2 ks modrá na papír
Kontejner hákový 12 m3 se sklop. bočnicemi … 6 ks
(výrobce a typové označení):
…………………………………………………………………………..…..
Objem kontejneru
Vnější rozměry kontejneru(d-š-v)
Bočnice kontejneru sklopná v cca
polovině z obou bočních stran
Hák na natahování na nosič kontejnerů,
výška oka 1000 mm
Tloušťka podlahy
Tloušťka stěny bočnice

, jedná se o nové kontejnery

cca 12 m3 (± 10 %)
cca 3500 x 2400 x 1500 mm
(±10%)
ANO
ANO
minimálně 3 mm
minimálně 1,5mm s prolisy pro
vyztužení, popřípadě 2 mm bez
prolisu

Zadní vrata

ANO

Povrchová úprava nátěrem nebo
ANO
nástřikem barvy šedé nebo zelené
Kontejner hákový 12 m3 se zastřešením a záklopnými víky … 1 ks
(výrobce a typové označení):

…………………………………………………………………………..…..
cca 12 m3 (± 10 %)

Objem kontejneru
Vnější rozměry kontejneru(d-š-v)

cca 3500 x 2400 x 1500 mm
(±10%)

Bočnice kontejneru sklopná v cca
polovině z obou bočních stran
Hák na natahování na nosič kontejnerů,
výška oka 1000 mm

ANO
ANO

Tloušťka podlahy
Tloušťka stěny bočnice

minimálně 3 mm
minimálně 1,5mm s prolisy pro
vyztužení, popřípadě 2 mm bez
prolisu

Provedení se střechou a záklopními víky

ANO

Zadní vrata

ANO

Povrchová úprava nátěrem nebo
nástřikem barvy šedé nebo zelené
Kontejner hákový 3 m3 se sklop. čelem … 2 ks
(výrobce a typové označení):

ANO

…………………………………………………………………………..…..
Objem kontejneru
Vnější rozměry kontejneru(d-š-v)
Hák na natahování na nosič kontejnerů,
výška oka 1000 mm
Tloušťka podlahy
Tloušťka stěny bočnice
Zadní vrata

, jedná se o nové kontejnery

, jedná se o nové kontejnery

cca 3 m3 (± 10 %)
cca 3500 x 2400 x 400 mm
(±10%)
ANO
minimálně 3 mm
minimálně 1,5mm s prolisy pro
vyztužení, popřípadě 2 mm bez
prolisu
ANO

Povrchová úprava nátěrem nebo
ANO
nástřikem barvy šedé nebo zelené
Váha mechanická můstková s vážením do 200 kg … 1 ks
(výrobce a typové označení):
…………………………………………………………………………..…..

Vážení až do
Váha mechanická můstková

minimálně 200 kg
ANO

, jedná se o nové zařízení

Pozn.:
Požadovaná specifikace: zadavatelem požadovaná a zvolená na základě průzkumu trhu, neměnná.
Hodnota nabízené techniky: kde je relevantní hodnota, uchazeč doplní a doloží hodnoty nabízeného typu.
Splněno ANO / NE: uchazeč doplní nebo vybere, dle porovnání nabízených skutečností v závislosti na
požadavcích zadavatele.

Součástí nabídky je i splnění těchto ostatních požadavků zadavatel, jejichž plnění je již
zahrnuto v nabídkové ceně:
- dopravu do místa plnění
Jiné požadavky zadavatele, které je dodavatel povinen akceptovat:
- Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit a prověřit údaje uvedené jednotlivými uchazeči
v nabídkách, k čemuž mu dodavatel poskytne součinnost před podpisem smlouvy a na
vyžádání řádně prokáže splnění technických parametrů nabídky.
- Zadavatel vyloučí uchazeče ze soutěže v případě, že uchazeč uvede ve své nabídce
nepravdivé údaje.
Osoba(-y) oprávněná(-é) jednat za uchazeče:

Titul, jméno a příjmení

Funkce

Podpis, razítko

Datum

